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Dopingoví komisaři v Barceloně 

 

 
 
V polovině března letošního roku navštívili dopingoví komisaři UEFA fotbalisty Barcelony během své 
namátkové kontroly v jejich tréninkovém centru v blízkosti katalánské metropole. Testu se podrobilo deset hráčů 
španělského mistra včetně Argentince Lionela Messiho a dále domácích hráčů Andrése Iniesty a Xaviho.  
 

Nevěřte raději manželkám 

 
 

Známý fotbalista Kolo Touré, jinak obránce 
Manchester City, měl podle sdělení  agentury AP (ze 
dne 4. 3. 2011) pozitivní dopingový nález. Tento hráč 
z Pobřeží slonoviny měl v odevzdaném vzorku „A“ 
blíže neurčenou specifickou látku, kterou mu prý do 
jídla přidala jeho manželka. Jednalo se údajně o 
dietní přípravek, který sama užívá. „Určitě neměl 
v úmyslu nedovoleným způsobem zvyšovat svoji 
výkonnost “, uvedl trenér  Arsenalu  Arséne  Wenger, 
který se svým bývalým svěřencem mluvil po 
telefonu. Devětadvacetiletého obránce pozitivní 
dopingový  test   překvapil.  „Vede  spořádaný  život. 
 

 
Je to domácký typ a nepodezřívám ho, že chtěl 
dopovat“, dodal francouzský kouč. Nakonec 
disciplinární komise Anglické fotbalové asociace 
přijala jeho verzi, a tak dostal pouze napomenutí. Již 
ve čtvrtek 17. března 2011 se proháněl v Evropské 
lize po trávníku v utkání s Dynamem Kyjev… 

 
Další cyklista v trestu 

 
Mezinárodní cyklistická unie (UCI) uspěla 
s odvoláním proti očištění cyklisty Franka 
Pellizottiho z dopingu. Ten původně vyvázl bez 
trestu od Italského olympijského výboru. Verdikt 
však sportovní arbitráž v Lausanne změnila. 
Třiatřicetiletý cyklista tak dostal dvouletý trest se 
zpětnou platností od 7. května 2010 a navíc musí 
zaplatit pokutu 115 000 eur (téměř 2,8 milionů 
korun). Případ je zajímavý i v tom, že Pellizotti byl 
usvědčen pouze na základě nesrovnalostí 
v biologickém pasu. Na tomto případu je vidět, jak je 
v některých sportech důležité zavedení biologických 
pasů, které jsou nezastupitelné při odhalování 
dopingu. Soud v této kauze usvědčil tohoto 
závodníka z braní dopingu pouze na základě 
nesrovnalostí v jeho biologickém pase. 
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WADA – informace : 

 
 Ve dnech 21. a 22. února 2011 se v Budapešti 

uskutečnilo Fórum členských zemí Evropské unie 
k problematice sportu. Na základě získaných 
poznatků a informací z tohoto Fora doporučuje 
WADA vytvořit „World Sports Integrity 
Agency“, která by měla vést nesmlouvavý boj 
s dopingem, nelegálními sportovními sázkami 
a vůbec s kriminálním podsvětím, které se snaží 
proniknout do sportu. WADA  je přesvědčena, že 
by se mělo v této nové Světové sportovní 
agentuře spojit úsilí v boji za čistotu sportu. 
Jejími členy by se měli stát zástupci sportovních 
federací, vlád a WADA. Světová antidopingová 
agentura navrhuje směřovat úsilí do těchto tří 
hlavních oblastí: 
 
 boji proti dopingu ve sportu 
 boji proti nelegálním sportovním sázkám 
 boji proti korupci ve sportu 

 
WADA je přesvědčena, že pouze spojené úsilí 
v těchto třech oblastech může vést k úspěchu. 
Sportovní federace nemají zkušenosti, zdroje, ani 
legislativu, aby samostatně bojovaly s těmito 
problémy. Na druhé straně vlády jednotlivých 
zemí mají určité legislativní a právní nástroje, 
které mohou pomoci v oblasti boje proti 
nelegálním sázkám, podsvětí i dopingu vůbec. Je 
také důležité zapojit do tohoto boje za záchranu 
čistoty sportu i legální sázkový průmysl, který 
disponuje nemalými finančními zdroji a může tak 
tento boj  podpořit .  
„Jedině úspěšné zvládnutí tohoto boje na všech 
frontách zaručí integritu a rozvoj sportu i pro 
další období“, stojí v prohlášení WADA. 

