
METODICKÝ    POKYN 
 

Antidopingová kontrola sportovních koní  (pony) prováděna v České Republice na národních 
soutěžích a závodech 

 
 
 Tyto pokyny vycházejí z Všeobecných, specielních a veterinárních  pravidel  FEI a jejich 
dodržování je v přímé vazbě na „Zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/92 Sb. ve znění všech 
předpisů“. 
 
Podle kategorií jde o následující zakázané látky podléhající antidopingové kontrole: 
 
- Látky působící na nervový systém, srdeční a cévní systém, dýchací systém, zažívací systém, močový a 

rozmnožovací systém, svalový a kosterní systém, imunitní systém, látky působící jako buněčné jedy a 
látky   protiinfekční, protiparazitické,  protizánětlivé,  protibolestivé  a  protihorečnaté. 

- Je třeba zdůraznit, že tyto látky sice nejsou vyloučeny z terapeutického  použití ve veterinární praxi, ale 
jejich přítomnost nesmí být zjištěna v moči, nebo  v krvi koně po ukončení  jeho presentace k soutěži. 
Mohou totiž ovlivnit  výkonnost koně (pony) a výrazně tak narušit objektivitu dosažených výsledků. 

 
Nález těchto látek signalizuje jasně porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání (Zákon č. 246/92 ve 

znění všech pozdějších předpisů). 
Odpovědnost za provádění dopingových kontrol v ČR nese generální sekretář ČJF , přičemž nejsou 

dotčeny kompetence Státního veterinárního dozoru. Oprávnění k odběru antidopingových vzorků od 
sportovních koní (pony) vychází z přijatých dokumentů a materiálů ČJF a dodržování jejich ustanovení 
jednoznačně potvrdili všichni delegáti Konference ČJF. 
 Odběr vzorků na závodištích ČR a v přesně vymezených prostorech provádí pověřený veterinář 
delegovaný pro tuto činnost VV (gen. sekretářem) za přímé přítomnosti odpovědné osoby za koně (jezdce, 
majitele, trenéra)nebo jimi pověřeného pracovníka a to vždy staršího 18let. 
 Úkolem veterinárního lékaře pověřeného odběrem vzorků je pouze provedení této antidopingové 
kontroly (odběr vzorků) u koní vybraných hlavním rozhodčím po dohodě s pověřeným veterinárním lékařem. 
 Ke splnění tohoto úkolu si může přizvat asistenta dle vlastní volby. Vždy je ale žádoucí, aby u tohoto 
odběru byl alespoň jeden z určených komisařů. 
Odebírající veterinář je plně odpovědný za prostor, který určí  (schválí) pro odběr vzorku. Pořadatel závodů na 
úrovni Mistrovství ČR, závodů a soutěží CN, finále KMK, Velkých cen, seriálů závodů na úrovni národní 
federace a u soutěží obtížnosti ST (včetně) a vyšších musí zajistit dva označené odběrové boxy, izolované od 
veřejnosti, uzavřené  pečetí, vyčištěné a opatřené podestýlkou (jeden slámou a druhý pilinami, případně jiným 
stelivovým materiálem) bez funkčního napájecího zařízení. Pokud bude kůň, na výslovnou žádost osoby 
odpovědné za koně napojen, bude tato skutečnost  zaznamenána do protokolu o odběru vzorku a tato osoba 
nese veškerá rizika spojená s případným pozitivním výsledkem antidopingové kontroly. 
 Odebírající veterinář je plně kompetentní rozhodnout o provedení antidopingové kontroly i na jiném 
místě. 
 
Odběrové místo: 
Povinností pořadatele je odběrové místo viditelně označit, vybavit stolem, minimálně dvěma židlemi, 
odpadkovým košem, umyvadlem s dostatkem vody na mytí, ručníkem, lopatou a kolečkem. 
Pro uskladnění vzorků je pořadatel povinen zajistit uzamykatelnou místnost, popřípadě místo, umožňující 
bezpečné skladování vzorků na požadovanou dobu. 
 Odběr vzorků tělních tekutin se provádí do schválených vzorkovnic antidopingové  kontroly, které si 
pověřený veterinární lékař vyzvedne s předstihem na sekretariátu ČJF. 
Vedoucím pracovníkem při vlastním odběru je pověřený odebírající veterinární lékař. Je plně v jeho 
kompetenci posoudit regulérnost podmínek odběru a je za ně plně zodpovědný.  Pokud neshledá podmínky 



odběru odpovídající požadavkům na regulérnost, má plné právo antidopingovou kontrolu neprovádět a 
neprodleně musí o této skutečnosti informovat hlavního rozhodčího závodů.  

