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ABSTRAKT

Bakalářská  práce  se  zabývá  problematikou  dopingu  ve  sportu.  Nejprve  uvádí  historické 

souvislosti  užívání  dopingu.  Zaměřuje  se  na  charakteristiku  látek  zakázaných  stále, 

zakázaných při sportu, zakázaných při soutěži a zakázaných metod. Popisuje zdravotní rizika 

užívání zakázaných látek a metod. Nastiňuje možnosti prevence dopingu. Na závěr se zabývá 

problematikou antidopingových testů. 

Klíčová slova: doping, zakázané látky stále,  zakázané látky při  sportu,  zakázané látky při 

soutěži, zdravotní rizika, prevence, antidopingové testy

ABSTRACT
 
The thesis deals with the problem of doping in sport. first refers to the historical context of 

drug use. it focuses on the characteristics of prohibited substances is still, banned the sport, 

banned in-competition and prohibited methods. describes the health risks of taking banned 

substances and methods. outlines the possibilities for prevention of doping. in conclusion 

deals with doping tests.

 Keywords: doping, a banned substance remains, banned substances in sport, banned 

substances in competition, health risks, prevention, anti-doping tests
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1.Úvod do problematiky dopingu

Doping patří k velmi diskutovaným tématům týkající se nejen profesionálních vrcholových 

dospělých sportovců i sportovních nováčku, tzn. mládeže, stejně jako rekreačních sportovců 

všech věkových kategorií. 

Odborníci se zabývají otázkou, zda může, respektive jestli má právo dospělý člověk dopovat, 

i když je to neetické a viditelně zdravotně nebezpečné (i když zdraví škodlivé je i užívání 

alkoholu, tabákových výrobků apod.) 

 Mládež je snadno manipulovatelná, rychleji podléhá lákadlu snazšího dosažení vytyčeného 

cíle,  bohužel  si  často  neuvědomuje  důsledky.  Na  druhou  stranu,  tlak  ze  strany  trenérů, 

společnosti je natolik silný, že defakto vytváří živnou půdu pro podlehnutí vzít si zakázanou 

látku. 

Pokud se zaměříme na rekreační sportovce, převažuje užívání anabolických steroidů, jedná se 

především o sporty, kde dochází k budování postavy (kulturistika apod.).“Doping ve jménu 

„formátování těla“, kopírující modely mužnosti a krásy v akčních filmech a časopisech, je tak 

v rekreačním  sportu  stále  větším  zdravotním  nebezpečím  i  co  do  srovnání  s dopingem 

vrcholového sportu“1

Slovník  cizích  slov  definuje  doping následovně:  jedná  se  o  použití  preparátů  zvyšujících 

výkonnost  organismu tak,  že dojde k neoprávněnému zvýhodnění  uživatele  před ostatními 

účastníky soutěže. 

Světový antidopingový kodex charakterizuje doping takto:  Doping je jev, při němž dochází 

k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel.  Porušení antidopingových pravidel 

dle světového antidopingového kodexu je možno definovat jako: 

 1)  „přítomnost  zakázané  látky  nebo  jejich  metabolitů  nebo  markerů  ve  vzorku 

sportovce. Je osobní povinností každého Sportovce zajistit, aby žádná Zakázaná látka 

nevnikla do jeho těla. Sportovci jsou odpovědni za to, je-li zjištěna přítomnost jakékoli 

zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů v jejich vzorcích. Z toho plyne, že 

k tomu, aby došlo k porušení antidopingových pravidel, není nutné, aby Sportovci byl 

prokazován úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé použití“2. 

 2) Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem
1 Sekot, A.: Sociologické problémy ve sportu, str. 138
2 http://olympic.crs-net.cz/public/img/dokumenty/antidoping/svetovy_antidopingovy_kodex_2009.pdf- získáno 
25. 12. 2009
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 3) Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez přesvědčivého zdůvodnění po 

obdržení  výzvy,  která  vychází  z  příslušných  antidopingových  pravidel,  nebo  jiné 

vyhýbání se odběru vzorku.

 4) Porušení příslušných požadavků, týkajících se dostupnosti  sportovce pro testování 

mimo soutěž, včetně nedodání požadované informace o místech pobytu a nezastižení 

na  místě  pobytu,  které  byly  prohlášeny  podle  pravidel,  která  jsou  v  souladu 

s Mezinárodním standardem  pro  testování.  Jakákoliv  kombinace  tří  nezastižení  na 

místě  pobytu  a/nebo  nedodání  požadované  informace  o  místech  pobytu  během 

osmnáctiměsíčního období zjištěná  Antidopingovou organizací,  která  má pravomoc 

nad sportovcem, je porušením antidopingového pravidla.

