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OH LONDÝN 2012 

DOPINGOVÁ KONTROLA: 
• Období olympijských her je vymezeno 
datem 16.7.2012 až 12.8.2012 včetně 
 

• Všechny dopingové kontroly jsou u 
olympioniků soutěžní ! (i mimo Anglii) 
 

• jsou zakázány všechny látky a metody 
uvedené na Seznamu – tedy i ty, které 
jsou jinak mimo soutěž povoleny 
 

• Seznam zakázaných látek a metod 
dopingu vydaný WADA s platností od 
1.1.2012.   
 

 



 
     Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou 
zakázáni.  
Lze pro ně při inhalaci udělit terapeutickou výjimku. Salbutamol, 
formoterol a salmeterol v inhalaci nejsou zakázány  
 
Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin jsou zakázány 
kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků nebo 
klinických vyšetřovacích metod. (No needle policy bez lékařské indikace – 
UCI, FISA a FIG) 
 
Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo 
nitrosvalovou aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou 
výjimku !!!  
Lokální přípravky podávané na kožní, ušní, nosní a oční potíže a potíže 
s dutinou ústní, dále lokální inhalační a injekční přípravky nejsou zakázané 
a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky. 
 

MARIHUANA !!! 
 

Seznam zakázaných látek a metod 2012 



OH LONDÝN 2012 

DOPINGOVÁ KONTROLA: 
• odběry vzorků – místnosti přímo na 
sportovištích i ve vesnicích – 40 stanic 

 
• analýzy močí přímo ve WADA 
akreditované laboratoři v Londýně, 
výsledky do 3 dnů (EPO) 
 

• podrobná antidopingová pravidla pro hry 
 
• krevní screening  
 

• krevní analýzy CERA, HGH, transfuze, 
HBCOs 
 
 



OH LONDÝN 2012 

DOPINGOVÁ KONTROLA: 
 
•5000 vzorků moči a krve (i mimo soutěž) 
 

•200 BCO 
 

•250 DCO 
 

•800 Chaperonů 
 

•Výběr – klíč: Medailisté + los, podle 
specifik jednotlivých sportů, světové a 
kontinentální rekordy 
 
 



OH LONDÝN 2012 

DOPINGOVÁ KONTROLA: 
•Hlášení míst pobytu – podmínky jsou v AD 
pravidlech pro OH upřesněny (2.7.2012) 
 

•Je třeba DŮSLEDNĚ informace o pobytu 
aktualizovat přes ČOV – nejlépe ADAMS 
 

•Zásadní odpovědnost má však sportovec 
 
•Registr MSF a ADV ČR současný 
 

•Speciální OH registr pro ostatní sportovce - 
ubytování a tréninky – odpovědnost ČOV 

 
 
 
 



OH LONDÝN 2012 

DOPINGOVÁ KONTROLA: 
 
•Sportovcům v OH registru zařazení 
oznámíme do 15.6.2012 
 

•Druhou možností je okamžité zařazení 
sportovců do registru ADV ČR na dobu do 
nominace případně do konce OH 
 

•Případné porušení povinností hlášení 
míst pobytu nebo nezastižení na 
ohlášeném místě pobytu se sčítá i s 
těmito přestupky před OH – 18 měsíců 
 

 
 



Terapeutické výjimky 
 

Stávající terapeutické výjimky je 
nutno ohlásit ČOV, MOV a WADA do 
16.7.2012 (výjimky mohou být 
přezkoumány!). Po tomto datu nové 
výjimky uděluje  MOV – 
prostřednictvím ADAMS – pouze na 
dobu OH. 



Mezinárodní  standard   
pro Terapeutické výjimky. 

