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Ve dnech 15. - 17. listopadu se v 
Madridu konala třetí Světová kon-
ference proti dopingu ve sportu. 
Konferenci organizovala Světová 
antidopingová agentura (WADA) 
ve spolupráci se Španělskou nej-
vyšší radou pro sport.

Konference se zúčastnilo více jak 
1500 delegátů, zástupců státních 
institucí, sportovního hnutí, anti-
dopingových organizací, sportov-
ců, pozorovatelů a zástupců médií 
z celého světa.

Hlavním posláním konference 
bylo zhodnotit výsledky společ-
ného boje proti dopingu od vzni-
ku WADA v roce 1999 i poslední 
konference, konané v roce 2003 v 
Kodani, a dohodnout strategii pro 
nastávající období.

Stěžejní diskuze probíhala ohled-
ně přípravy novelizace Světového 
antidopingového kodexu, který 
je základním dokumentem, který 
stanovuje a harmonizuje pravidla 
a postupy společného boje proti 
dopingu ve sportu. Od jeho přijetí 
v Kodani uplynuly čtyři roky a je 
nutné zohlednit všechny dosavad-

ní pozitivní i negativní zkušenosti 
s jeho uplatňováním. Příprava no-
vého znění Kodexu probíhala více 
než rok a půl a konečné znění bylo 
po celodenní debatě přijato.

Byla rovněž schválena závěrečná 
Rezoluce, která vyzývá všechny 
sportovce, sportovní organizace, 
členy olympijského hnutí a vlády 
všech zemí k posílení boje proti 
dopingu ve sportu, přijetí nového 
Světového antidopingového ko-
dexu k 1.1.2009 a podpisu Mezi-
národní úmluvy proti dopingu ve 
sportu, kterou schválilo a vyhlásilo 
UNESCO. Česká republika tuto 
úmluvu již ratifikovala.

Na Konferenci jasně zazněl hlas 
sportovců (Komise sportovců 
WADA), kteří jsou pro zpřísnění 
nebo alespoň udržení přísnosti 
antidopingových pravidel. Zasazu-
jí se o možnost čtyřleté sankce za 
první případ pozitivního nálezu 
dopingových látek typu anabolik 
apod. Trvají na všeobecném záka-
zu marihuany. Navrhují osmileté 
skladování vzorků s možností ná-
sledné analýzy nově vyvinutými 
metodami.

WADA posiluje světové rozšíření 
boje proti dopingu ustanovením 
regionálních antidopingových or-
ganizací na kontinentech převážně 
rozvojových zemí.

Experti týmu, který navrhoval mo-
difikaci Světového antidopingo-
vého kodexu, vysvětlovali některé 
důležité změny. Například obhajo-
vali větší flexibilitu systému sank-
cí, kde původně pevně stanovená 
dvouletá sankce může být častěji 
modifikována oběma směry.

To klade velké nároky na discipli-
nární orgány a jejich nezávislost a 
férovost. V opačném případě pak 
bude více jejich rozhodnutí končit 
u arbitrážních orgánů (CAS, v ČR 
u Rozhodčí komise ČOV).

Na Konferenci i v Kodexu byla 
zdůrazněna funkce antidopingové 
prevence.

V závěru všichni poděkovali od-
cházejícímu předsedovi WADA 
Richardu Poundovi za vynikající 
práci při zakládání a vedení WADA 
v uplynulých osmi letech.

Světová konference o dopingu ve sportu

  Chcete pravidelně         
  dostávat bulletin?

 Zavolejte si o něj na 
233 370 149 nebo

  
   

nám napište na  
 info@antidoping.cz.

Martina Hingis
Ilustrační foto

Tresty vzpěračům
Tomáš Matykiewicz dostal 
dvouletý trest za použití 
dopingu (metadienonu) při 
MS mužů 2007 v Thajsku,
testován dne 24.9.2007.

Nikola Josefi dostala rov-
něž dvouletý trest za pou-
žití metadienonu na MSJ 
2007 v Praze, testována dne 
14.6.2007. 



Statistika dopingových kontrol v ČR (listopad 2007)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž           Celkový počet
atletika                0   2    2    
basketbal         12   0  12    
biatlon              0   3    3    
cyklistika     5   0    5
florbal                 4   0    4
fotbal   23   0  23
házená   12   0  12 
hokej     8   0    8
judo          7   5  12    
kanoe - slalom    0   2    2
kulturistika     5   6  11
lyžování           0   2    2    
moderní pětiboj        0   3    3    
plavání    23   5  28    
sport. gymnastika       4   0    4
taekwondo ITF                4   0    4    
vodní pólo           4   0    4 
volejbal   16   0  16 
vzpírání              5   0    5 

CELKEM KONTROL        132 28  160  
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Nové učební 

testy

ADV ČR připravil 
k vydání učební texty 
pro Trenérskou školu 
FTVS-UK „Prevence 
dopingu ve sportu“. 
Publikace je určena 
nejen pro studium tre-
nérského směru, ale i 
pro ostatní studenty 
škol se sportovním za-
měřením. Vzhledem 
ke komplexnosti pojetí 
současných poznatků 
o problematice dopin-
gu je také vhodným 
informačním materi-
álem pro širší okruh 
činovníků působících 
ve sportovním pro-
středí a další zájemce 
z řad veřejnosti. Publi-
kace se zabývá v sedmi 
kapitolách tématikou 
společenských aspektů 
dopingu, jeho historií, 
přehledem dopingo-
vých látek a metod 
dopingu a jejich účin-
kem na zdraví člověka, 
koncipováním antido-
pingové politiky včet-
ně pravidel zákazu, 
jeho kontroly a rovněž 
prostředky i metodami 
dopingové prevence.

Kniha má 116 stran a 
lze ji zakoupit v pro-
dejně skript FTVS-UK 
za 110,- Kč nebo ob-
jednat na emailové ad-
rese cap.prodejna@se-
znam.cz. Prodej bude 
zahájen 10.1.2008.

Případy AVK
Ladislav Houser, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
Mistrovství Čech, dne 19.5.2007 - metabolity drostanolonu.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Petr Prieložný, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
Mistrovství Čech, dne 19.5.2007 – clenbuterol, stanozol, oxandrolon a testosteron.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Monika Novotná, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
Mistrovství ČR, dne 13.5.2007 – hydrochlorothiazid, amilorid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Stanislav Hoza, silový trojboj - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
Mistrovství ČR, dne 14.4.2007 - metabolit metandienonu.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Lukáš Novakovský, judo - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při USK 
Praha Cupu, dne 28.4.2007 - karboxy THC > 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Josef Bánovec, rugby - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při extraligo-
vém zápase, dne 12.5.2007 – efedrin > 10 µg/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Pavel Indrák, rugby - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při extraligo-
vém zápase, dne 8.5.2007 – efedrin > 10 µg/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.