 5) Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu kterékoli části dopingové kontroly

 6) Držení zakázaných látek a zakázaných metod

 7)  Obchodování  nebo  pokus  o  obchodování  s  jakoukoli  zakázanou  látkou  nebo 

zakázanou metodou

 8)  Podání  nebo  pokus  o  podání  jakékoliv  zakázané  metody  nebo  zakázané  látky 

sportovci při soutěži nebo podání nebo pokus  o podání jakékoliv  metody nebo látky 

zakázané  mimo  soutěž  sportovci  v  období  mimo  soutěž,  nebo  asistování, 

povzbuzování,  napomáhání,  navádění,  zakrývání  skutečnosti  nebo  jiná  spoluvina 

týkající se porušení nebo pokusu o porušení antidopingového pravidla

Další  možná definice dopingu je dle antidopingového programu ČOV:  „Doping je využití 

zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu. Zahrnuje 

užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle sportovce nebo užití zakázané metody. 

Tyto látky a metody představují riziko poškození zdraví sportovce nebo jsou jiným způsobem 

v  rozporu  se  sportovními  pravidly.  Zakázané  jsou  rovněž  látky,  které  maskují  použití 

zakázaných látek nebo metod“3. 

Antidopingový  výbor  zveřejňuje  na  svých stránkách  mimo  jiné  seznam zakázaných  látek 

(léků), osvětové materiály či dokumenty týkající se evropské antidopingové úmluvy, směrnice 

pro kontrolu a postih ve sportu apod.

V České republice je ročně zjištěno přibližně třicet pozitivních dopingových testů.

Je bohužel  smutné,  že vrcholový sport  již  není  záležitosti  pouhého potěšení,  ale  zahrnuje 

v sobě složku politikou, společenskou apod.

3 http://www.olympic.cz/?sec=93- získáno dne 25. 12. 2009
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Je třeba zmínit, že doping není záležitostí moderního sportu, neboť vždy v dějinách tohoto 

odvětví šlo o slávu, postavení a hlavně peníze. 

Citát:  Někdo  mi  musel  nandrolon  dát  do  zubní  pasty," 

(Dieter Baumann-německý půlkař) 

2. Historické kořeny dopingu

Dá se říci,  že historie dopingu je v přímé souvislosti s rozvojem sportovních disciplín. Od 

pradávna mají  lidé  potřebu zvyšovat  fyzickou  a psychickou  pomocí  různých látek,  ať  už 

zakázaných či „povolených“. Je třeba říci, že doping není jen doménou sportu, ale i jiných 

oblastí (např. využití stimulancia při studiu)

Slovo  doping  vzniklo  ze  slova  „dope“,  což  v jazyce  jihoafrických  Kafrů  znamená 

povzbuzující prostředek, jedná se o druh pálenky používány při obřadech.

Dále je možnost vzniku ze slova „doop, což je povzbuzující odvar z bylin a kořínků, který byl 

užíván v 17. století kolonisty v Novém Amsterdamu.

V roce 1889 lze nalézt  v anglickém slovníku pojem Doping, značící  směr opia a narkotik 

určený pro koně. 

2.1. Počátky užívání různých podpůrných látek 

Prvotním, zvyšování výkonnosti bylo v pravěku pití krve, pojídání masa a orgánů zasaženého 

protivníka. Avšak nejedná se o doping v pravém slova smyslu, spíše o subjektivní prostředek 

za účelem získání síly soupeře. Například Achilles (řecký hrdina a bojovník) jedl pro zvyšování 

své síly, kostní dřeně lvů. Dále např. Berserkem před bojem pojídal houby s psycho-aktivními  

účinky či Huns (asijský válečník) pojídal zvířecí varlata. 

Málokdo ví,  že antičtí  bojovníci  si  pochutnávali  na fících,  které  byly velmi  dobrým zdrojem 

energie.

Z knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha máme poznatky o tom, že pravěký člověk pojídal 

srdce svých nepřátel a pil jejich krev, za účelem získání jeho síly.
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Ve starověku, středověku zvyšování výkonnosti pomocí různých rostlin, houby a býčí varlata. 

Příkladem může  být  čínská  rytina,  na  které  je  zachycen  císař  žvýkající  rostlinu  Ephedra 

vulgarit, obsahující stimulační látku efedrin odbourávající únavu. Jinými slovy řečeno, efedrin 

udržuje člověka v bdělém stavu. 

Jiným příkladem byli indiáni v Peru listy, kteří žvýkali listy rostliny Erythroxylum coca spolu 

s popelem,  díky  níž  mohli  překonávat  vzdálenosti  až  80km  v místním  náročném 

vysokohorském terénu.  Dalším příkladem mohou být  domorodci  v Mexiku používající  při 

válečných taženích extrakt z Pyote (kaktusová rostlina), popřípadě indiáni v Ekvádoru užívali 

Yugo („běhající“ rostlinu) 

Takových příkladů by se v prehistorických obdobích našlo velmi mnoho. 

2.2. Historie dopingu v pravém slova smysl

 1896 – smrt Artura Lintona,  jedná se o první případ dopingu, který vedl ke smrti. 

Látkou způsobující úmrtí byl Strychnin.

 1904 – u maratónce Thomase Hickse byl zjištěn alkohol a stimulační látky

 1939-1945- U letců za druhé světové války bylo zjištěno užívání stimulační látek.

 60 léta- mezník ve zneužívání anabolik

 80 léta- do popředí se dostává EPO, zneužívání zejména při vytrvalostních sportech

 2003- zneužívání tetrahydrogestrinonu

 2007- dopingová aféra na Tour de France

2.2.1.  Artur Linton- První „dokázána“ oběť dopingu
Roku  1869  trenéři  cyklistům  podávali  pro  zvýšení  výkonnosti  směs  opia  a  heroinu. 

