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CO JE DOPING



CO JE DOPING 

• Doping je definován jako jev, při němž dochází k 
porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel.

• Je nejen důležité hlídat si složení výživových 
prostředků a léků, ale také znát a rozumět 
antidopingovým pravidlům, která vymezuje Světový 
antidopingový Kodex.

• Ve Světovém antidopingovém Kodexu naleznete
přesné znění definice i s vysvětlivkami.



CO JE DOPING 
Dle Světového antidopingového Kodexu: 

,,Porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel.“

V Kodexu uvedeno 11 porušení antidopingových pravidel (ADRV). Všechny tyto platí pro sportovce a 7 z nich pro 
doprovodný personál sportovce (ASP). 

• 2.1 Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů ve vzorku sportovce 

- Povinností každého sportovce je zajistit, aby žádná zakázaná látka nevnikla do jeho těla

- Pravidlo striktní odpovědnosti = není nutné, aby sportovci byl prokazován úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé 
použití. 

• 2.2 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem 

• 2.3 Vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku ze strany sportovce 

• 2.4 Porušení povinnosti informovat o místě pobytu 



• 2.5 Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu kterékoli části dopingové kontroly ze strany 
sportovce či jiné osoby 

• 2.6 Držení zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem či doprovodným personálem 
sportovce 

• 2.7 Obchodování nebo pokus o obchodování s jakoukoli zakázanou látkou nebo zakázanou 
metodou sportovcem či jinou osobou 

• 2.8 Podání nebo pokus o podání jakékoliv zakázané látky nebo zakázané metody sportovci (v 
období při soutěži nebo mimo soutěž)

• 2.9 Spoluúčast nebo pokus o spoluúčast sportovcem nebo jinou osobou 

• 2.10 Zakázané spolčování  sportovcem nebo jinou osobou 

• 2.11 Jednání sportovce nebo jiné osoby s cílem odradit od nahlášení nebo se mstít za nahlášení 
orgánům 

CO JE DOPING 



BOJ PROTI DOPINGU



BOJ PROTI DOPINGU
,,Základem boje proti dopingu je vzdělávání“ (Rob Koehler)

Aktuální systém antidopingového vzdělávání v ČR popisuje 
,,Plán vzdělávání pro rok 2022“ (naleznete na webu antidoping.cz)

Systém vzdělávání založen na třech základních pilířích: 

• Online vzdělávání prostřednictvím platformy ADeL v českém jazyce 

• Školení doprovodného personálu sportovců lektory ADV ČR 

• Webináře pro sportovce a jejich doprovodný personál s aktuálními informacemi a pravidly 
pro rok 2022 

TIP: Navštivte online výukovou 
platformu ADEL na webu 
adel.wada-ama.org



BOJ PROTI DOPINGU

ADEL
- e-learningová platforma od Světové antidopingové agentury WADA

- nabízí přístup ke všem tématům týkajícím se vzdělávání o čistém sportu a boji proti dopingu

V průběhu roku budou přeloženy do českého jazyka tyto moduly:

- ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně

- ADEL pro sportovce národní úrovně

- ADEL pro talentované sportovce

- ADEL pro trenéry

- ADEL pro lékaře Pro sportovce v registru bude 
povinný kurz ADEL pro sportovce na 
mezinárodní úrovni. O jeho vydání 
Vás budeme informovat.



BOJ PROTI DOPINGU

Důvodem boje proti dopingu není ,,omezování svobody“ sportovců užívat jakékoliv léky.

PROČ JE DOPING ZAKÁZÁN?

a) Pro jeho zdravotní závadnost

b) Pro zamezení výhody dopujících sportovců oproti těm, kteří soutěží čistě a v duchu fair play

Existuje mnoho dalších důvodů proč bojovat proti dopingu

POJĎME SPOLEČNĚ CHRÁNIT ČISTÝ SPORT!



PROČ BOJOVAT PROTI DOPINGU

• Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu

• Chránit zdraví sportovců

• Ochrana integrity sportu

• Šíření myšlenky fair play

• Doping poškozuje image sportu

• Sport je oslavou lidského ducha, těla a mysli. 

• Duch sportu je vyjádřen v poctivosti našeho jednání. 

• Doping je v příkrém rozporu s duchem sportu.



KDO ŘÍDÍ BOJ PROTI DOPINGU

WADA (The World Anti-Doping Agency)
- mezinárodní, nezávislá organizace, uznávaná a financovaná veřejnými orgány (vládami) a 

olympijským hnutím 

- koordinuje antidopingové úsilí ve spolupráci se zúčastněnými stranami a je správcem 
Světového antidopingového Kodexu

Vize: svět, ve kterém budou moci sportovci soupeřit v čistém prostředí bez dopingu
Mise: kolaborativní celosvětové hnutí za sport bez dopingu

Hlavní role WADA:
1) Koordinace antidopingových organizací a antidopingového systému
2) Umožnění rozvoje antidopingového systému a programů
3) Koordinace vývoje Světového antidopingového Kodexu



SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ 
KODEX



SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

• Základní a univerzální dokument, na němž je 
založen Světový antidopingový program ve 
sportu 

• Zajišťuje, aby antidopingová pravidla a 
programy byly uplatňovány stejně po celém 
světě

• Základem je zdraví sportovců



SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX 2021

• Aktuální verze Světového antidopingového Kodexu 2021 
vešla v platnost 1.1.2021

• Světový antidopingový Kodex 2021 je již pátou 
novelizovanou verzí. První verze Kodexu nabyla platnosti v 
roce 2004

KDE MŮŽETE AKTUÁLNÍ VERZI KODEXU ZÍSKAT?