 
 V březnu vyšlo nové číslo časopisu „Play True“. 

Podrobně je v něm popsána práce akreditovaných 
laboratoří WADA a také jejich význam při dalším 
antidopingovém výzkumu. Také je tam podrobně 
vysvětleno, jak probíhá akreditační řízení a jaké 
podmínky pro vstup mezi akreditované laboratoře 
musí uchazeči splnit. Mimo uvedené ediční 
poznámky prezidenta WADA Johna Faheye 
a článku výkonného ředitele této agentury Davida 
 
 

 
Howmana nás toto poslední číslo také seznamuje s 
profilem bývalého předního světového plavce Daichi 
Suzukiho. Celý magazín si můžete přečíst, nebo 
stáhnout na webu wada-ama.org.  
 
Seznam akreditovaných laboratoří WADA 

(stav k 31. lednu 2011, celkem 35) : 
 

Severní a Jižní Amerika (celkem 6): Brazílie (Rio de 
Janeiro), Kanada (Montreal), Kolumbie (Bogota), 
Kuba (Havana), USA (Los Angeles a Salt Lake 
City); Afrika (2) : Jižní Afrika (Bloemfontein), 
Tunisko (Tunis); Evropa (20): Rakousko 
(Seibersdorf), Belgie (Gent), Česká Republika 
(Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), 
Německo (Kolín n.R. a Drážďany), Velká Británie 
(Londýn), Řecko (Atény), Itálie (Řím), Norsko 
(Oslo), Polsko (Varšava), Portugalsko (Lisabon), 
Rusko (Moskva), Španělsko (Barcelona a Madrid), 
Švédsko (Stockholm), Švýcarsko (Lausanne), 
Rumunsko (Bukurešť), Turecko (Ankara); Asie (6) : 
Čína (Peking), Indie (Dillí), Japonsko (Tokyo), 
Kazachstán (Almaty), Jižní Korea (Soul), Thajsko 
(Bangkok); Oceánie (1): Austrálie (Sydney) 

 
Nový výklad paragrafu 

 
V souvislosti s přijetím zákona č.40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, byla nahrazena skutková podstata 
trestného činu „Podávání anabolických látek 
mládeži“ (§ 218 b) nově pojatou skutkovou podstatou 
„Výroba a jiné nakládání s látkami 
s hormonálním účinkem“. Nově podle § 288 tohoto 
zákona „může být osoba nebo skupina osob, která 
vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, 
nabídne nebo prodá tuto látku s dopingovým 
účinkem za jiným, než léčebným účelem, potrestána 
odnětím svobody na jeden až dvanáct let“. Z tohoto 
nařízení vlády je tedy jasně patrné, že zákonodárce 
postihuje tuto problematiku velice přísně. Hranice 
většího množství těchto látek je nově stanovena 
velice nízko s ohledem na nebezpečí možných 
následků zneužívání těchto látek. Národní 
protidrogová centrála rozděluje tuto problematiku na 
tři základní oblasti: 
 
 

http://www.wada-ama.org/�
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a) Léčiva (registrovaná v ČR, neregistrovaná v ČR a 
padělky). Na sportovce číhá hlavně nebezpečí u 
padělků a také částečně u neregistrovaných léků, 
protože jejich složení je často nejisté a může se v 
nich objevit i zakázaná látka, a to i přesto, že není 
uvedena na obalu výrobku. 
 
b)Veterinární přípravky. Při jejich použití může 
dojít u lidí k poškození zdraví, protože účinky těchto 
léků nejsou testovány na lidský organizmus. 
 
