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Předmluva

Ať už jsou stanoviska, která zaujímají jedni, a myšlenky, které šíří ti druzí, jakékoli, je třeba 
konstatovat, že opakovaně zmiňovaná otázka dopingu zpochybňuje nejen zásady stanovené 
v řadě nedávných zpráv Evropské unie a Rady Evropy, ale i předpokládanou účinnost boje proti 
dopingu. V této zprávě se nejprve navrhuje zabývat se pravomocemi, jež má Evropská unie 
k dispozici k boji proti dopingu, poté prozkoumat aktuální stav biologického výzkumu a to, 
jakým způsobem se boj proti dopingu uskutečňuje.

1. Postupné zavádění nadnárodní politiky boje proti dopingu na 
evropské úrovni

Než navrhneme jakýkoli zásah, je zřejmě nezbytné nestranně přemýšlet o počátečním oprávnění 
takové politiky boje proti dopingu. V závislosti na tom, jak činitelé ve sportovním světě chápou 
svou činnost, může být doping pokládán za problém, ale také nemusí. Podíváme-li se na toto 
téma z hlediska sportovní podívané, jak k tomu zřejmě směřují některé anglosaské země nebo 
Spojené státy americké, pravidla fair play se nezdají být tak podstatná a doping tak bude 
nakonec jen prostředkem ke zlepšení výkonu, a tedy i sportovní „podívané“. Podíváme-li se na 
to naopak z hlediska sportovní soutěže, kde se počítají pouze vlastní tělesné schopnosti 
sportovce a jeho trénink k poměřování schopností a zdatností, pak tomuto přirozenému 
poměřování doping odporuje. Samotná zásada boje proti dopingu tak neexistuje sama o sobě, 
odmítneme-li již v počátku „politickou korektnost“ a budeme-li se snažit přemýšlet o problému 
dopingu v obecných souvislostech. 

Boj proti dopingu není žádnou novinkou a v rámci vnitrostátních právních předpisů byly 
navrženy různé přístupy ve snaze praktikování dopingu omezit. Stejně tak se na vnitrostátní 
úrovni nezdá být problémem nedostatek textů, ale spíše jejich rozvolněnost, často nedostatek 
koherence, a zejména nezávazná povaha stanovených zásad, která nejčastěji vede jen ke 
zbožným přáním. V každém členském státě se uplatňuje jiný systém, na základě něhož je 
sportovními záležitostmi pověřen pouze stát, nebo naopak stát sdílí své pravomoci s jinými 
orgány nebo jim je postupuje. Sladění v tomto bodě se nezdá být na pořadu dne, a vypadá to 
také, že si jej činitelé ve sportovním světě ani nepřejí.

Evropská unie pravidelně potvrzuje svou vůli vést boj proti dopingu ve sportu a postarala se o to, 
aby zdůraznila širokou škálu témat spojených s touto otázkou: téma sportu, médií, politiky, 
zdravotnictví a téma společenské. V bílé knize se především připomíná společenská úloha 
sportu a doping se zde označuje jako „ohrožení zdraví jednotlivců i veřejnosti, zásady volné 
a spravedlivé soutěže a dojmu, jaký sport vyvolává“. Evropská unie by tedy mohla sport 
a doping více či méně přímo ovlivnit prostřednictvím jiných politik, avšak obtížnější je stanovit 
zvláštní politiku týkající se dopingu závislou na evropských pravomocích.

