
Nařízení 
vlády 

Nařízení vlády 
č. 289, které sta-
novuje, co se po-
važuje za látky 
s anabolickým 
účinkem a co se 
považuje za me-
todu spočívající 
ve zvyšování pře-
nosu kyslíku v lid-
ském organismu, 
prošlo připomín-
kovým řízením a 
bude schvalová-
no ve vládě ČR. 
Platnost tohoto 
nařízení bude 
od 1. ledna 2010 
společně s no-
velou Trestního 
zákoníku. 

Vymahatelnost 
§288 Výroba a 
jiné nakládání 
s látkami s hor-
monálním účin-
kem v rozsahu 
nařízení vlády 
bude v kompe-
tenci Národní 
p r o t i d r o g o v é 
centrály a jejích 
složek a pří-
slušných útva-
rů Generálního 
ředitelství cel. 
Antidopingový 
výbor ČR bude 
Antidopingový 
výbor ČR bude 
Antidopingový 

v této náleži-
tosti odborným 
poradním orgá-
nem.

Antidopingová laboratoř č. 35
Světová antidopingo-
vá agentura (WADA) 
schválila akreditaci 
pětatřicáté antido-
pingové laboratoři. 
Nejnověji se tak vzor-
ky mohou analyzovat 
i v Bukurešti.

Rumunská laboratoř 
úspěšně splnila poža-
davky akreditačního 
procesu WADA, kte-
rý započala na začát-
ku roku 2008. Cílem 
procesu akreditace je 
zajistit, aby kandidát-

ská laboratoř splnila 
nejvyšší nároky na 
kvalitu. „Tato labora-
toř bude hrát důleži-
tou roli v zajištění po-
třeb antidopingových 
analýz v regionu, kde 
dříve nepůsobila žád-
ná laboratoř,“ řekl 
prezident WADA 
John Fahey.

Další akreditovanou 
laboratoří se prav-
děpodobně brzy za-
čnou pyšnit kazašské 
Almaty, které jsou v 

poslední fázi akre-
ditačního procesu 
WADA. 

Navíc v květnu to-
hoto roku přijala 
WADA další tři po-
tenciální kandidáty 
na zápis na prestižní 
listinu antidopin-
gových laboratoří 
– po jedné v Buenos 
Aires, Dohá a Me-
xico City.  Tyto la-
boratoře vstoupí do 
procesu akreditace 
na přelomu roku.

Knihy pro děti
• WADA v partnerství s Choo-

seco, nakladatelem interaktivních 
knížek pro děti, vydala dvě knihy 
zaobírající se správnými rozhod-
nutími a hodnotami ve sportu. 
Tyto knihy jsou zatím k dostá-
ní kvangličtině a francouzštině. 
Smyslem knih je konfrontovat čte-
náře s těžkými, reálnými rozhod-
nutími v závodním sportu, včetně 
rozhodování o použití dopingu a 
podvádění.

Hamiltonův trest 
zůstává

• CAS neuznal požadavek WADA 
na prodloužení trestu cyklisty Ty-
lera Hamiltona z osmi let na do-
životí. Hamilton přijal osmiletou 
stopku jako trest za druhé poru-
šení antidopingových pravidel za 
použití zakázaného steroidu De-
hydroepiandrosteronu (DHEA).

Hamilton (38) prohlásil, že za-

kázanou látku obsahoval vitamí-
nový doplněk, který si zakoupil 
proti depresím. Poté, co mu byl 
oznámen pozitivní nález, ukončil 
olympijský vítěz z roku 2004 loni 
na jaře svou kariéru. Již dříve do-
stal dvouletý distanc za transfuzi 
při Tour of Spain v roce 2004.

Konvence UNESCO
• Spojené arabské Emiráty, Bot-

swana a Venezuela dokončily pro-
ces ratifikace konvence UNESCO. 
Tyto státy tak zaokrouhlily počet 
zemí, které ratifikovaly Meziná-
rodní konvekci proti dopingu ve 
sportu, na současných sto dva-
cet. Při celkovém počtu členů 
UNESCO 193, dosahuje momen-
tální pokrytí konvence 86 procent 
lidské populace. 