c)Doplňky stravy. Při jejich používání může dojít 
k porušení antidopingových pravidel. Výrobce 
neuvede některou zakázanou látku na přebal 
výrobku, a to hlavně u dodávek „na černo“. Ani  
doplňky prodávané  v různých „fitness centrech“ 
nemusí pocházet jenom z legálního prodejního 
zdroje. Dokonce se někdy stává, že některé legální 
produkty nemají uvedeny všechny obsažené látky na 
obalech, a tak může dojít k problémům při 
následných dopingových kontrolách. 
 
Zde je také důležité zmínit, že uvádění doplňků 
stravy na náš trh je mnohem snažší a kontrola 
státních orgánů mnohem méně efektivní, než při 
zavádění léků. Doplňky stravy spadají do judikatury 
potravinového práva, které je při schvalovacím 
procesu benevolentnější.  
 
 
 

Stručně: 
 
 prezident Mezinárodní cyklistické unie (UCI) Pat 

McQuid podepsal 5. března letošního roku 
s šéfem Francouzského antidopingového výboru 
Bruno Genevoisem v Paříži novou smlouvu o 
boji proti dopingu. Prvním závodem, který se jel 
podle nové smlouvy byla „ klasika“  Paříž – Nice. 
Ve smlouvě se zatím neobjevuje červencový 
závod Tour de France, který bude řešen zvláštním 
ujednáním až na základě poznatků a zkušeností 
z jarních klasických, většinou jednorázových, 
závodů. Nejvyšší představitelé Cyklistické unie 
se potom setkali s lékaři jednotlivých špičkových 
profesionálních stájí, aby je informovali o 
některých novinkách v oblasti boje proti dopingu; 

 
 

 
 italský cyklista Riccardo Rocca, o němž jsme Vás 

informovali v článku „Otrávil se vlastní krví“ 
v našem únorovém čísle, se sám rozhodl ukončit 
závodní činnost. Za opakované porušení 
antidopingových pravidel mu hrozil doživotní trest. 
Jako většině dopadených sportovců, mu chybí 
jakákoli sebereflexe, uznání viny a vlastního 
pochybení. Ve svém závěrečném prohlášení se snaží 
ještě více očernit svůj sport, který  již sám hodně 
poškodil tím, že několikrát za svou kariéru dopoval; 

 
 některé mezinárodní sportovní federace již dříve 

zavedly tzv. biologické pasy jako další krok v boji 
proti dopingu. Tento program má monitorovat 
vybrané biologické hodnoty v organizmu sportovců, 
jejichž abnormální změny by mohly být důsledkem 
používání zakázaných podpůrných prostředků. 
Prostřednictvím těchto pasů se kontrolují 
a porovnávají určité hodnoty v krvi a moči, jejichž 
časté a velké výkyvy mohou vést k potrestání za 
doping dokonce i bez toho, že by sportovec měl 
pozitivní nález na nepovolené látky v těle. Tuto 
metodu používají např. atleti, cyklisté 
a rychlobruslaři. 

 
Víte, že … : 

 
 90 procent ilegálně vyrobeného opia a heroinu ve 

světě pochází z afgánských zdrojů. Obchodování 
s těmito látkami zároveň tvoří velkou část příjmů 
povstaleckého hnutí Taliban; 
 

 podle zveřejněné výroční zprávy Mezinárodního 
výboru pro kontrolu drog (INCB), který spadá pod 
OSN, byla většina ilegálních výroben pervitinu 
odhalena u nás a zároveň jsme jeho hlavními výrobci 
pro západní Evropu; 
 