Na webu WADA
wada-ama.org

Na webu ADV ČR
antidoping.cz



SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

CO JE ÚČELEM KODEXU?

• Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu

• Podporovat zdraví, fair play a rovnost pro všechny sportovce

• Zajistit harmonizaci, koordinaci a účinnost antidopingových programů

VČETNĚ:

Vzdělávání - zvýšení povědomí a informování za účelem osvojení příslušných hodnot a 
rozhodovacích schopností

Odrazování - odrazovat potenciální dopující sportovce zajištěním jasných pravidel a sankcí

Odhalování - systém účinného testování a vyšetřování

Vymáhání - sankcionovat ty, kteří se dopustili porušení antidopingových pravidel

Respektování práva – všechna přijatá opatření by měla respektovat princip přiměřenosti a lidská 
práva



SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX 2021

Světový antidopingový Kodex funguje ve spojení s následujícími 
osmi mezinárodními standardy pro:

• Seznam zakázaných látek a metod 

• Testování a vyšetřování

• Laboratoře

• Terapeutické výjimky (TUE)

• Ochrana soukromí a osobních údajů

• Dodržování Kodexu signatáři

• Vzdělávání

• Nakládání s výsledky

CÍL = podporovat konzistentnost mezi antidopingovými 
organizacemi v různých oblastech



SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH 
DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ 

REPUBLICE



SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU 
VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

Vydána aktuální verze Směrnice pro rok 2022
(ke stažení na webu antidoping.cz)

• přijímána a implementována v souladu s povinnostmi 
Národní antidopingové organizace, vyplývajícími z Kodexu.

• Podporuje soustavnou činnost ADV ČR směřující k eliminaci 
dopingu ve sportu v ČR

- vydává (po schválení WADA) ADV ČR

- přizpůsobena sportovnímu prostředí v České republice

- platná pro sportovní organizace v České republice a jejich 
členy

HLAVNÍ ZMĚNA PRO ROK 2022:
ZŘÍZENÍ NÁRODNÍHO ROZHODČÍHO SOUDU PRO 
SPORT



SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU 
VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE
NÁRODNÍ ROZHODČÍ SOUD PRO SPORT (NRS)

• národní antidopingový odvolací orgán

• rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport je na národní úrovni konečné

• proti rozhodnutí NRS se dá odvolat výlučně k CAS

• Na konci řízení nebo bezprostředně po něm vydá odvolací orgán písemné, datované a 
podepsané rozhodnutí, které dodržuje zásady článku 9 Mezinárodního standardu pro 
Nakládání s výsledky

• Rozhodnutí zahrnuje zejména odůvodnění uložené doby Zákazu činnosti, včetně (je-li 
to relevantní) odůvodnění, proč nebyla uložena maximální možná sankce.



SMĚRNICE 2022 – NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY

ZMĚNA PROCESU NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY PRO ROK 2022

Každé Osobě, obviněné z porušení antidopingového pravidla, zajistí ADV ČR spravedlivé řízení v přiměřené lhůtě, před 
spravedlivým, nestranným a nezávislým rozhodovacím orgánem

Řízení 1. stupně

• ADV ČR přenesl částečně svou odpovědnost podle článku 8 Směrnice (řízení prvního stupně a rozhodnutí) na Národní 
federace ČR. 

• Národní federace vždy zajistí, aby Sportovci nebo jiné Osobě bylo v přiměřené lhůtě poskytnuto 
spravedlivé řízení, a to spravedlivým, nestranným a Funkčně nezávislým rozhodovacím orgánem, 

Pokud Národní federace ČR nemá zřízen rozhodovací orgán k projednání, nebo pokud nesplňuje podmínky 
spravedlnosti, nezávislost a nestrannosti, nebo Sportovec nebo jiná Osoba, která se dopustila možného 
porušení antidopingového pravidla, nespadá do pravomoci žádné Národní federace -prvostupňovým 
orgánem k projednání Národní rozhodčí soud pro sport

Platí procesní pravidla Národní federace



ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY 
VE SPORTU K 1.1.2022



SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD

• Mezinárodní standard jako součást Světového antidopingového 
programu

• Aktualizuje se 1x ročně

• Publikován vždy 1. října (webové stránky WADA)

