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  Chcete pravidelně dostávat bulletin nebo si koupit náramek?
Zavolejte si o něj na 233 370 149 nebo nám napište na  

 info@antidoping.cz.

Úspěšný dánský 
koncept siliko-
nových náramků 
TRUE WIN-
NERS, který 
běží již od ledna 
2006, se spolu 
s dalšími něko-
lika evropskými 
zeměmi rozhodl 
letos přejmout i 
Antidopingový 
výbor ČR.
Antidopingový 
výbor ČR.
Antidopingový 

Jedná se o infor-
mační antidopin-
govou kampaň, 
která propaguje 
čistotu sportu za 
pomoci prodeje 
zelených náram-

ků označených 
nápisy True 
Winners a Sport 
bez dopingu. 

Nositelé těch-
to náramků tak 
veřejně hrdě 
ukazují, že ne-
souhlasí s použí-
váním dopingu 
a sportují vý-
hradně bez jeho 
pomoci. Výsled-
ky, ke kterým se 
čistou hrou pro-
pracují, pak mají 
velkou hodnotu, 
byť by jich bylo 
dosaženo jen pro 
radost a zdraví 

sportovce. 

Silikonové ná-
ramky nejsou 
určeny jen špič-
kovým sportov-
cům, kteří tam 
mohou médiím 
i soupeřům jas-
ně ukázat, jakou 
cestu si vybrali, 
ale i závodníkům 
a hráčům nižších 
úrovní, amatér-
ským nadšen-
cům či fanouš-
kům.

Náramky jsou 
k dostání na 
ADV ČR za sym-

bolickou část-
kou 20 Kč (plus 
poštovné), která 
se opět vrátí na 
podporu boje 
proti dopingu ve 
sportu. Neváhej-
te se na nás obrá-
tit, pokud se bu-
dete chtít přidat 
mezi sportovce, 
kteří se spolé-
hají jen na své 
tělo a možnosti, 
a náramek si za-
koupit. Můžete 
se tak mimo jiné 
zařadit i mezi 
české sportovní 
hvězdy první ve-
likosti…

Novinky v pří-
padu hokejisty 
Luboše Roba:

Disciplinární komise 
Českého svazu led-

isciplinární komise 
Českého svazu led-

isciplinární komise 

ního hokeje (ČSLH) 
rozhodla o udělení 
trestu sportovci do 
8.9.2008, tedy na pět 
měsíců. 

Proti tomuto roz-
hodnutí podal Anti-
dopingový výbor ČR 
hodnutí podal Anti-
dopingový výbor ČR 
hodnutí podal Anti-

odvolání k Rozhod-
čí komisi Českého 
olympijského výbo-
ru, neboť dle názoru 
ADV i Antidopingo-
vé vyšetřovací komi-
se (AVK) nelze při 
udělení sankce použít 
článek 10.3 Směrni-
ce, který použila DK 
ČSLH.
ce, který použila DK 
ČSLH.
ce, který použila DK 

Důvodem je, že spor-
tovec dostatečně a 
jasně neprokázal, že 
užití zakázané lát-
ky nebylo vedeno 
s úmyslem zvýšení 
sportovního výkonu. 

Dle Antidopingové-
ho výboru ČR měla 
Dle Antidopingové-
ho výboru ČR měla 
Dle Antidopingové-

být udělena základní 
sankce dvou let zá-
kazu činnosti, proto 
podal příslušné od-
volání... Datum ko-
nání slyšení RK ČOV 
nebylo doposud sta-
noveno. 

Silikonové náramky Táramky TRUE WINNERSáramky Táramky T



Statistika dopingových kontrol v ČR (květen 2008)
Sport                Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
atletika             10   4  14
basketbal    4   0    4
box    5   0    5
curling    3   0    3
cyklistika              10   0  10
fotbal  11   0  11
házená      12   0  12
hokejbal    4   0    4
judo    5   0    5
kanoe - rychlost    9   0    9
kulturistika 22   0  22
moderní gymnastika   0   5    5
motocyklový sport   5   0    5
naturkulturistika        5   0    5
plavání    6   4  10
přetláčení rukou   5   0   5
rugby    8   0    8
střelba    4   0    4
šerm    5   0    5
veslování    0   4    4

Celkem sportů 18   4  20
CELKEM KONTROL    133 17                150

Statistika dopingových kontrol v ČR
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Pešátovi snížen trest, 
ADV se odvolává