  

•Pomáhá zajistit jednotný postup  při udělování  
Terapeutických výjimek   ve všech signatářských 
zemích a sportovních federacích.  
•Vztahuje se na všechny sportovce , jak jsou 
definováni v Kodexu, to znamená  i  na zdravotně 
postižené. 
•Každá T.V. je stanovena na dobu určitou a je 
možno její platnost po podání stejné žádosti jako 
při prvním udělení prodloužit. 
•T.V.  umožňuje užívání zakázané látky ze 
seznamu nebo používání zakázané metody. T.V je 
udělena po přezkumu žádosti o T.V.  Komisí pro TV 
(KTV).   Komise při udílení T.V. postupuje 
v souladu s následujícími kriterii: 



•  žádost je nutno předložit nejpozději 

30dní  před akcí. 
• zdraví sportovce by se významně 
zhoršilo, pokud by měla být zakázaná 
látka nebo metoda  odmítnuta v průběhu 
léčby akutního, nebo chronického 
onemocnění. 
• terapeutické použití zakázané látky 
nebo metody by nemělo způsobit jiné 
zvýšení výkonu sportovce, než které může 
být předvídáno navrácením do normálního 
zdravotního stavu.  

Kriteria pro udělení T.V. 
 



•   neexistuje žádná přijatelná alternativa 

k použití  zakázané látky nebo metody 
(příklad: léčba hypertense, léčba 
astmatu).  
•  použití zakázané látky nebo metody 
nemůže být v důsledku dřívějšího 
neterapeutického použití látek uvedených 
v seznamu.  
•  udělující orgán může T.V. zrušit pokud 
sportovec  nevyhoví požadavkům nebo 
podmínkám stanoveným udělující 
antidopingovou organizací.  

Kriteria pro udělení T.V. 
 



Žádost musí obsahovat: 
   

• vyplněný formulář žádosti o T.V. 
• musí být přiložena zdravotní 
dokumentace  
• KTV si může pro doplnění informací 
vyžádat další vyšetření 
• Žádost musí obsahovat zprávu 
dostatečně kvalifikovaného lékaře a 
jeho kontaktní údaje 
• Dávka, frekvence a způsob aplikace  
musí být přesně specifikovány.  

Postup při udělování T.V. 



 
 

  Sportovci,  kteří mají astma (EIA, EIB) 
mohou být léčeni beta2agonisty 
(salbutamol, salmeterol, formoterol), 
nebo glukokortikoidy (obojí pouze 
v inhalaci).  

Terbutalin nebo fenoterol nutná TUE!  
 
Nikoliv clenbuterol (Spiropent)!!!  

Léčení astmatu a jeho  
klinických variant 



Terapeutické výjimky 
 

Minimální požadavky na lékařskou 
dokumentaci v případě astmatu a jeho 
klinických variant: 

• Kompletní lékařskou historii 
• Komplexní zprávu o klinických 

vyšetřeních se specifickým zřetelem na 
respirační systém 

• Zprávu ze spirometrie spolu s měřením 
usilovně vydechnutého objemu za první 
sekundu (FEV1)  



Terapeutické výjimky 
 
Minimální požadavky na lékařskou 

dokumentaci v případě astmatu a jeho 
klinických variant: 

• Pokud je přítomna obstrukce dýchacích 
cest, spirometrie bude opakována po 
inhalaci krátkodobého beta-2 agonisty 
k prokázání reversibility 
bronchokonstrikce.  

• Pokud se neprokáže reverzibilní 
obstrukce dýchacích cest, je požadován 
bronchoprovokační test k průkazu 
přítomnosti hyperreaktivity dýchacích 
cest 



Bronchoprovokační test 

 
• Volní eukapnická hyperpnoe (FEV1 o 

10% a více sníženo) . 
• Zátěžový test – v laboratoři nebo 

v terénu (FEV1 o 10% a více sníženo). 
• Inhalace hypertonického 

(hyperosmolárního) aerosolu (např. 4.5 
gm% solný roztok nebo  Mannitol  
v prášku -FEV1 o 15% a více sníženo) 

• Metacholinový test. Nikoliv histamin či 
karbachol! (FEV1 o 20% a více 
sníženo). 