Lze si tedy položit otázku spojenou s povahou boje proti dopingu: je vhodné bojovat proti 
dopingu, protože negativně ovlivňuje soutěž mezi sportovci, a tedy mezi podniky spojenými se 
sportem a sportovními utkáními a v důsledku i mezi profesními strukturami (se vším, co to 
zahrnuje, v souvislosti s burzovními výsledky, sponzory atd.), nebo neměl by se tento boj 
nakonec vést pouze z etických důvodů nebo z obav o veřejné zdraví? Vracíme se opět k zásadní 
otázce, kterou by si měl Evropský parlament položit, tedy z jakého důvodu by k tomuto zásahu 
mělo dojít. 
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Doping je jistě zřejmě porušením pravidel sportovní etiky, ale můžeme jej chápat tak, že se 
jedná o porušení zákona, práva? Zatímco trestání se zdá být vzhledem k lidem v blízkosti 
sportovce, kteří by mu ulehčovali dopingem a nabádali jej k této praktice, plně oprávněné, je 
trestní sankce sportovce méně účinná. Podle toho, zda si sportovec je plně vědom užívání 
dopingu či nikoli, se odlišuje, na čí straně je chyba.

Organizace boje proti dopingu pod záštitou nebo z podnětu Unie tedy předpokládá, že evropské 
složky přijmou jednoznačné právní stanovisko ohledně kvalifikace sportovních praktik v soutěži 
a ohledně účelů harmonizované politiky. Na základě účelu lze vymezit 3 modely.

V rámci modelu č. 1 se přistupuje k otázce dopingu z hlediska veřejného zdraví. Tento postoj je 
naprosto racionální (zčásti se jedná o postoj Francie, která kodifikovala několik textů v zákoníku 
veřejného zdraví), ale nakonec vede k odmítnutí udělit sportovcům výjimečný status. Posláním 
všech stanovených norem, zavedených forem kontroly a vytvořených orgánů je chránit 
jednotlivce. Povzbuzující účinky přípravků a postupů jsou vyhledávány a známy, avšak orgány 
veřejné správy (zejména evropské) nechávají na sportovních orgánech, aby se staraly o právní 
úpravu a kontrolu postupů svých „stoupenců“. Normativní prostředek nebrání lékařskému 
výzkumu, ale po subjektech tohoto výzkumu se požaduje, aby zveřejňovaly možné účinky 
přípravků a postupů na sportovní aktivitu. Farmaceutické laboratoře tak například mohou mít 
povinnost provádět testy a zveřejňovat jejich výsledky spojené se zdravím, ale také výkonem.

V rámci modelu č. 2 se k otázce dopingu přistupuje nejpříměji, avšak výhradně v souvislosti 
s obavami o sportovní etiku. Vzhledem k velké různorodosti praktik dopingu není možné 
rozumně formulovat jednotnou právní úpravu pro všechny disciplíny. Vysoce účinná 
antidopingová právní úprava předpokládá velmi přesné vymezení hodnot sportu, jež nemají být 
porušovány, ale také zvláštního právního statusu sportovců. Jedná se tedy o vytvoření zvláštní 
právní úpravy pro danou skupinu, pro „společenství“, které by se dle definice nacházelo na 
okraji populace. Je zakázané používat volně prodejné přípravky, ale také je mít v držení, a to 
platí nejen pro ty, kteří sportovní činnost vykonávají, ale i pro lidi v jeho blízkosti. Cílem 
kontrol je vyloučit podvodníky, a nikoli chránit zdraví jedinců, protože je zcela představitelné, 
že povzbuzující přípravek není zdraví nebezpečný. Logikou respektování rovnosti účastníků 
sportovní soutěže je, aby všichni účastníci využívali tytéž prostředky a techniky. Vzhledem 
k tomu, že tento předpoklad je ze své povahy nedosažitelný, boj proti poškozování sportovní 
etiky nebude nikdy dokonalý, což ovšem v žádném případě neznamená, že bychom jej neměli 
vést.

Model č. 3 nejlépe odpovídá tradičním pravomocem Evropské unie, jehož zavedení je nejméně 
nákladné, ale dobrovolně se vyhýbá vzájemnému jednání o daném tématu. Sport je v rámci něj 
chápán jako běžná hospodářská činnost v liberální společnosti. Základním pravidlem je 
respektování svobody a soutěže. Možná právní úprava zde vychází z „obecného 
práva“ a sportovec je pouhým účastníkem trhu. Je možné stanovit pravidla založená na 
pracovním právu a ochraně „zaměstnance“, to jest zakázat osobě vykonávat svou činnost, pokud 
používané přípravky nebo techniky představují riziko pro jeho zdraví a nedotknutelnost této 
osoby i ostatních. U mechanických sportů si lze představit zjišťování obsahu alkoholu v krvi, ale 
takové kontroly nejsou legitimnější než systematické zkoušky u řidičů v hromadné dopravě.