Konvence UNESCO, která vstou-
pila v platnost 1. února 2007, je 
praktickým instrumentem, podle 
něhož vlády jednotlivých zemí 
formalizují jejich závazek bojovat 
proti dopingu. 
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Trest pro Rusy
Nejvyšší spor-
tovní soud CAS 
Nejvyšší spor-
tovní soud CAS 
Nejvyšší spor-

prodloužil trest za 
doping sedmi rus-
kým atletkám, kte-
doping sedmi rus-
kým atletkám, kte-
doping sedmi rus-

ré se dopustily ma-
kým atletkám, kte-
ré se dopustily ma-
kým atletkám, kte-

nipulace se vzorky 
ré se dopustily ma-
nipulace se vzorky 
ré se dopustily ma-

moči. Jejich zákaz 
nipulace se vzorky 
moči. Jejich zákaz 
nipulace se vzorky 

činnosti tak platí 
moči. Jejich zákaz 
činnosti tak platí 
moči. Jejich zákaz 

po dobu čtyř let, 
tedy až do dubna 
po dobu čtyř let, 
tedy až do dubna 
po dobu čtyř let, 

2011. 

Ruská atletická 
federace žádala 
pro Olgu Jego-
rovovou, Taťánu 
Tomašovovou, Je-
lenu Sobolevovou, 
Julii Fomenkovou, 
Světlanu Čerka-
Julii Fomenkovou, 
Světlanu Čerka-
Julii Fomenkovou, 

sovovou, Gulfiju 
Chanafejevovou 
sovovou, Gulfiju 
Chanafejevovou 
sovovou, Gulfiju 

a Dariu Piščalni-
Chanafejevovou 
a Dariu Piščalni-
Chanafejevovou 

kovovou standart-
ní dvouletý trest, 
čímž si rozlobili 
ní dvouletý trest, 
čímž si rozlobili 
ní dvouletý trest, 

zástupce IAAF. 
Sedmička sportov-
kyň totiž v dubnu 
2007 poskytla při 
kyň totiž v dubnu 
2007 poskytla při 
kyň totiž v dubnu 

dopingové kon-
2007 poskytla při 
dopingové kon-
2007 poskytla při 

trole cizí vzorek 
dopingové kon-
trole cizí vzorek 
dopingové kon-

moči. „Trest by 
měl posloužil jako 
moči. „Trest by 
měl posloužil jako 
moči. „Trest by 

důrazné varování 
měl posloužil jako 
důrazné varování 
měl posloužil jako 

pro všechny atle-
ty, kteří přemýšlejí 
pro všechny atle-
ty, kteří přemýšlejí 
pro všechny atle-

o dopingu, že je-
ty, kteří přemýšlejí 
o dopingu, že je-
ty, kteří přemýšlejí 

jich vzorky budou 
o dopingu, že je-
jich vzorky budou 
o dopingu, že je-

uskladněny a mo-
jich vzorky budou 
uskladněny a mo-
jich vzorky budou 

hou být později re-
uskladněny a mo-
hou být později re-
uskladněny a mo-

analyzovány. Takže 
hou být později re-
analyzovány. Takže 
hou být později re-

si nikdy nebudou 
analyzovány. Takže 
si nikdy nebudou 
analyzovány. Takže 

moci být jistí, že 
si nikdy nebudou 

být jistí, že 
si nikdy nebudou 

jejich podvod ne-
být jistí, že 

jejich podvod ne-
být jistí, že 

zůstane odhalen,
jejich podvod ne-
zůstane odhalen,
jejich podvod ne-

“ 
jejich podvod ne-

“ 
jejich podvod ne-

uvedla IAAF.

Nová metoda od-
halující steroidy
• Metodu na bázi 

hydropyrolýzy, kte-
rá je používána při 
hledání ropy, využili 
nyní vědci z Univer-
zity v Nottinghamu k 
vyvinutí nové, vysoce 
sensitivní metody k 
odhalení steroidů pro 
účely antidopingové-
ho testování.