• V platnost vchází vždy k 1.1. následujícího roku



ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ NA SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD:

Aby byla látka zařazena na Seznam, musí splnit alespoň 2 ze 3 
následujících kritérií:

• Látka má potenciál zvýšit výkon

• Látka představuje potenciální riziko pro zdraví sportovce

• Požití látky poškozuje ducha sportu



DRUHY ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD

1) Zakázané stále 

- v období při soutěži i období mimo soutěž

2) Zakázané při soutěži

- období začínající ve 23:59, v den, který předchází začátku soutěže, které se sportovec plánuje 

účastnit, které trvá až do konce soutěže = procesu odběru Vzorků

3) Specifické a nespecifické 

- všechny zakázané látky jsou specifické, kromě těch uvedených na Seznamu zakázaných látek a 

metod dopingu

- nejsou méně nebezpečné, ale sportovec je s větší pravděpodobností použije s jiným úmyslem než ke 

zvýšení sportovní výkonnosti

4) Návykové látky

- časté zneužívání ve společnosti mimo rámec sportu

- kokain, diamorfin (heroin), methylendioxymethamfetamin (MDMA/“extáze“) a tetrahydrocannabinol (THC)



LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ TRVALE

• S0: Neschválené látky

• S1: Anabolické látky

• S2: Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky

• S3: Beta-2 agonisté

• S4: Hormonové a metabolické modulátory

• S5: Diuretika a ostatní maskovací látky

ZAKÁZANÉ METODY

• M1: Manipulace s krví a krevními komponentami

• M2: Chemická a fyzikální manipulace

• M3: Genový a buněčný doping



LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

• S6: Stimulancia (efedrin, pervitin, taneční drogy)

• S7: Narkotika (heroin, methadon, morfin)

• S8: Kanabinoidy (marihuana)

• S9: Glukokortikoidy 

LÁTKY ZAKÁZANÉ V NĚKTERÝCH SPORTECH

• P1: Beta-blokátory



ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY

S0
Neschválené látky

Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta
v následujících kategoriích Seznamu a není
aktuálně schválena pro humánní terapeutické
použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým
regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém
nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po přerušení
výzkumu, syntetické drogy, látky schválené pouze
pro veterinární použití), je zakázána stále.

Tato kategorie zahrnuje mnoho různých látek
včetně, ale bez omezení na BPC-157.



S1
Anabolické 

látky

S1.1 Androgenní anabolické steroidy
- exogenní 
- endogenní

tibolon převeden z S1.2 do S1.1

S1.2 Ostatní anabolické látky
Clenbuterol, osilodrostat, selektivní 

modulátory androgenových receptorů (SARM, 
např. andarin, enobosarm (ostarin), LGD-4033 
(ligandrol) a RAD140), zeranol and zilpaterol.

Následující látky, včetně látek s podobnou 
chemickou strukturou a jejich uvolňující 
faktory, jsou zakázány: EPO, darbepoetin, 
CERA apod. ,růstový hormon GH + jeho 
analogy (např. somapacitan, somatrogon) a 
fragmenty (např. AOD-9604 a hGH 176-191)

tři nové příklady analogů růstového hormonu 
(lonapegsomatropin, somapacitan a 
somatrogon) 

S2
Peptidové 

hormony, růstové 
hormony, 

příbuzné látky



S3
Beta-2 

agonisté

- Inhibitory aromatáz, např. anastrozol
- Antiestrogenní látky, modulátory SERMS: 
raloxifen, toremifen, klomifen
- Metabolické modulátory např. insuliny, 
meldonium

S4
Hormonové a 
metabolické 
modulátory

Všichni selektivní i neselektivní beta-2 agonisté jsou 
zakázané kromě 
- inhalačního salbutamolu (max. 1600 

mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách, 
nepřekračujících 600 mikrogramů během 8 
hodin po jakékoliv dávce) 

- inhalačního formoterolu (max. 54 mg za 24 
hod.), 

- inhalačního salmeterolu (max. 200 mg za 24 
hod.)

- inhalačního vilanterolu (max. 25 mg za 24 hod.)



S5
Diuretika a 
maskovací 

látky

Následující diuretika a maskovací látky jsou 
zakázané, stejně jako další látky s podobnou 
chemickou strukturou a podobnými biologickými 
účinky:
desmopressin, albumin, probenecid, plazma 
expandery, furosemid, hydrochlorothiazid, 
indapamid, 

Výjimky např. felypressin

M1 Manipulace s krví a krevními komponentami 
– podání krve nebo červených krvinek do oběhu, 
umělé zvyšování kyslíku,v těle.
- Suplementace kyslíku zakázaná není.
M2 Chemická a fyzikální manipulace
– podvádění nebo pokus o podvod během doping. 

kontroly, limity nitrožilní infuze  100 ml./ 12 hod.
M3 Genový doping 
– transfer polymerů nukleových kyselin

Zakázané 
metody



S6
Stimulancia

Zakázané při soutěži
Návyková látka diamorfin (heroin)
Dále např. oxycodon, fentanyl, morfin, metadon atd.