2. Biologická hlediska dopingu: metody, detekce a rizika

Na začátku roku 2009 se začne uplatňovat Světový antidopingový kodex jako odkaz na 
sportovní instituce a země, které podepsaly úmluvu UNESCO. Aby mohla být látka zapsána na 
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seznam zakázaných látek, musí se jednat o krycí činidlo nebo musí látka splňovat dvě z těchto 
tří kritérií: 1) přispívá nebo by mohla přispívat ke zlepšení sportovního výkonu; 
2) představuje možné nebo skutečné riziko ohrožující zdraví; nebo 3) její používání odporuje 
sportovnímu duchu. Žádné ze tří formulovaných kritérií samo o sobě nestačí k ospravedlnění 
zapsání látky na seznam zakázaných látek.

2.1. Detekce přípravků probíhá dvěma způsoby:

a) Přímo: Nesporně došlo k pokroku díky vývoji špičkových technik (s využitím 
chromatografických metod, hmotové spektrometrie a izotopů jako HPLC, LCMS-MS, IRMS) 
a technicky je možné detekovat všechny uznané povzbuzující látky. Budoucnost detekce leží 
v oblasti metabonomiky a proteomiky a v technikách molekulární biologie nezbytných k detekci 
nových molekul a genetického dopingu. Navzdory těmto povzbudivým skutečnostem je detekce 
velmi obtížná a jen částečně účinná, a to z několika příčin:

- Samozřejmě se detekují pouze třídy látek nebo metod, které jsou vyhledávány.

- Výsledky jsou vždy diskutabilní, neboť je omezuje riziko chyb: falešně pozitivní (kvůli 
chybě věříme, že se jedná o doping) nebo falešně negativní (některé přípravky jsou již 
během kontroly vyřazeny nebo je kryjí další užité přípravky nebo nejsou zkoumány).

b) Nepřímo: Účelem tohoto typu postupu je zdokonalit citlivost, účinnost detekce a odrazovat. 
Cílem je odměřit na biologickém vzorku indikátory, u nichž dochází v případě dopingu ke 
značným odchylkám. V poslední době byl zaveden krevní pas, ale můžeme si položit otázku, 
zda nebyl zaveden příliš brzy. Zdá se, že nebyly dostatečně zváženy organizace, metodologie, 
předběžná analýza, techniky, používané nástroje, protokoly a realizace.

2.2. Stávající a budoucí metody dopingu

Zdá se, že užívané prostředky se v průběhu patnácti let příliš nezměnily: i nadále je aktuální 
testosteron a růstový hormon. Je nicméně vhodné poznamenat, že užívání hormonu EPO, ve 
všech formách, je stále oblíbenější, protože se dnes jedná o jedinou látku, která sama o sobě 
napomáhá zlepšení výkonu (vytrvalosti), aniž by byl třeba jakýkoli trénink. Stávající vývoj 
metod dopingu je do značné míry spojen s podmínkami užívání, jež jsou stále přístupnější 
a „pohodlnější“ (podkožní injekce, ale i gely, mikrodávky atd.).

2.3. Budoucí metody

V následujících 5 až 10 letech můžeme očekávat spíše než nástup nových metod rozvoj již 
existujících metod, především:

- Růstové prostředky: Používají se již několik let pro léčebné účely k rychlejšímu hojení 
poškozených tkání v důsledku zranění nebo chirurgického zákroku a k rychlejšímu zotavení. 
Na tomto procesu se podílí tak, že stimulují tvorbu nových buněk a poté kontrolují jejich 
specializaci na základě typu tkáně, do níž se mají začlenit: pokožka, sval, šlachy, vazy atd. 
Přinášejí první dosti pozoruhodné výsledky v léčbě sportovních úrazů.

