
DOPINGOVÉ KONTROLY V PRAXI

Ing. Miroslav Dolejš
Antidopingový výbor

České republiky

Praha 21.11.2018



Světový antidopingový program

•Světový antidopingový kodex

•Mezinárodní standardy

•Směrnice jednotlivých MSF

•Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 
ve sportu v ČR

•Světová antidopingová úmluva UNESCO

•Antidopingová úmluva Rady Evropy



Boj proti dopingu

• Spolupráce dopingových agentur se sportovními  

organizacemi

- WADA,  NADO  (ADV)

- Mezinárodní federace, sportovní svaz



Organizace dopingových kontrol

Kdo kontrolu objednává?  Testing Authority

• ADV ČR – ze státních prostředků

• WADA,  MOV (před OH)

• Mezinárodní federace (IF)

- sportovci ČR z mezinárodních registrů

- cizí sportovci trénující v ČR

• Organizační výbory v ČR – MS, ME,

– světové poháry, významné mezinárodní závody



Druhy odběrů

- soutěžní

- mimosoutěžní

Druh vzorku

- moč

- krev

- ABP – krevní pasport



Mimosoutěžní kontroly

– sportovci v „registrech“ - snadněji

- mezinárodní registry - IRTP

- národní registry – RTP, TP

Udávání míst pobytu - ADAMS

- 7 dní v týdnu

- 1 hodinový interval denně 

- v rozmezí 5:00-23:00



MS kontroly kolektivních sportů

- Kolektivní sporty

- povinnost informovat o místech tréninku či 
soustředění

- Údaje pro mezinárodní federace

- Údaje pro ADV ČR – přípravné období 



Národní registr

Kriteria pro zařazení do registru:

• sportovci olympijských sportů - biatlon, boby,
judo, kanoistika, krasobruslení, lyžování,
rychlobruslení, sportovní gymnastika, stolní
tenis, tenis, triatlon, veslování, zápas, kteří jsou
na plný úvazek zaměstnáni jako instruktoři
sportu v některém z resortních center (CSMV,
MO - Dukla, VSC MŠMT)

• sportovci olympijských sportů – atletika, box,
cyklistika, plavání, vzpírání, kteří jsou na 50 a
více % úvazek zaměstnáni jako instruktoři
sportu v některém z resortních center



Národní registr

Kritéria pro zařazení do registru:

• sportovci zařazení svou mezinárodní federací do 
jejího registru 

• vybraní členové reprezentačních družstev 
neolympijských sportů  (silový trojboj, 
kulturistika,…)

• sportovci, kteří porušili antidopingové pravidlo 
a jsou v trestu 

• sportovci, kteří byli dříve v registru a  chtějí  
obnovit závodní činnost



BIOLOGICKÝ PAS SPORTOVCE – HEM. MODUL



Všechny látky kromě anabolických látek, hormonů, některých modulátorů, 
vyjmenovaných stimulancií a dopingových metod

„V seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť 
umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou 
všeobecně dostupné v běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je 
menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako dopingová 
činidla”. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může 
znamenat snížený postih za předpokladu, že „…sportovec může jasně 
prokázat, že použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení 
sportovního výkonu…”

Specifické látky



Vybraný sportovec je vyzván k dopingové
kontrole dopingovým komisařem nebo jeho
asistentem

Kdo, kdy a kde bude vyzván k dopingové
kontrole určuje ADV ČR

- cílené testování – stále častěji požadováno
- losování
- klíčem určené pořadí
- kombinace

Dopingoví komisaři pracují z pověření ADV ČR
a mají stanovený klíč, podle kterého jsou sportovci určeni

1. Výzva k dopingové kontrole



Sportovec se má neprodleně dostavit na
místo dopingové kontroly

Do příchodu na místo DK je sportovec
pod dohledem komisaře nebo asistenta

Před vlastní DK sportovec prokáže svou
totožnost

Sportovec má právo být doprovázen – velmi vhodné
U mladších 18 let prakticky povinné