Proces za vysokého 
tlaku (150 atmosfér) 
i teploty (500 stupňů)  
odhaluje chemické 
struktury a složení 
vzorků. Profesor Co-
lin Snape již spolu-
pracuje s WADA na 

vývoji procedury a 
očekává se, že bude 
připravena k využití 
při olympiádě v Lon-
dýně 2012.

Testy fotbalistů
• Evropská fotbalo-

vá federace (UEFA) 
zveřejnila statistiky 
loňských dopingo-
vých kontrol v po-
hárových soutěžích. 
V sezoně 2008/ 2009 
tam uskutečnila přes 
tisíc kontrol, dva hrá-
či byli testování pozi-
tivně – jeden na lék 
na astma salmeterol 
a jeden na anabolické 
steroidy.

V Lize mistrů bylo v 
otestováno 729 hrá-

čů, z čehož 603 na 
EPO. V 71 zápasech 
vybrala UEFA dva 
fotbalisty z každého 
týmu a komisaři rov-
něž pětačtyřicetkrát 
navštívili kluby, které 
postoupily do základ-
ních skupin, a otes-
tovali tam 445 hráčů 
(395 na EPO). 

V UEFA cupu pro-
běhlo testování v 91 
zápasech, celkem se 
mu podrobilo 364 
hráčů (224 byly testy 
na EPO). Kontro-
ly mimo soutěž se v 
UEFA cupu neusku-
tečnily, UEFA nyní 
zvažuje jejich zavede-
ní v letošní novince   
- Evropské lize.
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Statistika dopingových kontrol v ČR (srpen 2009)

Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
atletika                5   0    5
automobilový sport    4   0    4
basketbal     0 12  12
cyklistika           3   0    3
golf   golf   golf   4   0    4
házená     0   6    6
hokej     0   4    4
kanoe - rychlost  10   0  10
kanoe - slalom    5   6  11
kulturistika    0   2    2
lyžování      0   2    2
plavání     4   2    6
tenis      4   0    4
triatlon   10   0  10
veslování     0   4    4
volejbal     0   8    8
zápas     0   3    3
zdravotně postižení    6   0    6

Celkem sportů  10 10  18

CELKEM KONTROL         55 49               104

Rakouský skandál ze 
ZOH 2006 pokračuje

Rakouský olympijský 
výbor (AOC) zrušil 
trest dvanáctce biat-
lonových a běžeckých 
funkcionářů, kteří 
učinkovali v dopin-
govém skandálu při 
zimních olympijských 
hrách v Turíně 2006. 
Skupina, v níž figu-
rovali i šéf biatlonové 
sekce lyžařského svazu 
Markus Gandler, biat-
lonový trenér Alfred 
Eder a kouč běžců na 
lyžích Gerald Heigl, 
byla dříve vyloučena z 
příštích olympijských 
her, si nyní může vy-
řizovat akreditace do 
Vancouveru.

Zástupce AOC pro-
hlásil, že k “rehabili-
taci” došlo na základě 
nových národních 
zákonů týkajících se 
antidopingu. AOC tak 
potvrdil rozhodnutí 
Mezinárodní lyžařské 
federace, která stáhla 
obvinění  z porušení 
antidopingových pra-
videl již loni v únoru. 
Gandler řekl, že je za 
rozhodnutí AOC velmi 
šťastný.

Statistika dopingových kontrol v ČR (červenec 2009)

Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
atletika                0 21  21
baseball    4   0    4
basketbal     0   4    4
biatlon     0   6    6
cyklistika               24   0  24
fotbal     0   5    5
hokej    0   4    4
kanoe - rychlost    0   6    6
kulturistika    0   5    5
lyžování     0   8    8
malá kopaná    8   0    8
minigolf     4   0    4
plavání     0 12  12
sáně     0   5    5
tenis     3   0    3
veslování     5   0    5
vzpírání     0   4    4

Celkem sportů    6  11  17

CELKEM KONTROL         48 80               128

  Chcete pravidelně dostá-
vat bulletin nebo si koupit 
náramek proti dopingu?

Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo nám

volejte si o něj na
 nám

volejte si o něj na

napište na 
info@antidoping.cz.