- Genetický doping: Jeho účinnost ještě u lidského druhu nebyla prokázána, protože etika 
a zákaz dopingu veškeré vědecké studie u lidí neumožňují. Naproti tomu se prokázala u zvířat. 
Z posledních pokusů vyplývá, že transfekce IGF1 ve svalovině myší velmi silně omezuje 
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povolování svalů spojené s věkem a s tím spojené slábnutí svalů. Z toho je patrný jasný zájem 
rozvíjet takové techniky ve sportu za účelem dopingu. 

2.4. Zdravotní rizika

Oficiálně je ohrožení zdraví zásadním důvodem boje proti dopingu. Jeho škodlivé účinky 
jsou závislé na řadě parametrů (povaha užívaných látek, délka užívání, podmínky podání 
a celkový stav sportovce, užívané množství). Rizika spojená s užíváním několika přípravků, 
často v suprafyziologických dávkách, jsou velmi málo známy, tím spíše, že lékařská etika 
a zákaz dopingu veškeré vědecké studie u lidí znemožňují. Můžeme zdůraznit dva druhy rizik:

a) Obecná rizika: Pozření povzbuzujícího přípravku může vést k užití jiného, který zakryje 
nebo omezí jeho účinky. K tomu můžeme přidat riziko nákazy spojené s injekčním 
podáním.

b) Zvláštní rizika: Každá třída léků má vlastní vedlejší zhoubné účinky. K tomu musíme 
přidat rizika závislosti spojená s užíváním psychoaktivních přípravků. 

V rámci této lékařské části je třeba uvést dvě důležité poznámky. První je spjatá se svobodami 
jednotlivce. Každý odběr krve je spojen s určitou podobou fyzické agrese, každý odběr moči 
s podobou morální agrese (osoba musí močit nahá v příslušném místě a má před sebou dvě 
zmocněné osoby). Cyklistický závodník může absolvovat řadu důležitých kontrol ročně 
(minimálně 12 vyšetření krve, 4 vyšetření moči a několik v průběhu soutěže). Je-li doping 
zakázán ve jménu etiky, nemůžeme se domnívat, že povinnost sportovce podstoupit 
antidopingovou kontrolu je ohrožením jeho svobody? Totéž platí pro software ADAMS (systém 
antidopingové správy a řízení), díky němuž lze ze dne na den určit polohu sportovců. Druhá 
poznámka se týká ohromných nákladů boje proti dopingu. Například krevní pas, jenž se týká 
800 cyklistů, vychází na 6 milionů eur. Jediný antidopingový text přijde na 1 000 eur. Boj proti 
dopingu tak představuje nezanedbatelnou část rozpočtu státních i mezinárodních federací. 

3. Doping, testy a tresty v rámci srovnání čtyř mezinárodních federací 
(atletika, cyklistika, fotbal a plavání)

K vysvětlení rozvoje dopingu se obecně předkládá jako důvod obtížnost sportovního programu. 
Tento argument se zdá být vysvětlením spíše z kvalitativního než z kvantitativního hlediska 
soutěží. Zatímco od 80. let 20. století se konstatuje nárůst počtu soutěží v souvislosti 
s kolektivními sporty, u individuálních sportů je tomu naopak. Například v případě cyklistiky se 
počet dnů závodu snížil ze 130 v 80. letech na aktuálních 80. Naproti tomu u všech těchto sportů 
se počet soutěží na vysoké úrovni, které vyžadují velké množství energie, do značné míry zvýšil. 
K tomu je třeba přidat zatížení spojené s tréninky z hlediska kvantity a míry intenzity, které jsou 
výrazně na vzestupu. Přihlédneme-li také k rozhovorům se sportovci, kteří užívají doping, a 
těmi, kteří jej neužívají, zdá se být nejvýmluvnějším faktorem uchýlení se k dopingu problém 
bolesti a zranění v důsledku zatížení při tréninku, na němž se sportovci připravují na soutěže. 