Následkem tohoto zemřel při cyklistickém závodě Paříž – Bordeaux Artur Linton, jednalo se 

o předávkování strychninem. 

 

2.2.2. Olympijské hry v St. Louise (1904)
Na  olympijských  hrách,  které  proběhly  v St.Louise  v roce  1904  došlo  k tomu,  že  vítěz 

maratonu  Thomas  Hicks  (Američan)  zkolaboval,  díky  přítomným lékařům nedošlo  k jeho 

smrti. V těla byl přítomen strychnin a brandy. 
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2.2.3. Druhá světová válka 
Již v předchozích válkách můžeme najít stopy týkající se dopingu, avšak jednalo se především 

o alkohol- víno koňak, vodka, rum. Zajímavostí je, že za války Švédu s Nory (1718) vojáci 

pojídali muchomůrky (rod Amanita) mající silné halucinogenní účinky. 

Je třeba zmínit, že různé preparáty byly brány za účelem odstranění strachu, hladu, žizně a 

v neposlední řadě únavy. Těžko říci, zda vojáci měli povědomí, jaké látky užívají.

Za druhé světové války docházelo k výrobě umělých drog, jako jsou amfetaminy, pervitin či 

benzedrin.

V odborných článcích lze nalézt informace o užívání tzv. Energy Tablets (látka benzedrin), 

především  vojáky  americké,  britské  a  japonské  armády.  Vojáci  se  domnívali,  že  užívají 

naprosto bezpečný prostředek k přežití ve válečných extrémních podmínkách. Energy Tablets 

snižovaly únavu, pocit vyčerpání, zabraňovaly ospalosti a hlavně prodlužovaly vytrvalost a 

zvyšovaly  jasnost  smyslů.  V důsledku  užívání,  především  u  letců  docházelo  k velkému 

snižování  tělesné  váhy  (za  dva  týdny  i  o  8  kg),  zvyšovala  podrážděnost,  stíral  pocity 

nebezpečí. 

Němečtí  vojáci  užívali  látku  metamfetamin  (jedná  se  o  psychostimulující  látku  na  bázi 

amfetaminů)

2.2.4. 60 léta- mezník ve zneužívání anabolik
„Historie  anabolik  začala  v roce  1950,  kdy  u  pacientů  léčených  anabolickými  hormony 

pozorován myotický efekt léčby doprovázený ale virilizačními projevy“. 4

První zprávy o užívání anabolik ve sportu lze datovat do doby olympijských her v roce 1952 

(Helsinky), kdy u sportovců, respektive vzpěračů, tehdejšího Sovětského svazu byly zjištěny 

neuvěřitelné  výkony.  To  by  nebylo  zas  tak  zarážející,  kdyby  většina  ruských  vzpěračů 

nezemřela za druhé světové války. U ruských sportovců se objevily potíže s močením, jejich 

svalová hmota byla enormní. U ruských sportovkyň byly patrné mužské pohlavní znaky. 

4 Dolevský, I., Funkční anatomie pohybového systému str. 10
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První  syntetický  anabolický  androgenní  steroid  byl  methandrostenolon,  znám  byl  pod 

výrobním názvem Dianabol.  Za otce anabolického dopingu je možné označit Dr Zieglera, 

který tento syntetický steroid vyrobil.  

2.2.5. 80 léta- Erytropoetin 
Erytropoetin  začal  být  užíván  na  konci  70  let  ve  formě  krevního  dopingu  převážně  u 

aerobních disciplín.

„Erytropoetin  reguluje  tvorbu červených  krvinek,  které  jsou  nositeli  kyslíku  v organismu. 

Díky EPO, a tím i zvýšenému přísunu kyslíku, se zlepší výkon běžce při dvacetiminutovém 

běhu až o 30 vteřin“. 5 

Syntetický  vyráběný  EPO  může  ohrožovat  život  sportovce,  neboť  při  užití  krev  velmi 

zhoustne a tím dosti zatěžuje srdce a potažmo i celý krevní oběh. 

2.3. Historie dopingu v Československu

Již  v sedmdesátých  letech  minulého  století  nakupovalo  Československo  veřejně 

prostřednictvím ČSTV různé podpůrné prostředky. Když v roce 1984 vznik Ústav sportovní 

medicíny byl přímo řízen státem. Sportovci již mohli být zásobeni z vlastních zdrojů. Jednalo 

se o schválený doping. Bohužel v té době velká většina sportovců brala z rukou svých trenéru 

látky v domnění, že se jedná o vitamíny. 

2.4. Doping současnosti

Dopingem  současnosti  je  možné  označit  metody  krevního  dopingu,  především  ve 

vytrvalostních sportech. Možný je i rozvoj genové manipulace. 

„V roce 1972 doktor Bjorn Oblom ze stockholmského Institutu gymnastiky a sportu odebral 

čtyřem atletům dávku krve, odstranil z ní červené krvinky a uložil je do chladu. Tyto červené 

krvinky  o  měsíc  později  vrátil  sportovcům do  krevního  oběhu.  Nárůst  množství  krvinek 

okysličování organismu a prudce zvýšil výkonnost běžců“6.  Tímto způsobem vznik krevní 

doping. 