S7
Narkotika

Zakázané při soutěži
Nespecifické - návyková látka (nižší sazba) kokain a 
MDMA (extaze)
Dále např. amfetamin, metamfetamin (pervitin)
Specifické - budivé aminy ve výživových suplementech, 
pseudoefedrin, efedrin,
Výjimky např. klonidin, adrenalin v lok. podání, efedrin 
v moči více 10 mg./ml., pseudoefedrin 150 mg./ml.

Nové příklady látek. Například deriváty imidazolinu
(sympatomimetické) nyní na Seznamu namísto 
derivátů imidazolinu (generické). 

Nové příklady látek přidány do kategorie S6.b (analogy 
metylfenidátu, modafinil a analog adrafinilu).



S8
Kanabinoidy

Zakázané při soutěži
Návykovou látkou je THC 
(tetrahydrokanabionoly )
Přírodní (hašiš, marihuana),  syntetické 
(K2, Joker).
Výjimka: kanabidiol (CBD)

S9
Glukokortikoidy

Zakázané při soutěži
Všechny glukokortikoidy podávané injekčně, 
rektálně nebo perorálně (včetně např. bukální, 
gingivální, sublingvální) jsou zakázané. 
Lokální podání na kožní, ušní, nosní a oční 
potíže, lokální inhalační a injekční přípravky 
nejsou zakázané.

Od 1.1.2022 všechny druhy injekčního podání 
glukokortikoidů jsou nyní zakázány v období 
při soutěži. 



P1
Beta-blokátory

Zakázané pouze v některých sportech při soutěži, v
některých i mimo soutěž.
Automobilový sport, biliard, šipky, lukostřelba,
golf, lyžování.
Jedná se o např. nadolol, sotalol



Seznam – shrnutí novinek pro rok 2022
Seznam vychází každý rok, účinnost od 1. 1. 2022.

Beta-2 agonisté – Salbutamol

Nové příklady látek v následujících kategoriích:

• SO – BPC-157
• S1 – osilodrostat
• S2 - lonapegsomatropin, somapacitan a somatrogon
• S6 - deriváty imidazolinu (sympatomimetické) 
• S6.b - analogy metylfenidátu, modafinil a analog 

adrafinilu

1

2

3

ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY

Injekční podání glukokortikoidů

Přesun tibolonu do kategorie S1.1

4



GLUKOKORTIKOIDY
CO JSOU GLUKOKORTIKOIDY A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ?

Glukokortikoidy = steroidní hormony tvořené kůrou nadledvin

Hlavním přirozeným glukokortikoidem je kortizol. 
Jako léčivo se využívá synteticky vyrobený kortizol (pod názvem hydrokortizon) a jeho deriváty 

ÚČINKY

protizánětlivé, protialergické a imunosupresivní působení, pro které se využívají k léčbě 
některých onemocnění, například autoimunitních střevních zánětů či některých alergických 
nemocí jako je astma.

Uplatňují se také v terapii některých typů onkologických onemocnění, po transplantacích a při 
nedostatečné činnosti kůry nadledvin.

ZPŮSOBY APLIKACE

Inhalace do dýchacích cest, aplikace na kůži při léčbě zánětlivých kožních onemocnění, 
perorální a injekční aplikace (poslední dva způsoby se označují jako systémové podávání)



GLUKOKORTIKOIDY
GLUKOKORTIKOIDY A VÝKONNOST

Podle rozšířeného názoru mezi sportovci mají glukokortikoidy vliv na výkonnost

Podle některých sportovců mají krátkodobý excitační vliv na psychiku, mohou působit euforicky

Může hrát roli jejich protizánětlivý účinek, který vede ke snížení chronické bolestivosti přetíženého 
pohybového aparátu, což má svůj dopad i na psychiku = po aplikaci se může člověk (přinejmenším 
krátkodobě) cítit subjektivně lépe

Další účinky: podpůrný vliv na tvorbu červených krvinek a zvýšení kapacity pro přenos kyslíku v těle

Tyto komplexní účinky na výkonnost jsou důvodem, proč patří systémově působící 
glukokortikoidy mezi zakázané látky při soutěži (in-competition) a považují se za doping. 



GLUKOKORTIKOIDY
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

- zvyšování krevního tlaku (hypertenze) způsobené vyšším zadržováním sodíku a vody v organismu
- zhoršuje hojení ran, zvyšuje se náchylnost k infekcím 
- riziko rozvoje diabetu (cukrovky), osteoporózy (řídnutí kostí)
- katabolický vliv na bílkoviny a tím i na pojivové tkáně může vést ke ztrátě svalové hmoty 
- ztenčování až nekróza kůže v často opichovaných oblastech, poškození kloubních chrupavek
- jsou dopady na psychiku: deprese, emoční labilita, nespavost, poruchy sexuální aktivity
- zaživací potíže

Problém vysazování glukokortikoidů
Významný nežádoucí účinek = omezení vlastní produkce glukokortikoidů v nadledvinách

- Snižování dávek musí být postupné, aby se mohla vlastní hormonální produkce nadledvin postupně obnovit. 