 

 jak z dalších statistik vyplývá, je v České republice 
více než 35.000 uživatelů heroinu a pervitinu a toto 
hrozivé číslo má neustále stoupající tendenci; 
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 výbor (INCB) ve své statistice dále uvádí, že více 

než 80 procent mladých Evropanů si uvědomuje 
zdravotní rizika spojená s užíváním heroinu, 
kokainu a extáze, u konopí je to však jenom 40 
procent. Mladí Češi dokonce věří, že kouření a 
pití alkoholu s sebou nese dokonce vyšší riziko 
než kouření marihuany; 
 

 konopí je podle této zprávy nejrozšířenější 
drogou v Evropě. Vloni ho kouřilo sedm procent 
Evropanů ve věku 15 až 64 let. Česká republika 
patří, společně s Itálií a Španělskem, mezi tři jeho 
největší konzumenty; 
 

 zvyšují se také zdravotní rizika kouření 
marihuany na náš organizmus, protože byly 
vyšlechtěny rostliny s daleko vyšším obsahem 
látky THC (tetrahydrokanabinolu). Kouření 
konopí zvyšuje také riziko vzniku psychických 
poruch a schizofrenie; 

 
 také mezi sportovci roste počet pozitivně 

testovaných osob na tuto látku, a to i přesto, že 
kouření marihuany není ve většině případů 
vedeno snahou závodníka o zvýšení své 
výkonnosti. Někteří pozitivně testovaní sportovci 
na tuto látku uvádějí, že si jen tak „zakouřili po 
závodě v hospodě, nebo na nějaké party“. 
Neuvědomují si však riziko odhalení této látky 
při následné antidopingové kontrole a o 
důsledcích  z tohoto  plynoucích  pro  jejich  další 

 
sportovní činnost. Tato nerozvážnost může vést 
k trestu zákazu činnosti a také k doživotní černé 
nálepce, že se jedná o závodníka již jednou 
pozitivně testovaného. Určitě si také 
vzpomeneme na našeho známého 
automobilového závodníka, který dostal ve své 
době pozvánku k přestupu do nejprestižnější 
soutěže – Formule 1, ale po prokázaném požití 
této látky už o něj nikdo z promotérů této soutěže 
neprojevil zájem.  Většinou veřejnost zapomene a 
nerozlišuje, zdali se zakázaná látka dostala do těla 
sportovce s cílem zvýšení jeho výkonnosti, nebo 
jenom z nerozvážnosti nebo nepozornosti, jako to 
může někdy platit u kouření marihuany. Takto 
pozitivně testovaný sportovec je jednou provždy 
zařazen do kategorie dopujících hříšníků a tím si 
také velice ztěžuje hledání reklamních 
a marketinkových partnerů a sponzorů. Odhalení 
dopingu všeobecně dále ztěžuje možnosti účasti 
na některých závodech a dokonce mohou být tito 
sportovci, při opakovaném dopingu, doživotně 
diskvalifikováni z účasti na letních nebo zimních 
olympiádách. Může to také být překážkou při 
přestupech do jiných, lukrativnějších klubů. 
Málokdo chce přece podepsat sponzorskou 
smlouvu nebo přestup s již jednou chyceným a 
tím i nespolehlivým sportovcem. Partneři si vždy  
raději vyberou „čistého“ a nikdy nepotrestaného 
závodníka, i když třeba s nižší výkonností.  

 
Redakční uzávěrka březnového čísla : 28.3. 2011 
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Statistika dopingových kontrol v ČR (březen 2010) 

 
SPORT Při soutěži Mimo soutěž CELKEM 
atletika             5 0 5 
basketbal            4 0 4 
biatlon              5 0 5 
florbal 4 0 4 
fotbal               8 0 8 
házená               4 0 4 
hokej                11 0 11 
hokejbal             4 0 4 
judo                 0 5 5 
kulturistika         0 3 3 
lyžování             27 0 27 
naturkulturistika    0 4 4 
plavání              7 1 8 
rugby                0 4 4 
rychlobruslení       3 0 3 
silový trojboj       4 0 4 
skiboby              3 0 3 
snowboard            5 0 5 
stol.tenis           4 0 4 
střelba              7 0 7 
volejbal             4 0 4 
vzpírání             7 5 12 

    Celkem sportů        18 6 22 
Celkem kontrol       116 22 138 
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