5 Kolářová, H., Stanek, J., Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, str. 42
6 Kolářová, H., Stanek, J., Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, str. 42
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Za  zajímavost  stojí  zmínění,  že  v roce  1984  Eddie  Boprysewitz  (trenér  amerického 

olympijského cyklistického týmu), prováděl krevní doping na svých sedmi svěřencích, z níž 

čtyři  pak získali  na olympiádě  medaile.  Je třeba zmínit,  že USA získala  poslední  medaili 

v cyklistice v roce 1912. 

3. Dopingové látky a jejich účinky

Za  doping  ve  sportu  jsou  považovány  dle  článku  4  světového  antidopingového  kodexu, 

následující zakázané látky a zakázané metody.

3.1. Zakázané látky 

Zakázané látky je možno dělit na :

 zakázané látky stále, 

 látky zakázané při soutěži

 látky zakázané při určitých sportech

3.1.1. Zakázané látky stále 
 Anabolické látky (anabolika)

 Hormony a příbuzné látky

 Beta 2- agonisté

 Antagonisté a modulátory hormon

 Diuretika a další maskující látky

3.1.1.1. Anabolické látky

Anabolické látky podporují syntézu, respektive zesilují metabolismus bílkovin,  dochází 

k nárůstu svalů (svalové hmoty), přispívají k lepší regeneraci. 

 Anabolické steroidy 

Anabolické  androgenní  steroidy  jsou  hormony,  příkladem  je  testosteron  (mužský 

pohlavní hormon). Regulují stavbu svalů. Anabolické steroidy se v lékařství používají 

při svalové dystrofii, při nedostatku endogenních androgenů, při mužském gigantismu, 

proliferaci děložní sliznice nebo při nedostatku krve.
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Vedlejší  účinky  jsou  následující:  ruptura  vazů  (příkladem  je  nejmenovaný  29letý 

fotbalista, který 3 roky užíval steroidy, 2x prodělal rupturu patelárního vazu a rupturu 

Achillových šlach),  akné,  jaterní  cysty,  zmenšení  varlat,  gynekomastie,  degenerace 

kosterního sytému, kardiovaskulární poruchy, zhrubnutí hlasu (u žen), růst vousů (u 

žen) a plešatění (u mužů).

Ženy,  které  zneužívají  steroidy,  mají  mužský vzhled (feminizace),  muži  se naopak 

stávají více ženami (maskulinizace). 

 Testosteron

Je mužský pohlavní hormon, který je produkován Leydigovými buňkami ve 

varlatech.  Jeho  tvorba  je  řízena  z předního  laloku  hypofýzy  (podvěsku 

mozkového),  produkující  hormon  luteinizační-  LH  (stimuluje  tvorbu 

testosteronu ve varlatech) a folikuly stimulující hormon- FSH, který podporuje 

spermatogenezi. 

Malé  množství  testosteronu  lze  nalézt  u  žen  ve  vaječnících  a  ve  dřeni 

nadledvin. 

K biologickým účincím tohoto hormonu patří:

 Vliv na vývoj vnitřních pohlavních orgánů

 Vliv na výboj zevních pohlavních orgánů

 V pubertě působí na vývoj sekundárních pohlavních orgánů

„Testosteron nemá žádný významný účinek na lidské tělo, pokud se podává ústy nebo 

parenterálně, protože tento hormon je rychle metabolizován v játrech; aby bylo možné 

vytvořit  klinicky použitelné přípravky,  musí  být chemicky upraven. Kromě toho je 

terapeutický index testosteronu 1, což znamená, že existuje podobnost v podílu mezi 

anabolickými a androgenními účinky.“7

 Nandrolon

Jedná  se  o  uměle  (synteticky)  vyráběný  mužský  pohlavní  hormon,  má 

anabolické účinky. V lékařství se podává při onemocnění aplastická anemie. 

Chemicky se jedná o 19nortestosteron, ve sportu velice oblíbený v minulosti, 

ale i dnes, podává se v injekční formě a váže se na organické kyseliny. 

Poprvé byl uveden do prodeje v roce 1959, pod označením Durabolin. (nandrol 

fenylpropionat).

7 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/anabolic-agents/anabolic-agents.html získáno dne 
26.12.2009 
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Lze snadno při antidopingových kontrolách nalézt v moči,  ale i tak, je stále 

oblíbený a zneužívaný. 

 3.1.1.2. Hormony a příbuzné látky

Jedná se o endogenní či exogenní zprostředkovatelské molekuly, regulují specifické tělesné 

funkce.

Nejznámější  je  Erytropoetin  (EPO),  lidský  růstový  hormon,  inzulín,  kortikotropin,  IGF 

(insulín like growth factor), MGF (mechano grawth factor) a lidský choriový gonadotropin.

 Erytropoetin

Erytropoetin stimuluje syntézu červený krvinek, přenašečů kyslíku do tkání.

V lékařství se erytropoetin užívá při anémii.