Nelze zaměňovat takzvané vymývací období (wash-out period), tedy dobu, za kterou po posledním podání
vymizí z těla daný glukokortikoid s dobou, za kterou je schopen organismus po ukončení aplikace
glukokortikoidů „fungovat“ bez jejich podávání.



GLUKOKORTIKOIDY

Od 1. ledna 2022 jsou glukokortikoidy podávané jakýmkoliv druhem injekční aplikace zakázány 
výlučně v období při soutěži !!!

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ROK 2022

“období při soutěži” = obvykle začíná ve 23:59 v den, který předchází začátku soutěže (pokud nebylo ze strany 
WADA schváleno jiné období pro daný sport)

TERAPEUTICKÁ VÝJIMKA (TUE)

Sportovec potřebuje injekční podání glukokortikoidů během období při soutěži

→ musí požádat o terapeutickou výjimku (TUE)

Sportovec potřebuje injekční podání glukokortikoidů těsně před obdobím při soutěži

→ TUE může být vyžadována, přestože byla injekce podána v období mimo soutěž 
(důležité je načasování podání injekce)

Sportovec dostane injekci v období mimo soutěž, ale je pozitivně testován v období při soutěži

→ sportovec může zpětně žádat o TUE, je nutné mít připravenou kompletní lékařskou dokumentaci

2
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GLUKOKORTIKOIDY

Doba přítomnosti látky v těle = doba od poslední podané dávky do doby začátku období při soutěži

Důležité, aby si sportovci a jejich doprovodný personál byli vědomi toho, jak dlouho trvá, než látka (např. 
injekčně podané glukokortikoidy) zmizí z těla, a tím sníží riziko odhalení ve vzorku sportovce

Hladiny hlášení v moči, vedoucí k pozitivnímu nálezu, mohou v těle zůstat po různou dobu (v rozmezí 
dnů až týdnů), v závislosti na podaném glukokortikoidu, způsobu podání a dávce

→ POZOR! Pokud jsou sportovci testováni při soutěži, mohou být testováni pozitivně, 
přestože látka byla podána mimo soutěž!

JE DŮLEŽITÉ BRÁT V POTAZ DOBU PŘÍTOMNOSTI LÁTKY V TĚLE!



GLUKOKORTIKOIDY

FORMA PODÁNÍ GLUKOKORTIKOID DOBA PŘÍTOMNOSTI LÁTKY V TĚLE

Orálně Všechny glukokortikoidy 3 dny

Výjimka: triamcinolone; 
triamcinolone acetonide

10 dní

Intramuskulárně Betamethasone; dexamethasone; 
methylprednisolone

5 dní

Prednisolone; prednisone 10 dní

Triamcinolone acetonide 60 dní

Lokální injekce (včetně
periartikulární, intraartikulární,
peritendinózní a
intratendinózní)

Všechny glukokortikoidy 3 dny

Výjimka: prednisone; 
triamcinolone acetonide; 
triamcinolone hexacetonide 

10 dní



SALBUTAMOL

Salbutamol 2022

Salbutamol je selektivní agonista ß2-adrenergních receptorů. 
Farmakologické účinky salbutamolu jsou připisovány stimulaci enzymu 
odpovědného za hladinu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), což 
vede ke zvýšení hladiny cAMP a relaxaci bronchiálních hladkých svalů.

3

Jediná povolená aplikace - Inhalační salbutamol: 
- maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách, 
nepřekračujících 600 mikrogramů během 8 hodin po jakékoliv dávce. 
(dříve 800 mg během 12 hod.)

Vyskytuje se především v tabletách Salbutamol a ve 
Ventolinu – sirup zakázán, inhalačně povoleno.

2



Rekreační drogy
Látky zakázané při soutěži.

Látky často zneužívané mimo oblast
sportu.

Za prokázané užívání menší sankční 
postih 3-6 měsíců.

Diamorfin (heroin), kokain, MDMA (extaze), THC 
(hašiš, marihuana)

ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY

3
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Poznámka k rekreačním drogám

• Dlouhý retenční čas – až 1 měsíc a déle při pravidelném užívání marihuany!

• Pasivní kouření marihuany neudělá pozitivní nález – při pozitivním nálezu se na 
toto nelze vymlouvat

• Detekce návykových látek

THC Kokain/metabolity Heroin MDMA

moč 10-30 dní 3-6 hod/1-5 dny 2-3 dny 2-4 dny

krev až 14 dní 1-2 dny až 5 hod 1-2 dny

ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY



Fenomén CBD

• Cannabidiol (CBD) není zakázanou látkou. 

• Ve výrobcích se ale většinou objevuje  se zakázanými kanabinoidy.

• Ty jsou většinou v tak malém množství, že nehrozí detekovatelnost.