ADV podal odvolání k RK ČOV 
i proti Rozhodnutí o revokaci 
usnesení Disciplinární komise 
Svazu kulturistiky a fitness ČR, 
které vydal Výkonný výboru 
svazu. V tomto rozhodnutí VV 
snížil trest bývalým svazovým 
funkcionářům Evě Sukupové a 
Stanislavu Pešátovi ze 4 let na 
15 měsíců a na základě toho-
to rozhodnutí již Stanislav Pe-
šát opět zastává vysoké funkce 
v EBFF (evropská federace) a 
IFBB (mezinárodní federace), a 
také v SKFČR, kdy byl mimo jiné 
opakovaně oficiálně akreditován 
na mistrovství Evropy. Všechny 
tyto funkce S.Pešát zastává dle 
názoru ADV neoprávněně, neboť 
vydané rozhodnutí nemá právní 
účinek a nemůže změnit dříve 
vydané rozhodnutí o potrestá-
ní na 4 roky, které řádně nabylo 
právní moci. 
Jedná se o další z mnoha aktů 
SKFČR, kterým deklaruje na-
prostou nespolupráci a svůj 
dlouhodobě odmítavý postoj 
k boji proti dopingu. Jak jinak si 
vyložit počínání, kdy bývalému 
funkcionáři – a navíc samotné-
mu prezidentovi svazu, který byl 
usvědčen z napomáhání při po-
rušení antidopingových pravidel 
a potrestán zákazem jakékoliv 
činnosti ve sportu na 4 roky zkrá-
tí trest a okamžitě jej instaluje do trest a okamžitě jej instaluje do trest a okamžitě jej instalu
svazových funkcí? Proč také ne, 
když člověka prokazatelně spo-
jeného s hrubým porušením 
antidopingových pravidel, na 
základě kvapně vydaného a na 
základě pravidel nepodloženého 
rozhodnutí, do vysokých funkcí 
technického delegáta ihned jme-
nuje i evropská a mezinárodní 
federace?

Lukáš Černík, box – 
porušení antidopingo-
vého pravidla 2.1 Směr-
nice, při juniorském 
MČR, dne 16.3.2008 
– hydrochlorothiazid. 
Rozhodnutí AVK: PO-
RUŠIL ANTIDOPIN-
GOVÁ PRAVIDLA. 
AVK dospěla k závěru, 
že sportovec při slyšení 
prokázal, jak se zakáza-
ná látka dostala do jeho 
těla a vzhledem k okol-
nostem doporučila při 
rozhodování o trestu 
použít ustanovení člán-
ku 10.5.2 Směrnice. 
Sportovec se proti roz-
hodnutí AVK odvolal 

a v současnosti se jeho 
odvoláním zabývá od-
volací orgán boxerské-
ho svazu. Po posouzení 
odvolání se případem 
bude zabývat discipli-
nární komise svazu. O 
udělení sankce budeme 
informovat na našich 
webových stránkách 
v části Dopingové pří-
pady v ČR   

Michal Vespalec, po-
zemní hokej - porušení 
antidopingového pra-
vidla 2.1 Směrnice, při 
zápase Extraligy, dne 
10.2.2008 – karboxy 

THC > 15ng/ml moči. 
Rozhodnutí AVK: PO-
RUŠIL ANTIDOPIN-
GOVÁ PRAVIDLA. 
AVK dospěla k závěru, 
že sportovec při slyšení 
prokázal, jakým způso-
bem se zakázaná látka 
dostala do jeho těla a že 
použití zakázané látky 
nebylo vedeno s úmys-
lem zvýšení sportov-
ního výkonu a tedy při 
rozhodování o trestu 
lze použít ustanovení 
čl. 10.3 Směrnice.  
Sportovec byl potrestán 
dvouměsíčním záka-
zem činnosti. 

Antidopingové vyšetřovací komise (AVK):



Průvodce obsahuje pře-
hlednou informaci o tom, 
co by měl každý účastník 
olympijských her vědět o 
kontrole dopingu v obdo-
bí konání soutěží olympij-
ských her a před nimi.

1.Účastník OH
Sportovci a osoby doprovo-
du jmenovitě schválené plé-
nem ČOV 16.7.2008 (včetně 
náhradníků) a sportovci a 
osoby doprovodu dodateč-
ně nominované ČOV.

2.Období OH
Období olympijských her je 
vymezeno datem 27.7.2008 
až 24.8.2008 včetně.

3.Dopingová kontrola
Po celé období OH (27.7. 
– 24.8.2008) platí, že jaká-
koli dopingová kontrola má 
charakter „při soutěži“ (tzn. 
že jsou zakázány všechny 
látky a metody uvedené na 
Seznamu zakázaných látek a 
metod - aktuální je  vydaný 
WADA v září 2007 s plat-
ností od 1.1.2008). 
Během vlastního odběru a 
pečetění vzorku musí být 
vypnuty mobilní telefony, 
v čekárně možno jen tele-
fonovat, nikoliv pořizovat 
obrazový záznam! 
Formulář Výzvy je oddělený 
od Formuláře dopingové 
kontroly.
Vzorek moči – vyžaduje se 
75 ml, při testování EPO 
110 ml. Vzorek krve – pro-
vádí se odběr 2 x 3 ml ze žíly 
vyškoleným zdravotnickým 
personálem.

4.Oprávněnost k pro-
vádění DK
Hlavní odpovědnost za 
provádění a koordinaci do-
pingových kontrol v období 

konání olympijských her má 
BOCOG (organizační výbor 
OH) a WADA. MOV může 
pověřit prováděním DK i 
jinou antidopingovou orga-
nizaci. To však nevylučuje
testování i další příslušnou 
antidopingovou organizací.