Ve sportu se zneužívá pro zvýšení počtu červených krvinek, zvýšení oxygenace tkáně 

a k zajištění dlouhotrvající výkonnosti. 

Zdravotní rizika zneužívání erytropoetinu jsou, následují: zvyšování viskozity krve, 

zvyšování  rizika  arteriální  hypertenze,  zvyšování  rizika  tromboembolických  příhod 

(srdeční infarkt, cévní mozková příhoda).

Zvýšení  počtu  červených  krvinek  lze  legálně  dosáhnut  tréninkem  a  pobytem  ve 

vysokých nadmořských výškách.

 Lidský růstový hormon (somatotropin)

Somatotropin  je  defakto  polypeptid,  který  má  191  aminokyselin  a  vzniká 

v adehypofyzárních somatotropech (patří k acidobazickým buňkám) 

„Růstový hormon řídí tělesný růst v dětství a metabolismus v dospělosti. Pověsti, že 

růstový hormon zpomaluje proces stárnutí, nejsou přesvědčivé. Somatotropin může ve 

skutečnosti zmírňovat některé vedlejší efekty stárnutí, jako jsou otoky, bolesti kloubů 

a u mužů zvětšení prsou.“ 8

„Růstový hormon byl poprvé uveden jako prostředek zvyšující svalovou výkonnost již 

začátkem 80. let minulého století“9. 

Ve sportu se růstový hormon používá především v silových disciplínách,  dále bylo 

zneužití  popsáno  u  cyklistů  na  Tour  de  France,  u  čínských  plaveckých  na  OH 

v Sydney. 

8 Clark, N.: Sportovní výživa, str. 190 
9 http://www.tigis.cz/dmev/DMEV_4_06/PDF/Snajderova_web.pdf- získáno dne 7. 2. 2010
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Účinky růstového  hormonu  je  možné  vidět  na  svalové  hmotě  a  svalové  síle,  dále 

zvyšuje odolnost k zátěži, zvyšuje výkonnost, zlepšuje hojení zranění a zkracuje tím 

pádem dobu léčení. 

„Významný průlom v mezinárodním boji  proti  dopingu se podařil  britské  národní 

antidopingové  organizaci  UK  Anti-Doping.  24.  listopadu  2009  vybrala  pro 

mimosoutěžní krevní odběr hráče rugby Terryho Newtona a jeho vzorek vyšel jako 

první v historii pozitivní na růstový hormon (hGH). Hráč RLFC Wakefield Warriors 

pak  v  pátek  19.  února  2010  dostal  dvouletý  trest.

“Toto je mezník boje proti dopingu. Jedná se o první pozitivní analýzu na hGH na 

světě, látku byla v minulosti nezjistitelnou, jelikož z těla po požití velmi rychle mizí,” 

prohlásil výkonný ředitel UK Anti-Doping Andy Parkinson“10.

 Lidský choriogonadotropin (hCG)

Jedná  se  o  tzv.  těhotenský  hormon,  který  je  produkován  buňkami  trofoblastu.  U 

těhotných  se  objevuje  již  od  7.  dne  po  oplození,  defakto  signalizuje,  že  došlo 

k oplodnění.

„Zabraňuje zániku žlutého tělíska a způsobuje, že žluté tělísko dále vylučuje estrogen 

a progesteron“.11

„ hCG tvořený placentou stimuluje produkci testosteronu u mužských plodů, což má 

význam pro diferenciaci pohlavních orgánů mužského typu“12

Tento hormon nelze podle antidopingového seznamu podávat jen u mužů. „U mužů se 

podává  ke  stimulaci  tvorby  testosteronu  a  k zlepšení  spermatogeneze,  k prevenci 

atrofie gonád při dlouhodobém dopingu AAS.“13

Ve sportu se používá ke zvyšování výkonnosti především v atletice.

 Inzulín

Jedná se o hormon, který metabolizuje cukry, pomáhá při ukládání tuku do tukových 

zásob. Má anabolický efekt.

„Vytváří jej B-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu (slinivky břišní)“14

10 http://www.antidoping.cz/aktuality.php- získáno dne 7.2.2010 
11 Leifer, G.: Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství, str. 47
12 Trojan,  : Lékařská fyziologie, str. 526
13 http://www.tigis.cz/dmev/DMEV_4_06/PDF/Snajderova_web.pdf- získáno dne 7. 2. 2010
14 Wirth, J.: Barevný atlas farmakologie, str. 260
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V lékařství se inzulín podává při onemocnění  diabetes mellitus  (cukrovka) injekční 

formou. 

3.1.1.3. Beta 2- agonisté
„Beta  2-  agonisté  jsou  obecně  známy jako astma  „uvolňovače“  neboli  bronchodilatátory. 

Jedná  se  o  látky,  které  otevírají  dýchací  cesty  (průdušky)  v plicích,  které  se  během 

astmatického záchvatu zužují“15. 

Snižuje aktivitu beta receptorů.

Beta 2- agonisté se používají  ke snižování srdeční frekvence a krevního oběhu, uklidňují, 

zbavují trémy a třesu rukou.