2. Příchod sportovce do místnosti DK



Osobní údaje sportovce

Sport, disciplína, druh odběru
při soutěži - mimo soutěž
moč - krev

Léky a doplňky výživy požité sportovcem 
v předešlých 7 dnech

Případná krevní transfůze za posledních 6 měsíců

3. Sepsání protokolu DK



Sportovec si vybere soupravu na odběr moči

Sportovec si umyje ruce pouze vodou

Pod přímým dohledem komisaře sportovec
odevzdá vzorek moči – minimum 90 ml

Veškerou manipulaci se vzorkem provádí sportovec;
sportovec rozdělí vzorek do lahviček A a B a
zapečetí jej

Komisař změří hustotu moče; sportovec i
komisař protokol DK zkontrolují a podepíší

4. Odběr a zapečetění vzorku



Přísné podmínky pro nenarušení integrity vzorku
- zvláštní přísnější pravidla pro skladování a 

převoz krve – čas doručení do laboratoř
- teplotní režim

Vedle lahviček se vzorky je plombovaná i taška pro
jejich převoz

O transportu vzorků je sepisován protokol

Kromě vlastního převozu jsou vzorky uloženy v
lednicích při teplotě 2°C - 12°C

V laboratoři dopingové kontroly jsou vzorky A 
analyzovány a vzorky B zmraženy po dobu 3 měsíců

5. Převoz vzorků



Zajištění regulérních podmínek
Místnost dopingové kontroly – soukromí sportovce 
při odběru

Uzamykatelná místnost pouze pro dopingovou kontrolu 
- Stůl, min. 3 židle, klíče 
+ separátní WC

Další místnost jako čekárna

V případě krevních odběrů navíc lehátko

Dostatek nápojů pro sportovce

6. Povinnosti pořadatele soutěže



Součinnost pořadatele

- Poskytnutí startovních listin

- Poskytnutí výsledků soutěže

- součinnost s rozhodčími

- Zajištění doprovodu sportovců

- Svědectví u výzev sportovcům

- Pomoc s dohledáním sportovců



KELÍMKY

Collection Vessel

© WADA – April 2009 – Version 1.0



ODBĚROVÁ SOUPRAVA

Sample Collection Kit

© WADA – April 2009 – Version 1.0



SPECIFICKÁ HMOTNOST

Labstix / Refractometer

© WADA – April 2009 – Version 1.0



PROSTOR DK

© WADA – April 2009 – Version 1.0



Testování ADV ČR 1993 - 2017

testosteron         81 methamphetamin      15

marihuana           77 salbutamol          10

nandrolon           76 fenoterol           3

stanozolol          66 anastrozol        5

clenbuterol         62 kokain 4

metandienon         57 clomifen 3

ephedrin            40 meldonium 2

HC-thiazid          40 erytropoietin       2

furosemid           22 růstový hormon      1

amilorid            21 betametason 1

Odmítl              72 Nedostavil se       37



Testování ADV ČR 1993 - 2017

SPORT CELKEM POZITIVNÍ PROCENTA

kulturistika 995 260 26,1

americký fotbal 52 4 7,7

silový trojboj 880 46 5,2

přetláčení rukou 84 6 7,1

baseball            179 5 2,8

rugby               312 9 2,9

vzpírání 849 26 3,1

box                 383 12 3,1

dostihy             98 2 2,0

naturkulturistika   216 6 2,8



Testování ADV ČR 1993 - 2017

SPORT CELKEM POZITIVNÍ PROCENTA

volejbal 1012 12 1,2

cyklistika 2502 24 1,0

házená 947 9 1,0

basketbal 1090 6 0,6

fotbal 1588 10 0,6

hokej 1376 14 1,0

atletika 3448 20 0,6

lyžování 1502 8 0,5

plavání 1771 7 0,4

veslování 1120 3 0,3

biatlon             529 0 0

CELKEM KONTROL      28444 566 2,0

Celkem sportů       87



Výsledky DK

- pro ADV zpracovává analýzy laboratoř 
Kreischa – Dresden (GER)

- Výsledky zhruba do 1 měsíce 

- Laboratoř zadává do systému ADAMS

- vidí to: WADA, IF, NADO

- odesíláme jednotlivcům (E-mail)

- odesíláme svazům

V případě pozitivního nálezu  i doporučenou 
poštou. 

Následuje disciplinární řízení.



Děkuji za pozornost

www.antidoping.cz

Závěr

http://www.antidoping.cz/

