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Antidopingový výbor ob-
držel 1.října 2007 od gene-
rálního ředitele UNESCO 
Seznam zakázaných látek 
a metod pro rok 2008. 
Seznam vydala WADA, 
která provedla oproti 
roku 2007 několik změn. 
Národní antidopingové 
organizace mají 45 dnů 
na uplatnění definitivních
připomínek. Po tomto 
termínu bude Seznam 
právoplatný a zveřejněný 
pro sportovní prostředí 
na www.antidoping.cz.  
Současně bude připraven 
pro zveřejnění ve Sbírce 
mezinárodních smluv 
jako novelizovaná příloha 
Úmluvy UNESCO. 

       Novela zákona 
       č. 115/2001 Sb. 
    o podpoře sportu 

Novela zákona prošla 
vnějším připomínko-
vým řízením ukončeným 
20.9.2007. Připomínky se 
v současné době zpraco-
vávají s tím, že konečná 
verze novely by měla být 
projednána ve vládě do 
30.3.2008. 

AVK se v září nezabývala 
žádným novým přípa-
dem porušení antidopin-
gových pravidel. Rádi by-
chom však informovali o 
vývoji případu běžce na 
lyžích Ondřeje Horyny. 
 
Dne 28.8. se konalo za-
sedání Disciplinární ko-
mise Svazu lyžařů ČR, na 
kterém byl jeho případ 
projednáván. Zde se DK 
SLČR rozhodla udělit 
O.Horynovi trest zasta-
vení závodní činnosti na 
šest měsíců od 24.4.2007 
do 24.10.2007. Proti to-
muto rozhodnutí se An-
tidopingový výbor ČR na 
přelomu září a října od-
volal k Rozhodčí komisi 
Českého olympijského 
výboru. 

Komentář ADV ČR: 
DK SLČR udělila šesti 
měsíční trest na základě 
toho, že uvěřila tvrzení 
O.Horyny o původu za-

kázané látky v jeho vzor-
ku. A to i přes to, že ve 
zprávě, kterou ADV ČR 
podal pro potřeby DK 
SLČR, bylo uvedeno, že 
O.Horyna své výpoědi 
opakovaně mění. 
Ve Směrnici čl. 10.3 je 
uvedeno: „V Seznamu 
(zakázaných látek) mo-
hou být vyjmenovány 
specifické látky, které
umožňují zvláště neúmy-
slné porušení antidopin-
gových pravidel, protože 
jsou všeobecně dostupné 
v běžných léčebných pří-
pravcích, nebo u nichž 
je menší pravděpodob-
nost, že budou úspěšně 
zneužity jako dopingová 
činidla. Jestliže může 
sportovec jasně proká-
zat, že použití specifické
látky nebylo zamýšleno 
ke zvýšení sportovního 
výkonu bude doba záka-
zu činnosti...při prvním 
porušení pravidel: Mini-
málně - varování a na-

pomenutí a žádný zákaz 
činnosti pro příští akce, 
maximálně - zákaz čin-
nosti na jeden (1) rok.„
 
Látka nalezená ve vzorku 
O.Horyny (prednisolon) 
mezi tyto specifické látky 
patří. Dle názoru ADV 
ČR však sportovec jasně 
neprokázal, jak se zaká-
zaná látka do jeho těla 
dostala, neboť opako-
vaně měnil svá tvrzení. 
Proto ADV ČR nesou-
hlasí s posouzením DK 
SLČR, kdy zakázanou 
látku posuzuje jako látku 
specifickou, s možností
udělení nižšího trestu a 
odvolává se k Rozhod-
čí komisi ČOV, jakožto 
nejvyššímu odvolacímu 
orgánu v těchto záleži-
tostech v ČR.

O dalším vývoji tohoto 
případu přineseme in-
formace v dalších vydá-
ních bulletinu.

 Antidopingová vyšetřovací komise (AVK)

  Chcete pravidelně         
  dostávat bulletin?

 Zavolejte si o něj na 
233 370 149 nebo

  
   

nám napište na  
 info@antidoping.cz.

Běh na lyžích 
Ilustrační foto: FIS



Statistika dopingových kontrol v ČR (září 2007)

Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž           Celkový počet
aerobik                4   1    5    
atletika           5   1    6    
cyklistika              4   0    4    
florbal     4   0    4
jachting                 5   0    5    
kanoe-slalom       5   0    5    
korfbal      0   3    3
kulturistika            5   6  11    
lyžování                8   5  13    
motocyklový sport     4   0    4    
orientační běh             4   0    4
plavání                 0   5    5    
rugby          4   0    4 
silový trojboj               4   0    4
střelba     4   0    4 
tenis              4   0    4    

CELKEM KONTROL     64 21  85  
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         Ze zahraničí
 • Americký cyklista 
Floyd Landis přišel o 
své loňské vítězství ve 
slavném závodě Tour 
de France kvůli užití 
dopingu. Tříčlenná 
arbitráž mu rovněž 
zastavila sportovní 
činnost na dva roky s 
platností od letošní-
ho ledna. Jezdec se i 
nadále prohlašuje za 
nevinnou obět spik-
nutí francouzské anti-
dopingové laboratoře 
v Chantenay-Malabry, 
což pouze svědčí o 
jeho zoufalství. La-
boratoře totiž nevědí, 
komu daný vzorek pa-
tří a jakýkoliv pokus o 
vniknutí do vzorku by 
byl patrný, proto slova 
o spiknutí nejsou na 
místě. 

•  Šéf Světové anti-
dopingové agentury 
(WADA) Dick Pound 
prohlásil, že země a 
sporty, které se nezač-
nou do konce roku ří-
dit Kodexem, nebudou 
připuštěny na olym-
pijské hry v Pekingu 
2008. Neřekl však již, 
o koho se jedná.

• Předtím než italský 
cyklista Paolo Bettini 
obhájil titul mistra svě-
ta v silničním závodě 
byl obviněn z distri-
buce dopingu. Mimo 
jiné ho měl poskytnout 
německému kolegovi 
Sinkewitzovi. Cyklista 
nařčení odmítl.

Zákon o omeze-
ní dopingu

Zákon prošel vněj-
ším připomínkovým 
řízením, kde zásadní 
připomínky   k jeho 
úpravě vznesly re-
sorty zdravotnictví, 
spravedlnosti a vnit-
ra. Připomínky jsou 
konstruktivní a týkají 
se  ponejvíce koordi-
nace s připravovanou 
novelou zákona o 
lécích a je sladěn se 
zákonem o správním 
řízení a zákonem o 
přestupcích. Konečná 
verze zákona by měla 
být projednána ve vlá-
dě do 31.1.2008.

Floyd Landis ještě závodící
Ilustrační foto 