Co  se  týče  zdravotních  rizik,  při  zneužívání  těchto  látek  jedná  se  bradykardii  (pomalou 

srdeční frekvenci, snížení krevního tlaku, akustické halucinace (akoasma), poruchy spánku, 

spazmus průdušek, únava až deprese.

3.1.1.4. Antagonisté a modulátory hormon

Hormony jsou molekuly, které jsou uvolňované endokrinními žlázami a regulují různé funkce 

těla (např. hladinu cukru apod.) „ Hormony se váží na receptory na úrovni buněčné membrány 

nebo  na  receptory  buněčných  jader.   V  dané  souvislosti  jsou  antagonisté  a  modulátory 

hormonů  sloučeninami,  ovlivňujícími  tyto  účinky tím,  že  inhibují  nebo stimulují  vybrané 

receptory  a  dále  pak  zrychlují  či  zpomalují  vybrané  enzymatické  reakce.“16  

Jedná se o: 

 inhibitory aromatázy, 

 selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM), 

 látky ovlivňující funkci myostatinu

 antiestrogenní sloučeniny.

Zneužití  antagonistů  a  modulátorů  hormonů  ve  sportu  slouží  k maskovaní  užívání 

anabolických androgenních steroidů. Nezvyšují, respektive nezlepšují výkonnost.

K nežádoucím účinkům lze uvést např. poruchy zraku, bolesti břicha, bolest hlavy, zvýšené 

riziko trombóz, vaginální krvácení, návaly horka.

15 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/beta-2-agonists/beta-2-agonists.html- získáno 7. 
2. 2010
16 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/hormone-antagonists-and-modulators/side-
effects.html- získáno dne 26. 12. 2009
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„Zneužívání  antagonistů  a  modulátorů  hormonů  je  závažné  zasahování  do  lidského 

endokrinního systému. Obzvláště vliv na buněčnou proliferaci a buněčnou regulaci zvyšuje 

riziko vzniku velmi závažných onemocnění.“17

3.1.1.5. Diuretika a další maskující látky

Diuretika  jsou látky pomáhající  vylučovat  tekutinu (moč)  z těla.  Ztráta  vody je vyvolána 

částečným narušením zpětného vstřebování vody, dochází k zrychlení, respektive ke zvýšení 

močení.

„Mezi diuretika patří sloučeniny, jako je: 

 acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, chlorthalidon, kyselina etakrynová, 

furosemid,  indapamid,  metolazon,  spironolakton,  triamteren  a  thiazidy,  jako  je 

bendroflumethiazid, chlorothiazid, hydrochlorothiazid.“18 

Používají se v lékařství k léčbě vysokého krevního tlaku při srdečním selhání nebo jaterní 

cirhóze.

Diuretika se ve sportu zneužívají pro rychlý úbytek hmotnosti, při ředění vzorků moči.

Zdravotní rizika diuretik jsou následující: dochází k poruše vodní a elektrolytové rovnováhy a 

tím k dehydrataci a elektronové dysbalanci, ke ztrátě minerálů, ke zvýšení svalových křečí a 

onemocnění ledvin. U žen dochází k poruchám menstruačního cyklu a u mužů k impotenci.

Je důležité zmínit, že diuretika nezvyšují výkon.

3.1.2. látky zakázané při soutěži 

 Stimulační látky

 Narkotika

 Kanabinoidy

 Glukokortikosteroidy

17 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/hormone-antagonists-and-modulators/side-
effects.html- získáno dne 26. 12. 2009

18 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/diuretics-and-other-masking-agents/side-
effects.html- získáno dne 7. 2. 2010
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3.1.2.1. Stimulační látky

Stimulační  látky  neboli  stimulancia  ovlivňují  centrální  nervový systém,  zvyšují  srdeční  a 

dechovou frekvenci, včetně funkce mozku.

Stimulační látky jsou například amfetaminy, kokain, efedrin, strychnin

Pro  lékařské  účely  se  stimulační  látky  používají  pro  uvolnění  průdušek  a  jako  lék  proti 

nachlazení.

Stimulancia se ve sportu zneužívají především ke zvýšení bdělosti, soutěživosti,  agresivity, 

zároveň snižují únavu a citlivost vůči bolestem, avšak přímo nezvyšují tělesnou výkonnost.

Ke zdravotním rizikům stimulačních látek patří: psychologické poruchy (deprese či psychická 

návykovost),  dále  mezi  fyziologické  účinky  lze  zařadit  poruchy  regulace  tělesné  teploty, 

srdeční arytmie, třes, neklid, napětí, ztráta chuti k jídlu, nespavost.

„Pokud  jsou  stimulanty  užity  před  sportovním  výkonem,  může  dojít  k přecenění 

psychosomatických  možností  a  tím  k tělesnému  poškození,  na  což  doplatila  již  řada 

sportovců.“19

Jako stimulancia jsou nejčastěji ve sportu zneužívaný amfetaminy, kokain, extáze a Ritalin. 

 Amfetaminy

Stimulují centrální nervový systém. Z depot v adrenergních neuronech uvolňují noradrenalin 

a  dopamin.  V relaci  k perifernímu  účinku  působí  d-amfetamin  centrálně  silněji  než  l-

amfetamin. 