Co se týče antidopingových testů, najdeme značné rozdíly nejen mezi mezinárodními 
federacemi, ale i mezi jednotlivými národnostmi. Zaprvé můžeme konstatovat ostrý rozdíl 
v nakládání s informacemi, kdy některé mezinárodní federace předávají informace o případech 
prokázaného dopingu jen málo, zatímco jiné to dávají otevřeně najevo. Dochází k velmi 
výrazným rozdílům, pokud jde o pozitivní výsledky testů. Zatímco například v roce 2004 byla 
pozitivita v lehké atletice 3,5%, v plavání jde o pouhých 1,02 %. Federace FIFA udává za 
posledních 11 let 0,12 %. To jsou velice překvapivé údaje, neboť příčiny, které by doping 
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vysvětlovaly (peníze, zatížení spojené s tréninkem, vnější tlaky atd.), jsou u lehké atletiky tytéž 
jako v případě plavání a fotbalu. Je zde míra dopingu nižší, nebo jsou kontroly ve dvou 
naposledy zmíněných sportech méně spolehlivé? Kvalitu testů bychom ovšem měli také 
relativizovat, protože například význam pozitivních případů v cyklistice v posledních letech lze 
přičíst vyšetřování policejních složek. Abychom otázku testů uzavřeli, je třeba mezi zjištěnými 
povzbuzujícími látkami také zmínit jako významnou látku konopí, sváteční drogu. Další látkou 
jsou, jak bylo řečeno výše, steroidní hormony. Jak to, že tyto látky, jež jsou detekovatelné, také 
používají sportovci, kteří sahají k dopingu a znají nezjistitelné látky, nejvíce?

Takové rozpory nalezneme i v otázce trestů. Sportovci nejsou trestáni stejně, záleží na federaci, 
ke které patří. V případě konopí IAAF rozhoduje o pozastavení činnosti až na šest měsíců, 
zatímco FIFA uděluje pouhé dva měsíce. Totéž lze konstatovat, srovnáme-li jednotlivé 
národnosti, protože více než v polovině případů konzumace konopí ve Francii šlo o potrestání 
šestiměsíčním zákazem činnosti, zatímco v Německu nebo Belgii u dvou třetin případů byla 
udělena pouze důtka. Totéž se týká i prednisolonu, neboť ve třetině případů ve Francii byl 
udělen zákaz na čtrnáct měsíců a v Belgii dostali sportovci ve všech případech jen tři měsíce. 

4. Úloha sportovních činitelů v boji proti dopingu

V souvislosti s cílem účinného boje proti dopingu chybí soudržnost, cíle jednotlivých subjektů 
se rozcházejí. Cílem sportovního světa je především zlepšit výkon a do toho vstupují (zákonné, 
ale také nezákonné) předpisy o složení léčiv. Cílem farmaceutického průmyslu a odvětví 
doplňků stravy je optimalizovat své zisky. Sportovní svět představuje jen jednu z částí jejich 
obchodu a z jejich špatného řízení prodeje přípravků povzbuzující povahy vyplývá celá řada 
případů spíše špatné informovanosti žádostí antidopingových orgánů než záměru uškodit. Pro 
tyto tři skupiny činitelů, přestože jsou k boji proti dopingu vnímavé, tak boj proti dopingu není 
prioritou. Naproti tomu posláním policejních složek a celních úřadů je zabránit veškerému 
ohrožování veřejného pořádku. Doping však do této kategorie nespadá, boj proti němu je 
poměrně nákladný a tresty za něj jsou poměrně mírné. Zabavení povzbuzujících přípravků je tak 
spíše dílem náhody než výsledkem odhodlané politiky. K tomuto konstatování musíme přidat 
problém neexistence orgánu, který by koordinoval činnost různých činitelů, kteří mohou působit 
v boji proti dopingu.

