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DROGY V NÁVRHU ANTIDOPINGOVÉHO KODEXU 2021

Světová antidopingová agentura reflektuje to, že kokain, kofein, nikotin a další stimulanty,
stejně jako halucinogeny, hypnotika a další rekreační drogy patří mezi látky, které jsou často
ve společnosti zneužívány. Druhý návrh Světového antidopingového kodexu 2021 zavádí
novou kategorii zakázaných látek v podobě rekreačních drog a stanoví mechanismus
ukládání sankcí za jejich užívání. Kokain ovšem patří k nejčastěji užívaným rekreačním
drogám. Mezi sportovce, kterým byl prokázán patří například tenista Gasquet nebo fotbalisté
Guerrero a Fernández.
Kokain, který se dle statistik WADA v roce 2017 objevil ve vzorcích 69 sportovců po celém
světě, patří již od roku 2004 mezi takzvané nespecifické látky a patří do Seznamu
zakázaných látek a metod dopingu ve stejné kategorii jako anabolické steroidy a růstový
hormon. Přesto se vědci dlouhodobě přou o to, jaký vliv kokain na sportovní výkon má.
Je zakázaný pouze při soutěži, přičemž případy ukazují, že sportovci ve většině případů
užívají kokain mimo sportovní činnost, tedy nikoliv s úmyslem zlepšit vlastní sportovní
výkon. Zvláštní je na klasifikaci kokainu jako nespecifické látky i to, že ostatní rekreační
drogy, například marihuana nebo narkotika, patří mezi látky specifické, tedy takové, které se
dle WADA mohou pravděpodobně dostat do těla sportovce i jinak než s úmyslem zlepšit
sportovní výkon.
Jako příklad lze uvést českého plavce Jana Šefla, který měl v říjnu 2017 pozitivní
dopingový nález na kokain vzešlý ze soutěžního testu. V rámci řízení před Rozhodčí
komisí ČOV Jan Šefl tvrdil a prokázal, že se kokain do jeho těla nedostal úmyslně, když se
po prvním dnu soutěže zúčastnil narozeninové oslavy, kde se napil ze sklenice sangrie. Do té
však předtím nasypal zakázanou látku jeden z dalších účastníků oslavy, který chtěl provést
nějakou „klukovinu“. Vzhledem k tomu Jan Šefl tvrdil, že přítomnost kokainu ve svém těle
nezavinil ani nejednal nedbale a že by tedy neměl dostat žádný zákaz činnosti. Tento
argument však Rozhodčí komise ČOV odmítla a jednání Jana Šefla zhodnotila jako
nedbalostní. Poté jí však nezbylo nic jiného než v rozhodčím nálezu vynést, byť nejmírnější
možný, avšak pro Jana Šefla stále citelný trest zákazu činnosti na dvanáct měsíců.
Vzhledem k dalším okolnostem případu a procesu jeho rozhodování vyřadí tento trest Jana
Šefla i z boje o světový plavecký šampionát, který se uskuteční v červenci 2019 v Korejské
republice. Bohužel, podle Kodexu neměla Rozhodčí komise ČOV jinou možnost.
Musela totiž vycházet z klasifikace kokainu jako nespecifické látky. Rozhodnutí WADA o
zařazení a klasifikaci látek v rámci Seznamu je konečné a není přípustné, aby je sportovec
nebo jiná osoba napadli argumentem, že daná látka neměla potenciál zvýšit sportovní výkon.
Komise tak musela zároveň respektovat striktní hranice sankcí v Kodexu 2015, který
neumožňuje uložení zákazu činnosti pod dolní hranici sazby a sankce se tak jeví jako
nepřiměřená.
Díky návrhu Kodexu 2021 svítá alespoň v případě rekreačních drog na lepší časy, když se v
článku 4.2.3 objevuje nový mechanismus ukládání důsledků za přítomnost nebo užívání
rekreačních drog, který navazuje na rozdělení specifických a nespecifických látek a vytváří
novou kategorii „rekreačních drog“ v rámci Seznamu. Ten stanoví, že za užívání
rekreačních drog dobu zákaz činnosti na tři měsíce, pokud sportovec prokáže, že k užití
rekreační drogy došlo mimo soutěž bez návaznosti na sportovní výkon. Přijme-li Světová
konference o dopingu ve sportu tento návrh, rozhodčí orgány budou moci udělovat za užívání
rekreačních drog přiměřené sankce.
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