Po určení koně k antidopingové kontrole bude tato skutečnost oznámena jezdci, trenérovi nebo jiné 
odpovědné osobě v době a způsobem, o kterém rozhodne hlavní rozhodčí, zpravidla však ihned po skončení 
výkonu. 

 
V případě , že odpovědná osoba odmítne koně (pony) podrobit tomuto odběru antidopingového vzorku, je kůň 
(pony) automaticky považován za pozitivního a to se všemi důsledky (okamžitá diskvalifikace z celých závodů 
a řešení případu před disciplinárním orgánem ČJF). 
 V případě souhlasu převezme veterinární lékař antidopingové kontroly (případně i se svým 
asistentem) koně (pony) pod svoji kontrolu, kterou uplatňuje až do ukončení odběru. Jezdec, trenér, majitel 
nebo jiná odpovědná osoba starší 18 let je zodpovědná za skutečnost, že koni (pony) po oznámení o výběru 
na antidopingovou kontrolu nebude nic podáno. Porušení tohoto ustanovení bude zaznamenáno veterinárním 
lékařem do protokolu o provedení antidopingové kontroly a projednáno jako přestupek před hlavním 
rozhodčím. 
 Před zavedením koně do připraveného boxu určeného pro odběr předá zodpovědná osoba licenci 
koně (pony) pověřenému veterinárnímu lékaři za účelem ověření totožnosti koně (pony). Jezdci, trenérovi, 
majiteli nebo jiné odpovědné osobě nechá vybrat nejméně ze dvou uzavřených odběrových souprav a 
předvede mu neporušenou sadu. Po zavedení koně (pony) do boxu a rozpečetění soupravy oblékne si 
veterinární lékař plastikové rukavice  a umístí plastikový sáček do odběrného zařízení na moč. Důsledně je 
třeba dodržovat zásadu, že odběr moče je možný pouze spontánní mikcí  koně (pony), není povoleno použití 
diuretik ani katetrizace testovaného zvířete. O době, po kterou je očekávána spontánní mikce zvířete 
rozhoduje odebírající veterinární lékař a ten je též plně kompetentní po zvážení všech okolností přistoupit 
k odběru krve. Je dovoleno, aby odchytávání moče prováděl vlastní ošetřovatel zvířete pod dohledem 
veterinárního lékaře antidopingové kontroly. Odebraná moč je z plastikového sáčku přelita do dvou vzorkovnic 
s tím, že je-li zaslané množství menší než 30 ml, nalije se do jedné vzorkovnice a přistoupí se k odběru krve. 
Je-li naopak množství odebrané moče dostačující, rozlije se do všech vzorkovnic, přičemž platí zásada, že 
v jedné vzorkovnici nesmí být méně než 30 ml moče. Upřednostňován je odběr moče, pokud se odběr 
nepodaří, je nutno odebrat krev.  
 Krev odebírá veterinární lékař sterilní jehlou, která je součástí sady, stejně jako tampon k očištění 
kůže. Krev nechá volně odtékat do vzorkovnice nebo použije k jejímu nasátí sterilní stříkačku, která je též 
součástí  sady. I krev se odebírá do vzorkovnic, přičemž platí zásada, že jeden vzorek je 40 ml krve. 
 Po odběru se všechny vzorky  uzavřou speciálními víčky, vloží zpět do antidopingové sady a 
veterinární lékař vyplní protokol o provedení vzorků k antidopingové kontrole, kde kromě údajů o místě, 
datumu a času, údajích o testovaném zvířeti a druhu zaslaných vzorků uvádí i čísla speciálních víček, kterými 
jsou uzavřeny vzorkovnice. Vyplněný protokol je podepsán osobou zodpovědnou za koně (pony), odebírajícím 
veterinárním lékařem a osobou určenou k tomuto výkonu hlavním rozhodčím. 
 Jedna  část protokolu je uložena společně se vzorky do krabice, která je následně ihned zapečetěna, 
přelepena speciální páskou a opatřena podpisy, případně razítkem zúčastněných přes pečetní pásku, druhá 
část je předána osobě zodpovědné za koně (pony),třetí část zůstává odebírajícímu veterinárnímu lékař. Kopie 
je předána generálnímu sekretáři ČJF, kde je zapečetěna a uložena až do obdržení výsledků z laboratoře. 
Odebrané a zapečetěné vzorky zasílá odebírající veterinář ve stanovené době do určené laboratoře. Od doby 
odběru vzorků až do jejich odeslání je tento veterinární lékař za tyto vzorky plně zodpovědný. 
   