Nedá se to ovšem brát za samozřejmé!

• Kvantitativní limit THC-COOH v moči byl v roce 2016 zvýšen.

ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY



PRŮBĚH DOPINGOVÉ 
KONTROLY



DOPINGOVÁ KONTROLA

• proces, kterým se zjišťuje porušení antidopingových pravidel ( průměr 1300/rok)

Rozhodnutí odpovědného subjektu o provedení testu

Odběr vzorku

Transport vzorku

Analýza vzorku

Řídí se Standardem pro testování

- Zaručuje jednotný postup v procesu kontroly

- Vydává WADA, je součástí Kodexu



A) SOUTĚŽNÍ

B) MIMOSOUTĚŽNÍ

- Sportovci zařazeni do registru na mezinárodní a národní úrovni

Mezinárodní úroveň: sestavuje mezinárodní sportovní federace

Národní úroveň: NADO + příslušný sportovní svaz

• Mezinárodní registry (RTP/TP)

• Národní registr pro testování (NRT)

• Registr pro testování (RT)

DOPINGOVÁ KONTROLA



Každý registrovaný sportovec povinen podrobit se kontrole:
• při jakékoliv soutěži pořádané z pověření národní nebo mezinárodní 

sportovní federace

• kdykoliv v době mimo sportovní soutěž

• při vytvoření světového rekordu 

Návrh na DK při soutěži může podat:
• pořadatel soutěže

• sportovní svaz

• ADV ČR

DOPINGOVÁ KONTROLA



Odmítnutí = Porušení antidopingových pravidel!

VÝJIMKY:

• Účast na medailovém ceremoniálu

• Účast na pokračování soutěže

• Nezbytné ošetření

• Plnění závazků směrem k médiím

• Čekání na doprovod

• Nezbytný strečink

Právo na doprovod (trenér, rodič, člen realizačního týmu), tlumočníka

DOPINGOVÁ KONTROLA



Předání výzvy chaperonem/komisařem

- písemně, stvrzeno podpisem sportovce

- od té doby sportovec pod dohledem komisaře

Dostavení se do místnosti DK 

- co nejdříve od předání výzvy (ukončení soutěže)

Odebrání vzorku moči/krve (75/25%) pod přímým dohledem komisaře

- v případě odběru moči odevzdá sportovec pod dohledem dopingového komisaře 
stejného pohlaví vzorek o min. objemu 90 ml

Rozdělení vzorku do nádobek A a B

Vyplnění protokolu o dopingové kontrole

DOPINGOVÁ KONTROLA - PRŮBĚH

A B



• nutný doklad totožnosti 

Protokol:

• Nahlášení všech látek užitých v předchozích 7 dnech

• Nahlášení transfuzí krve obdržených v předchozích 3 měsících

• v místnosti DK je dostatek tekutin v originálním balení

Pozor! Mobil mít můžete, ale zákaz fotografování 

DOPINGOVÁ KONTROLA









DOPINGOVÁ KONTROLA  - Transport vzorků

• transport do laboratoře akreditované WADA (kurýr)

• přísné podmínky pro nenarušení integrity vzorku

• vedle lahviček se vzorky plombovaná i taška pro převoz

• o transportu vzorků sepisován protokol

• kromě vlastního převozu vzorky uloženy v lednicích při teplotě 2°C - 5°C



• v laboratoři analyzovány vzorky A a vzorky B zmraženy po dobu 3 měsíců

• analýza probíhá anonymně (pod číslem)

• výsledek sdělen písemně (dopis, email) sportovci / předsedovi svazu

• vzorek B testován pouze na žádost sportovce – do 14 dnů od doručení 
analýzy vzorku A

• sportovec se může účastnit analýzy vzorku B

DOPINGOVÁ KONTROLA  - Analýza vzorků



• sportovec může být vyzván k odběru vzorku kdykoliv a kdekoliv při respektování jeho soukromí

• odběr proveden ihned, nebo po dohodě sportovce a komisaře v určitou dobu a na určeném 
místě

• zaveden interval 1 hodina denně (5:00 – 23:00) 365 dní v roce

• možnost testování i mimo interval bez následků započítání NEZASTIŽENÍ NA MÍSTĚ POBYTU

• Aktualizace kdykoliv i těsně před začátkem intervalu

Nedostavení bez udání závažných důvodů = odmítnutí dopingové kontroly

DOPINGOVÁ KONTROLA MIMO SOUTĚŽ



POZITIVNÍ DOPINGOVÉ 
PŘÍPADY



V roce 2021 byly odhaleny 4 dopingové případy 

POZITIVNÍ DOPINGOVÉ PŘÍPADY ZA ROK 2021

Sport Měsíc Druh testu Zjištěná látka Udělená sankce

Lední hokej Březen 2021 Při soutěž prednisone; 
prednisolone

Sportovec měl TUE

Pozemní hokej Říjen 2021 Při soutěž kokain Čeká na 
disciplinární řízení

Stolní tenis Prosinec 2021 Při soutěž hydrochlorothiazid
e; chlorothiazide

Čeká na 
disciplinární řízení

Box Prosinec 2021 Při soutěž dehydrochloromet
hyl-testosterone

Čeká na 
disciplinární řízení



V srpnu 2019 bylo v kulturistice u jednoho sportovce během jednoho testování při soutěži 
odhaleno 13 nepovolených látek!