„Amfetaminy stejně jako kofein,  působí u unavených osob zřetelněji  než u osob ve stavu 

bdělosti. Po dávce 3-9mg únava mizí, zlepší se nálada (může se vyvinout euforie). Výkonnost 

snížená únavou se na několik hodin opět vrátí k normě.“20 

 Efedrin 

Efedrin se získává z rostliny Ephedra vulgarit, která se již po více jak desetileté používá nejen 

v čínském lékařství. Jeho účinek je přímý nebo nepřímý a působí sympatomimeticky. 

Je  obsažen  v broncholytikách,  antitusikách,  v prostředcích  při  léčení  chřipky  nebo  ve 

venofarmakých. 

V minulosti  byl efedrin používán na redukci hmotnosti.  „Tvz. elsinorské prášky (efedrin a 

kofein) byly dokonce ještě před několika lety uváděny v doporučení pro léčbu obezity pro 

naše praktické lékaře, ačkoliv celosvětově jsou již pro rizikovost opouštěny“21.

19 Machová, J.: Výchova ke zdraví, str. 79
20 Lullmann, H., Mohr, K., Fehling, M.: Farmakologie a toxikologie, str. 414
21 Svačina, Š.: Jak na obezitu a její komplikace, str. 131 
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 Kokain

Jedná se o alkaloid keře Erythroxilon koka LAM neboli Larmarck koka pravá. Tento keř roste 

především v jižní Americe. Tato droga je tropanový alkaloid. 

„Výchozí látkou pro jeho syntézu je aminokyselina arginin. Medicínsky se využívá ve formě 

Cocainum chloratum,  nebo  hydrochloricum (bílé  šupinovité,  lesklé  krystaly  bez  zápachu, 

nahořklé chuti a znecitlivující jazyk).“22 

Užívá  se  žvýkání  kokových list,  avšak  v ČR jejich  výskyt  není  možný.  Kokain  se  užívá 

následujícími způsoby: šňupáním nebo injekčním podáváním (avšak tento způsob není zas tak 

častý)

„Kokain surovinou pro výrobu cracku. Crack (chemicky: forma volné base) se užívá pouze 

kouřením.  Jednorázová dávka bývá 10 -  120 mg.  Biologická  dostupnost  je  20 -30 % při 

intranasální  aplikaci  (aplikuje se hydrochlorid),  ve formě volné base (CRACK) 6 - 32 %. 

Mechanismus účinku je podobný jako u jiných stimulancií, totiž blok zpětného vychytávání 

(reuptake) dopaminu, serotoninu a noradrenalinu do nervových zakončení v mozku“23. 

„Rychlost nástupu účinku závisí na formě podání. Účinky kokainu trvají poměrně krátce, již 

po  30-ti  minutách  ustupují,  poločas  vylučování  je  0,7-1,5  hodiny  (podle  užité  dávky). 

Možnost  detekce  v  moči  je  u  kokainu  jen  asi  3-6  hodin,  jeho  metabolity  lze  zachytit  

maximálně do 3 dnů“24.  

Účinky  kokainu  se  projevují  například  vzestupem  krevního  tlaku,  zrychlením  pulsu, 

rozšířením zornic (mydriasou), pocením a nevolností. Je třeba zmínit, že při prvním použití se 

mohou projevovat spíše nepříjemné pocity jako jsou, srdeční slabost, rozšíření zornic, třes 

rukou, dále mrazení nebo bledost. Dlouhodobější užívání vede až k euforii.

U člověka pod vlivem kokainu můžeme pozorovat  družnost,  má touhu po pohybu a jeho 

výkon bývá zvýšený, dále má příjemné halucinace. Na druhou stranu, někteří uživatelé mohou 

být  po  požití  kokainu leniví,  sniví  a  mají  i  halucinace  podobného typu.  „Stav  připomíná 

hypomanii - intoxikovaný je často na první pohled nápadný přebytkem energie, hovorností 

často hyperaktivitou až agitovaným neklidem. Dostavuje se euforie, nápadné jsou poruchy 

chování, vymizení zábran, vystupňovaný sexuální pud vede k nymfomanickému chování u 

žen,  u  mužů  také  roste  chuť,  ale  často  klesá  schopnost  pud  ukojit.  Kokain  je  silné 

22 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=19 – získáno dne 7. 2. 2010
23 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=19- získáno dne 7. 2. 2010 

24 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=19- získáno dne 7. 2. 2010 
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anorektickum (snižuje chuť k jídlu). Anorexie často vede k nápadné, často viditelně nezdravé 

hubenosti, organismus trpí podvýživou“25. 

 Ritalin 

Ke stimulačním látkám je  možno  pří  přiřadit  i  kofein  a  nikotin,  avšak  tyto  látky  nejsou 

v současnosti  zakázané  ve  sportu.  Avšak  je  třeba  zmínit,  že  kofein  v minulosti  patřil 

k zakázaným látkám, z toho důvodu uvedu o této látce pár informací. 

 Kofein

 Přibližně  příjem  300  mg  kofeinu  se  projevuje  aktivizací  mozkových  funkcí,  dochází 

k zlepšení reakční dobu, motorika je stimulována  nejen při krátkodobých i  dlouhodobých 

zatíženích. 