Antidopingovou laboratoří je ČJF určen: 
    
   INSTITUT  FÜR  BIOCHEMIE 
   Deutsche Sporthochschule, Carl-Diem-Weg  6 
   D-509 33 KÖLN  AM RHEIN, GERMANY 
 
 V případě pozitivního nálezu generální sekretář ČJF písemně vyrozumí majitele koně (pony) a 
příslušné orgány ČJF odpovědné za disciplinární vyřešení celé záležitosti (viz Dokumenty ČJF). Analýza 



vzorku „B“ je provedena přesně v souladu s Veterinárními pravidly. Veškeré náklady spojené s vyšetřením 
vzorků s pozitivním nálezem plně hradí osoba zodpovědná za koně (pony). Pozitivně zjištěný kůň (pony) se od 
tohoto okamžiku až do konečného vyřešení celého případu nesmí zúčastnit žádné sportovní akce 
schvalované příslušnými orgány ČJF. 
 
Mezinárodní jezdecká federace (FEI) vydává a upřesňuje pouze jednotlivé kategorie zakázaných látek 
podléhajících antidopingové kontrole. 
 
Seznam kategorií zakázaných látek podléhajících dopingové kontrole: 
- Látky působící na nervový systém 
- Látky působící na srdeční a cévní systém 
- Látky působící na dýchací systém 
- Látky působící na zažívací systém 
- Látky působící na močový systém 
- Látky působící na rozmnožovací systém 
- Látky působící na svalový a kostní systém 
- Látky působící na krevní systém 
- Látky působící na imunitní systém 
- Látky působící na systém žláz a vnitřní sekreci 
- Látky působící na buněčné jedy 
- Látky protiinfekční a protiparazitické 
- Látky protizánětliví, protibolestivé a protihorečnaté  
 
Seznam mechanických a chirurgických zákroků zakázaných u sportovních koní (pony): 
- Použití korekčních metod 
- OXYGEN  terapie a jakékoliv jiné metody využívající ke stimulaci fyziologické činnosti koně (pony) 

působení plynů 
- Elektrostimulace – použití pomůcek využívajících elektrický proud a to jak v tréninku, tak i při vlastní 

soutěži, včetně spojení negativního bolestivého podnětu s podnětem  nulovým 
- Použití transfuze krve 
- Neurektomie 
- Gremasterektomie 
- Ventriculoektomie 
- Laryngoplastika 
- Desmotomie 
- Tenofomie 
 
 

Proti každému rozhodnutí orgánu ČJF ve věcech použití nedovolených podpůrných prostředků, které 
je v rámci ČJF konečné, může kterákoliv strana podat odvolání k Rozhodčí komisi ČOV (viz Stanovy ČOV 
čl.6, bod 6.3.1). 
 Proti rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV ve sporu, jehož předmět se vztahuje k olympijským hrám, 
může být  po vyčerpání všech opravných prostředků  podáno odvolání ke Sportovnímu rozhodčímu soudu 
v Lausanne (Švýcarsko) , který je oprávněn v souladu s Pravidly pro řešení sporů v oblasti sportu učinit 
konečné rozhodnutí. (viz Stanovy ČOV čl. 4. odst. 7) 
 
Pravomoc řádných soudů ve věcech v tomto článku uvedených je vyloučena. 

 
 
 
Schváleno VV ČJF dne 13. 6. 2001 
 


