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Omezení dostupnosti dopingových látek
Dlouho připravovaný zákon o omezení dopingu byl před předložením
k jednání ve vládě projednán v pracovních komisích Legislativní rady
vlády. Po připomínkách členů komisí
a opětovných konzultacích na úrovni Odboru vládní legislativy Úřadu
vlády ČR bylo doporučeno návrh zákona nepředkládat. Jako důvod bylo
shodně konstatováno, že nakládání
se zvlášť nebezpečnými látkami s dopingovým účinkem mimo terapeutické účely je tak závažným činem,
který je třeba řešit na úrovni trestně
právní. Ve spolupráci se zmíněným
Odborem vládní legislativy byl proto připraven návrh nového znění
již formulovaného § 286 trestního
zákona „Výroba a jiné nakládání se
zakázanými látkami a metodami“.
Seznam těchto látek bude stanoven
nařízením vlády a bude se týkat látek
s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem a metod zvyšování
přenosu kyslíku a genové manipulace jak jsou vymezeny v Seznamu
zakázaných látek a metod dopingu
WADA.

Vědecké okénko
Překvapivá technika, která
slouží k určení nalezišť nafty,
bude od OH 2012 využívána
pro detekci steroidů. Vědci z
University of Nottingham nyní
na tomto velice účinném testu
využívající hydropyrolysis nyní
pracují společně s WADA.

Chcete pravidelně
dostávat bulletin?
Zavolejte si o něj na 233
370 149 nebo nám napište
na antidoping.cz

Doping jako dárek od rodičů
Stejnojmenný článek vyšel v Lidových novinách 11. dubna a pojednával o tom, že pravděpodobně každý desátý sportovec obviněný z použití testosteronu se do problémů dostane nevinně,
neboť za vysokou hladinu testosteronu mohou příliš výkonné
geny zděděné po rodičích. Článek se tímto tématem zabývá kvůli cyklistickému skandálu Floyda Landise, který byl za doping
diskvaliﬁkován při Tour de France 2006.

Rekce ADV ČR na tento článek: „Je pravda, že u některých jedinců a zvláště u některých etnik (Asiaté) může být hladina testosteronu fyziologicky zvýšena, tedy přesněji poměr testosteronu ku
epitestosteronu, který je v normálu 1:1, neboť epitestosteron je
izomer testosteronu. Trvalé zvýšení poměru T:E sportovce z hlediska pozitivního dopingu neohrožuje, pokud jde o trvalý stav,
který se prokazuje dlouhodobým sledováním steroidního proﬁlu. Nefyziologicky zvýšený poměr T:E způsobený dodáním testosteronu se dá prokázat speciální analytickou metodou IRMS
(izotopová hmotnostní spektrometrie), která umožní rozlišit
rozdílné molekulární složení a potvrdit nález testosteronu.“
Bude nový test znamenat
konec zneužívání steroidů
sportovci?
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Případy AVK

Ze zahraničí

AVK při svém slyšení dne 19.3. 2008 projednávala tyto případy:
Martin Klapal * 24.2.1984 – volejbal
- porušení antidopingového pravidla
2.1 Směrnice, při zápase Extraligy
dne 14.2.2008 – heptaminol.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA - AVK
dospěla k závěru, že sportovec při
slyšení prokázal, jakým způsobem se
zakázaná látka dostala do jeho těla, že
použití zakázané látky nebylo vedeno
úmyslem zvýšení sportovního výkonu a tedy při rozhodování o trestu lze
použít ustanovení čl. 10.3 Směrnice.
Oldřich Bílý * 24.3.1977 – vzpírání
- porušení antidopingového pravidla
2.1 Směrnice, při Mistrovství ČR, dne
20.10.2007 – 19–norandrosteron > 2
ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Doplnění informací z únorového
vydání bulletinu:

- Poprvé v historii Her
Commonwealthu mládeže
budou letos v Pune prováděny dopingové testy. V
průběhu Her se jich uskuteční celkem 127. Spolu s
tím souvisí i udělení akreditace WADA první indické
laboratoři právě před touto
Luboš Rob * 5.8.1970 – lední hokej událostí.
- porušení antidopingového pravidla
2.1 Směrnice, při zápase 1.ligy, dne - V Německu se objevil prv24.11.2007 – efedrin > 10 µg/ml ní historický případ dopingu v billiardu. Při národním
moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTI- mistrovství byl vítěz Axel
DOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Buescher testován pozitivně
Proti tomuto rozhodnutí podal spor- na látku maskující EPO a
tovec odvolání, které musí být nejpr- dostal roční zákaz startu.
ve vyřešeno na úrovni příslušného
odvolacího orgánu (Výkonný vý- - Olympijský vítěz v atletice
bor ČSLH – slyšení má proběhnout na sto metrů Donovan Baiv těchto dnech) a rozhodne-li tento ley a současný držitel světoorgán odvolání nevyhovět, bude ná- vého rekordu na stejné trati
sledovat disciplinární řízení, které se vyslovili pro doživotní
rozhodne o sankci pro sportovce.
zákaz startu pro všechny
dopingové hříšníky.

Eva Brnčálová (SVK) * 1.1.1977
– naturální kulturistika - porušení
antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při Redot Natural Cupu 2007,
dne 27.10.2007 – hydrochlorothiazid a amilorid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠILA ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
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- Na 300 testů bude uskutečněno v průběhu fotbalového
mistrovství Evropy. Poprvé
se uskuteční i krevní odběry
ke zjištění, zda nešlo k použití růstového hormonu.
Vybrána bude desítka hráčů z každého týmu, plus po
dvou fotbalistech z každého
družstva při každém zápase.
Výsledky do 48 hodin dodá
laboratoř v Laussaune.
- Bulharští vzpěrači vytáhli
do boje proti dopingu, čímž
chtějí očistit svojí značně
pošramocenou reputaci po
OH 2000 v Sydney, kdy bulharské výpravě byly odebrány tři zlaté medaile a byla
poslána domů.