5.Povinnosti účastníků 
OH – sportovců
Během období OH je účast-
ník Her – sportovec povinen 
se podrobit dopingové kon-
trole kdekoli, tedy v místě 
konání olympijských her 
(Peking, Čína) nebo i jinde 
ve světě (mimo Čínu). To 
platí tedy i pro sportovce 
přijíždějící až po otevření 
olympijské vesnice nebo 
bydlící mimo ni.

6.Výběr sportovců pro 
testování při olympij-
ských soutěžích
V individuálních sportech 
budou ve všech disciplínách 
testováni sportovci, kteří se 
v závodě umístili na prvních 
pěti místech, plus další dva 
sportovci podle náhodné-
ho výběru. V týmových 
sportech: V kvalifikačních 
kolech, čtvrt- a semifinále 
(ale ne bezpodmínečně při 
všech těchto příležitostech) 
bude k testování vybrán lo-
sem aspoň jeden sportovec  
v minimálně 25% Soutěží. 
Z každého z týmů, které 
skončily v soutěži na prv-
ních čtyřech místech  budou 
vybráni alespoň 3 sportovci.
Testy na EPO: Všichni tři 
medailisté plus sportovec 
(sportovci) náhodně vy-
braný(í) Lékařskou komisí 
MOV. Všichni sportovci, 
kteří vytvoří nebo překona-
jí světový nebo olympijský 
rekord.
MOV může také vybírat 
sportovce nebo týmy pro 

cílené testování.

7.Identifikace spor-
tovce
Při výzvě k DK si asistent 
ponechá sportovcův olym-
pijský průkaz a akreditační 
kartu poskytnuté sportov-
cem (případně cestovní pas) 
a dá sportovci pas pro pří-
stup do stanice dopingové 
kontroly. 

8.Místa pobytu
Sportovec nominovaný na 
OH je povinen zajistit, že 
ČOV má stále aktuální in-
formace o místech svého 
pobytu, i když je již dříve 
hlásil své mezinárodní spor-
tovní federaci nebo ADV
ČR. ČOV bude spravovat ČR. ČOV bude spravovat ČR. ČOV bude spra
informace o místech pobytu 
sportovců, tedy místa a časy, 
kde bude sportovec bydlet, 
trénovat a závodit v době 
od 16.7. do 27.8.2008. Roz-
hodující zodpovědnost za 
poskytování informací o 
místech pobytu je na kaž-
dém sportovci. Sportovci 
využívající pro tyto infor-
mace databázový systém 
ADAMS musí toto oznámit
ČOV, ostatní tyto informace 
zašlou na obvyklých formu-
lářích nebo na speciálním 
jednoúčelovém formuláři 
ČOV pro Peking 2008. Za 
porušení antidopingového 
pravidla dle čl. 2.4. Světové-
ho antidopingového kodexu 
budou považovány 2 neú-
spěšné pokusy o dosažení 
sportovce na jím udaných 
místech pobytu nebo 1 tako-
vý neúspěšný pokus, pokud 
sportovec nebyl zastižen 
komisaři jiných příslušných 
antidopingových organiza-
cí dvakrát v posledních 18 
měsících.

9.Terapeutické výjimky 
V době průběhu olympij-
ských her bude MOV po-
važován za antidopingovou 
organizaci s příslušnými 
pravomocemi ohledně tera-
peutických výjimek. Všech-
ny žádosti o terapeutickou 
výjimku musí být podány na 
standardním formuláři, kte-
rý je možné získat na inter-
netových stránkách MOV 
a WADA. Schránka pro 
akutní podání žádostí bude 
umístěna v každé poliklini-
ce v olympijských vesnicích, 
možno zaslat i faxem.
Svazový lékař by měl pro-
věřit, zda jsou všichni spor-
tovci s nezbytnou terapeu-
tickou výjimkou nahlášeni 
na mezinárodní sportovní 
federaci a na ADV ČR na 
příslušných formulářích. 
Přesto musí sportovci žá-
dat o výjimku Komisi pro 
terapeutické výjimky MOV, 
pokud již jim nebyla udě-
lena na minulých OH 2004 
(2006).
Žádosti o zkrácenou výjim-
ku lze zaslat MOV pouze 
přes on-line formulář (www.
olympic.org/atue). 
Komise pak může takovou 
TV schválit pouze na dobu 
OH. TV je třeba žádat i na 
jinak mimo soutěž povolené 
látky! Rozhodující zodpo-
vědnost za žádost o TV je 
na každém sportovci.

Podrobněji k jednotlivým 
bodům porušení antidopin-
gových pravidel a zejména 
k podrobnostem procedur 
dopingové kontroly – viz 
kompletní znění Antido-
pingových pravidel pro OH 
v Pekingu (http://www.
wada-ama.org/rtecontent/
document/IOC_Anti-Do-
ping_Rules_2008_En.pdf )

Průvodce antidopingovými pravidly pro OH v Pekingu 2008
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