5. Pět scénářů boje proti dopingu

Závěrem v souvislosti s daným stavem věcí se zdá být důležité navrhnout pět scénářů boje proti 
dopingu v Evropě. Ty berou v potaz zároveň provedené hodnocení a problémy boje proti 
dopingu uvedené na předchozích stranách, ale také možné modely zásahu Evropské unie. 
Vycházejí z jednoduchých poznatků:

1. Boj proti dopingu je celkově neúspěšný
 Zákony, předpisy a kontroly nic neupravily.
 Z kontrol vyplývají „falešně pozitivní“ výsledky.
 Kontroly hromadně upozorňují na kuřáky konopí, z čehož vyplývá: 

 otázka rovného zacházení s konzumenty z řad sportovců v porovnání 
s konzumenty z řad obyčejných občanů;

 širší otázka sociálního užívání těchto tzv. lehkých či rekreačních drog;
 otázka různého trestání v jednotlivých zemích.
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 „Skutečně falešně negativní“ výsledky u sportovců nejsou zjištěny, protože užívají 
přípravky, jež v současné době nelze detekovat.

 Boj a kontrola přinesly odchylky: deviace atletů a rozmáhání černého trhu.
 Boj a kontrola podpořily užívání nebezpečných přípravků.
 Doping se šíří.
 Některé sporty nejsou nikdy „zachváceny nebo neurovnávají aféry“.
 Bojem proti dopingu se tedy neochránilo zdraví atletů, a možná se jím i zhoršilo!

2. Boj proti dopingu vyvolává etické otázky:
 Atleti jsou více či méně diskriminováni, na základě sportu, kterému se věnují.
 Diskriminace na základě peněz, které obíhají ve sportu a/nebo zemích původu: to 

přináší nejen etické problémy, ale také problémy spojené se zdravím.
 Boj proti dopingu zasahuje soukromý život a ohrožuje svobodu jednotlivce (rozbory 

krve a moči).

3. V důsledku toho jsou sportovci diskriminováni a přistupuje se k nim jinak než 
k obyčejným občanům: Proč bychom neměli přijmout tatáž opatření pro politické 
představitele? Pro čelné představitele průmyslu? Pro nejvyšší nadřízené velkých podniků? 
Atd.

4. Z nedostatku schopnosti doping odstranit kvůli zájmu sportovců získat medaili, logiky 
sportu, v němž se soutěží, zájmu manažerů spojeného s výhrou atd., neměli bychom se 
naopak snažit omezit rizika, kterým jsou atleti vystaveni, tím, že zlepšíme jejich 
dlouhodobé sledování?

5. Není třeba zahájit velký epidemiologický průzkum, abychom určili, zda sportovci na 
vysoké úrovni, kteří se uchylují k dopingu, mají více potíží spojených se zdravím, 
nemocemi, zda u nich nedochází k předčasnému úmrtí apod., než je tomu u běžných 
jedinců?
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1. scénář: Snaha o zákaz

Výhody: žádné

Konstatované či 
očekávané problémy

Negativní účinky Plánovaná doplňková opatření Tresty

1. Různí občané: 
obyčejní a civilní: 
sportovec není 
obyčejný občan

2. Problémy s detekcí 
případů dopingu

3. Problémy detekce 
přípravků

4. Problémy spojené 
s federacemi

3a. Dvoustupňový doping 
(profesionální sport a 
sportovci / amatérský sport 
a sportovci; chudé země –
rozvinuté země; atd.)
3b. Zdraví atletů, kteří se 
poté ocitají sami

4a. Zamlčení událostí 
(uchránit sport v čisté 
a „prodejné“ podobě)

4b. Nepořádání kontrol

4c. Revize vztahů mezi 
státními a evropskými 
federacemi ke společné 
zodpovědnosti?
4d. Nevyhlášení či neúplné 
vyhlášení výsledků