• stanozolol, anastrozol, boldenon, nandrolon, methasteron, oxandrolon, metandienon, drostanolon, 
dehydrochlormetyltestosteron, amilorid, hydrochlorothiazid, testosteron a klenbuterol

POZITIVNÍ DOPINGOVÉ PŘÍPADY - ZAJÍMAVOST

Sportovci byla udělena čtyřletá sankce zákazu činnosti 

Silový trojboj a kulturistika jsou rozděleny do organizací, 
kde dopingové zkoušky jsou nebo nejsou. 

Např. v profesionálních amerických ligách jsou steroidy v kulturistice povolené.



DOPLŇKY STRAVY A JEJICH 
NEBEZPEČÍ



DOPLŇKY STRAVY A JEJICH NEBEZPEČÍ

Užívání doplňků stravy může být riskantní!

• mohou obsahovat zakázané látky, které jsou na Seznamu zakázaných látek a metod
• jsou jednou z hlavních příčin neúmyslného dopingu

DOPLŇKY = vyráběné produkty (pilulky, kapsle, prášky, gely, nápoje a tyčinky) obsahující 
živiny, bylinky, aminokyseliny nebo jiné látky, které mohou mít vliv na tělo

• obvykle dostupné bez lékařského předpisu
• určeny k „doplnění“ stravy



DOPLŇKY STRAVY A JEJICH BENEZPEČÍ



DOPLŇKY STRAVY A JEJICH NEBEZPEČÍ

Pokud sportovec považuje za nutné doplněk stravy užívat, pak by si měl vybrat 
doplněk s testovanou šarží.

Při užívání doplňků stravy:

Ponechejte si malé množství - pro případné zjištění, zda byl kontaminován

Uchovejte certifikát testované šarže

Uchovejte doklad o nákupu

Veďte si záznamy o tom, kdy a jaké množství bylo užito

Neexistuje žádný způsob, jak zaručit, že jakýkoliv doplněk stravy 
neobsahuje zakázanou látku!!

2
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TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY



TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY

Světový Antidopingový Kodex čl.4.4:
Sportovci, jehož zdravotní stav vyžaduje léčbu s použitím zakázané látky nebo metody, je 
možné udělit tzv. Terapeutickou výjimku (TUE – Therapeutic Use Exemption).

1

2 Mezinárodní sportovci – žádají svoji mezinárodní federaci.
Národní sportovci – žádají ADV ČR.
Rekreační sportovci – mohou využít retroaktivní výjimky po pozitivním nálezu.





TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY

Vztahuje se na všechny sportovce,
jak jsou definováni v Kodexu, to
znamená i na zdravotně postižené.01
Každá TV je stanovena na dobu určitou a je 
možno její platnost po podání stejné žádosti 
jako při prvním udělení prodloužit.02
TV je udělena po přezkumu žádosti Komisí pro
terapeutické výjimky. Komise se řídí standardem
i Kodexem.
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Pro nutné užití léků 
ze Seznamu.

Formulář k TV je na 
stránkách ADV ČR.

Od roku 2021 !!! 
Nový formulář !!!

TV schvaluje Komise 
pro TV. Lhůta je 21 
dní od dodání všech 
podkladů.

ADV ČR přijímá 
formuláře spolu s 
dokumentací:
- e-mailem;
- Poštou;
- ADAMS.

TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY



SYSTÉM ADAMS, HLÁŠENÍ 
MÍST POBYTU SPORTOVCE



SYSTÉM ADAMS, HLÁŠENÍ MÍST POBYTU 
SPORTOVCE

The Anti-Doping Administration & Management System

• “nástroj WADA pro správu databáze přes webové rozhraní pro zadávání dat, 
jejich ukládání, sdílení a hlášení” (Světový antidopingový kodex)

• lze zde ukládat všechna data, zejména laboratorní výsledky, terapeutické 
výjimky (TUE) a informace o porušení antidopingových pravidel

• řeší klíčové aktivity antidopingových operací prostřednictvím svých mnoha 
funkcí

• usnadňuje sdílení informací mezi relevantními organizacemi a podporuje 
efektivitu, transparentnost a efektivitu ve všech antidopingových aktivitách



SYSTÉM ADAMS, HLÁŠENÍ MÍST POBYTU 
SPORTOVCE

• Sportovci zapisují svá hlášení míst pobytu a mohou zjistit 
podrobnosti o dop. kontrolách a TV.

SPRÁVCE
Světová antidopingová agentura (WADA)

Při problému – kontaktujte ADV ČR nebo adams@wada-ama.org. 