2a. Nutnost stanovit 
longitudinální sledování, 
nezávisle na typu sportu (právně 
se jedná o ohrožení svobod 
jednotlivce, k němuž musí dát 
atlet souhlas)
2b. Nutnost provádět před 
soutěžemi četnější neočekávané 
kontroly (Kdo je provádí? Kdo 
vyšetřuje?) 
3a. Nutnost kontrolovat okruhy 
a zásobovací místa (seznamy 
osob, seznamy míst atd.) 
a osoby v blízkosti atleta
3ba. Nutnost vypracovat 
epidemiologické průzkumy 
u bývalých mezinárodních atletů
3bc. Zavedení dlouhodobého 
lékařského sledování
3bd. Četnější informační 
a preventivní kampaně
4a. Nutnost zcela nezávislého 
orgánu, který provádí a řídí 
kontroly
4b. Nutnost zvláštní úpravy 
k zamezení odmítání kontrol 
(srov. problémy ve Španělsku 
v souvislosti s fotbalem)
4c. Stanovení trestů pro federace 
a manažery

1 až 4. Rozšířit 
tresty na manažery 
klubů, federace 
a lékaře
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2. scénář: Legalizace pro profesionální sport nebo sportovce

Výhody: Umožní se sledování atletů spojené se zdravím, upraví se stávající situace

Konstatované či 
očekávané problémy

Negativní účinky Plánovaná doplňková 
opatření

Tresty

1. Jak určit, co je 
„skutečně“ profesionální 
sport a poté vymezit 
omezenou sportovní 
výjimku
2. Jak stanovit v rámci 
téže federace limit pro 
profesionály a amatéry?

3. Co s mladými 
(nezletilými), kteří 
vyrůstají v rámci 
profesionálního sportu?

4. Co s rovností sportů?

1. Nárůst počtu 
„profesionálních“ sportů, 
aniž by to tak bylo

2. Amatéři, kteří sahají 
k dopingu, aby se stali 
profesionály

3a. Obtížná ochrana 
mladých, kteří sahají 
k dopingu, aby se stali 
profesionály

3b. Neexistuje zde riziko 
snížení počtu mladých ve 
federacích, jsou-li rodiče 
zneklidněni?

1. Vytvořit seznam sportů
(V čí pravomoci? Kdo 
provádí kontroly?)

2. Vytvářet seznam 
amatérských 
a profesionálních sportovců 
v každé federaci, ovšem 
s jakou frekvencí? V čí 
pravomoci?

3aa. Nutnost stanovit 
longitudinální sledování, 
nezávisle na typu sportu 
(k němuž musí dát atlet 
souhlas) 
3ab. Nutnost provádět před 
soutěžemi četnější 
neočekávané kontroly (Kdo 
je provádí? Kdo vyšetřuje?)

2. Kontroly v rámci 
amatérského sportu: 
zákaz stát se 
profesionálním 
sportovcem v případě 
pozitivního výsledku?
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3. scénář: Legalizace pro starší

Výhody: Umožní se sledování atletů spojené se zdravím, upraví se stávající situace,
ochrana „nezletilých“ 

Konstatované či 
očekávané problémy

Negativní účinky Plánovaná doplňková 
opatření

Tresty

1. Jak zajistit kontroly?

2. Co s rovností sportovců: 
nezletilý, z nichž se stanou 
starší?

3. Měli bychom považovat 
„mladé“, z nichž se stávají 
starší, jako starší. 
Důsledkem je nová 
sportovní výjimka.

1a. Nezletilí by se mohli 
uchýlit k dopingu, aby se 
dostali na úroveň starších

1b. Příliš velký nepoměr 
mezi úrovní mladých 
a starších
stejný případ pro 
profesionály a amatéry

3a. Nárůst počtu případů 
nekontrolovaného dopingu 
u nezletilých, kteří chtějí za 
každou cenu dosáhnout 
úrovně starších

1a. Nutnost stanovit 
longitudinální sledování 
(k němuž musí dát atlet 
souhlas), nezávisle na typu 
sportu.
1b. Nutnost provádět před 
soutěžemi četnější 
neočekávané kontroly 
(Kdo je provádí? Kdo 
vyšetřuje?)