SYSTÉM ADAMS, HLÁŠENÍ MÍST POBYTU 
SPORTOVCE

• Sportovci zařazeni v Registru pro testování (RTP) jsou povinni tyto 
informace sdílet následujícím způsobem

Hlášení informací o místě pobytu (Whereabouts)
= informace, které umožňují lokalizovat sportovce za účelem testování

• tyto informace používají ti, kteří mají pravomoc testovat sportovce

POZOR! neposkytnutí informací nebo poskytnutí neúplných informací 
může způsobit nepříjemné následky



SYSTÉM ADAMS, HLÁŠENÍ MÍST POBYTU 
SPORTOVCE
INFORMACE O MÍSTĚ POBYTU
- Adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

- Ubytování přes noc

- Pravidelné aktivity (tréninky, práce, škola)

- Soutěže, kterých se sportovec zúčastní

- 60 minutový časový úsek pro každý den, kdy bude sportovec k dispozici pro 

testování

Informace o místě pobytu je třeba vyplňovat každé čtvrtletí pro následující 3 

měsíce

• Informace by měly být dostatečné k tomu, aby byl sportovec nalezen pro 

testování v období mimo soutěž

• Pokud sportovec není k dispozici na místě, které uvedl v rámci 60 minutového 

časového úseku, může to znamenat “zmeškaný test”





ROLE A ODPOVĚDNOSTI 
SPORTOVCŮ



ROLE A ODPOVĚDNOSTI SPORTOVCŮ

Role a odpovědnosti sportovců jsou určeny článkem 21.1 Kodexu

• Být informovaný a dodržovat všechna příslušná ADV pravidla a postupy přijaté v souladu s Kodexem.

• Být vždy k dispozici pro odběr vzorků.

• V rámci boje proti dopingu odpovídat za to, co přijímají v potravě a co používají.

• Informovat lékařský personál o svém závazku, že nebudou používat Zakázané látky a Zakázané 
metody a nést zodpovědnost za to, že jakékoliv lékařské ošetření, kterého se jim dostane, nebude 
znamenat porušení ADV pravidel.

• Sdělit své NADO a MF jakékoliv rozhodnutí, že v předchozích 10 letech porušil ADV pravidlo.

• Spolupracovat s ADV organizacemi, které vyšetřují porušení ADV pravidel.

• Zveřejnit totožnost svého ASP na vyžádání jakékoliv ADV organizace, která má pravomoc nad 
sportovcem.



POSTIH ZA DOPING
NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY



• Pro jednotlivce

• Pro družstvo

• Pro sportovní svaz

Postih se uděluje v souladu se Světovým antidopingovým Kodexem

POSTIH ZA DOPING



Základní sazba za první porušení je 2-4 roky

• Oproti minulým verzím se více přihlíží k úmyslu dopovat 

= Cílem je důsledněji potrestat sportovce, kteří dopovali úmyslně

• Větší variabilita sankcí, složité posuzování jednotlivých případů, vyšší 
nároky na disciplinární komise

• Polehčující okolnosti – specifické látky, kontaminované doplňky 
výživy, doložitelná nesprávná léčba

POSTIH ZA DOPING



• uložený postih (sportovci nebo dalším osobám) musí být dodržen 
v plném rozsahu, bez možnosti jeho snižování, promíjení nebo 
podmíněného odkladu 

• trest platí po celou dobu i v jiném jimi provozovaném odvětví a pro 
další role či funkce v organizovaném sportu vůbec 

POSTIH ZA DOPING



• jestliže je více než 2 členové sportovního družstva shledáni vinnými 
z porušení antidopingového pravidla, pak v průběhu akce mohou být 
družstvu anulovány výsledky nebo proti němu mohou být uplatněna 
jiná disciplinární opatření

• ve sportech, které nejsou kolektivními sporty, ale kdy se ocenění 
předává sportovním týmům (např. tandem, štafeta, osmiveslice 
apod.), bude uplatňováno anulování výsledků nebo zavedena jiná 
disciplinární opatření proti týmu, v němž jeden nebo více členů 
porušilo antidopingové pravidlo, v souladu s příslušnými pravidly 
mezinárodní federace

POSTIH ZA DOPING - DRUŽSTVO



• při prokázaném porušení antidopingového pravidla reprezentantem 
ČR bude sportovní svaz postihován ve smyslu ustanovení Zásad pro 
snižování státní dotace sportovním svazům při zjištěném pozitivním 
dopingovém nálezu reprezentantů

• stejným předpisem se řídí postih sportovního svazu při jakémkoliv 
porušení ustanovení Světového antidopingového kodexu

POSTIH ZA DOPING - SVAZ



DALŠÍ UŽITĚČNÉ INFORMACE

• Antidopingový výbor ČR
www.antidoping.cz

• Světová antidopingová agentura (WADA)
www.wada-ama.org

DĚKUJI ZA POZORNOST