3aa. Nutnost stanovit 
longitudinální sledování 
nezávisle na typu sportu 
(nejnižší úroveň soutěže)
3ab. Nutnost provádět před 
soutěžemi četnější 
neočekávané kontroly 
(Kdo je provádí? Kdo 
vyšetřuje?)

1b. Zákaz nezletilým 
postoupit ke starším 
v případě pozitivních 
výsledků kontroly
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4. scénář: Stanovení maximální hodnoty v testech

Výhody: Umožní se sledování atletů spojené se zdravím, upraví se stávající situace,
uzákonění „přívětivou“ cestou

Konstatované či 
očekávané problémy

Negativní účinky Plánovaná doplňková 
opatření

Tresty

1. Je obtížné vytvořit 
seznam

2. Problémy spojené 
s kontrolami

3.  Problémy spojené 
s organizací kontrol

1a. Uplatňování různých 
a proměnných technik 
standardizace hodnot 
indikátorů
1b. Užívání krycích 
přípravků

1a. Informování a vzdělávání 
sportovců

1b. Informování a vzdělávání 
trenérů
1c. Povinnost udávat, které 
přípravky jsou užívány

2a. Nutnost zcela nezávislého 
orgánu, který provádí a řídí 
kontroly
2b. Vytvoření orgánů kontroly 
a sledování. Povinnost 
sledování v určeném orgánu; 
pokud ne, zákaz soutěže.

3a. Nutnost stanovit 
longitudinální sledování 
(k němuž musí dát atlet 
souhlas), nezávisle na typu 
sportu.
3b. Nutnost provádět před 
soutěžemi četnější 
neočekávané kontroly

2b. Neprobíhá-li 
sledování: zákaz 
soutěže
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5. scénář: Celková legalizace starších sportovců s povinností provádět sledování

Výhody: Umožní se sledování atletů spojené se zdravím, upraví se stávající situace,
ke sportovci se přistupuje jako k obyčejnému občanovi

Konstatované či 
očekávané problémy

Negativní účinky Plánovaná doplňková 
opatření

Tresty

1. Četnější případy 
dopingu

2. Uchýlení se k dopingu 
velmi brzy v případě 
mladých atletů, kteří chtějí 
postoupit na vyšší úroveň: 
doping je normální

3. Atleti: bohaté 
kluby/sporty, které 
využívají nebo uplatňují 
neznámé přípravky či 
techniky

4. Úpadkový dojem sportu

5. Nutnost zavést 
sledování spojené se 
zdravím

1a. Užívání různých 
přípravků potenciálně 
ohrožujících zdraví 
(zejména ve velkých 
dávkách)
1b. Setrvalá existence 
paralelního trhu

2a. Velké zdravotní riziko 
pro mladé atlety v růstové 
fázi

2b. Dvoustupňový doping: 
bohatí a chudí
3. Rozvoj paralelního trhu 

4a. Snížení počtu osob
4b. Odpor k soutěži

1. Organizace 
longitudinálního sledování 
u atletů (zdravotní vyhlídky)

1b. Zlepšení kontroly 
přípravků (vysledovatelnost)

1c. Lepší kontrola 
distribučních okruhů

2aa. Organizace 
longitudinálního sledování 
u mladých atletů (zdravotní 
vyhlídky)
2ab. Nutnost pořádat 
osvětové a informační 
kampaně a akce (kdo?)

3a. Organizace 
longitudinálního sledování 
u atletů (zdravotní vyhlídky)

3b. Nutnost vytvořit 
pravidelně aktualizovaný 
seznam „možných“ přípravků

5. Založení orgánů sledování.
Povinnost sledování 
v určeném orgánu; pokud ne, 
zákaz soutěže.

1b. Trestní a finanční 
sankce jako v případě 
sítí distribuce drog

3a. Exemplární 
trestání manažerů, 
sportovců, lékařů

5. Pokud neprobíhá 
sledování: zákaz 
soutěže
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