„Zvyšuje oxidaci volných mastných kyselin a brání tím odbourávání svalového glykogenu. 

Předávkování  vyvolává  nervozitu  a  silně  aktivuje  krevní  oběh.  Důsledkem  může  být 

nespavost a zažívací problémy“26. 

Protože byl  vědecky dokázaný stimulující  účinek,  byl  to důvod zařadit  ho na dopingovou 

listinu,  avšak  je  povoleno  určité  předem  dané  množství.  „Skutečné  množství  kofeinu 

v organismu ovšem nelze  předem přesně  určit,  protože  rychlost  jeho odbourání  závisí  na 

mnoha  faktorech.  Obecné  je  při  stanovené  dopingové  hranici  12  mikrogram/ml  kofeinu 

v moči možné před závodem vypít 2-3 šálky kávy.“27

3.1.2.2. Narkotika

Narkotika  mají  tlumivé  účinky,  snižuje  bolest,  navozuje  spánek,  může  měnit  náladu 

(chování). Příkladem narkotik je:

 heroin nebo 

 morfin. 

„Narkotika jsou považována za látky a léky, které jsou schopné změnit psychický a fyzický 

stav organismu v široké škále od spánku a celkového znehybnění až po euforii a excitaci.“ 28 . 

“Opioidy působí prostřednictvím endogenních opioidů – enkefalinů a endorfinů a dynorfinů, 

které modulují  reaktivitu  centrální nervové soustavy.   Heroin a morfin se váží na některé 

receptory stejně tak jako tyto  endogenní  opiáty,  což vede ke snížené excitabilitě  neuronů. 

25 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=19 – získáno dne 7. 2. 2010 
26 Neumann, G.: Trénink pod kontrolou: metody, kontrola a vyhodnocení vytrvalostního tréninku, str. 149
27 Neumann, G.: Trénink pod kontrolou: metody, kontrola a vyhodnocení vytrvalostního tréninku, str. 149
28 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/narcotics/narcotics.html- získáno dne 26. 12. 
2009
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 Tyto  receptory  se  liší  farmakologickými  reakcemi,  lokalizací  a  specifickou  odpovědí  na 

různé  druhy  opiových  peptidů.  Endorfiny  se  váží  na    μ-receptory  projevující  se 

analgetickými účinky, útlumem respirace, zácpou a euforií.  Tento euforický účinek může být 

rozšířen o ovlivnění  GABA-inhibičních neuronů v přední tegmentálníčásti,  které ovlivňují 

zvyšování dopaminové odpovědi.  Zvýšené množství dopaminu je pro mozek odměnou a dává 

pocity  radosti,  příjemnosti,  euforie,  což  je  pravděpodobně  mechanismus  zodpovědný  za 

užívání  drog  a  závislosti.  Enkephaliny  se  váží  na  δ  receptory  s analgetickým  efektem. 

 Dynorfiny působí, zejména prostřednictvím κ receptorů, stavy úzkosti.“29  

Morfin se používá v lékařství k tlumení bolesti.

Ve sportu jsou narkotika využívaná především v kontaktních sportech a u mladých sportovců.

Nežádoucí  účinky  narkotik  jsou  pozorovány  na  CNS,  jedná  se  o  zklidnění,  dysforií, 

psychickou a fyzickou závislost, zúžení zornic, nevolnost a zvracení, útlum dýchání, euforii, 

snížení objemu moči, snížení svalového napětí.

„Na periferii snižují opiáty peristaltiku střev, způsobují zácpu a obstrukci močových cest ze 

zvýšeného napětí hladkých svalů a bronchiální spazmus, vazodilataci a hypotenzi v důsledku 

zvýšeného  uvolňování  histaminu.  

Intoxikace opiáty způsobuje zúžení zornic, ospalost, kóma, suchou a chladnou kůži, poruchy 

dýchání, pokles srdeční frekvence, krevního tlaku a tělesné teploty.  Smrt se může objevit v 

důsledku respirační a kardiovaskulární nedostatečnosti ihned po intravenózní injekci morfinu“
30.

3.1.2.3. Kanabinoidy

Jedná se o skupinou přírodních látek, které se nacházejících v rostlině Cannabis Sativa. 

„THC je hlavní psychoaktivní složkou Cannabis Sativa odpovědnou za rozvoj psychických 

změn  podobných  těm,  které  se  projevují  v  průběhu  psychózy  (psychomimetický  efekt). 

Inhalace kanabinoidů má téměř bezprostřední vliv na centrální nervový systém.“31

Kanabinoidy jsou:
29 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/narcotics/mode-of-action.html- získáno dne 26. 
12. 2009

30 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/narcotics/side-effects.html- získáno dne 26. 12. 
2009

31 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/cannabinoids/cannabinoids.html- získáno dne 
26. 12. 2009

22

http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/narcotics/mode-of-action.html-


 Marihuana

Jedná  se  o  směs  listů,  palic,  semen  a  květů.  Nejvíce  psychotropních  látek  je  v samičích 

rostlinách. Je třeba říci, že obsah účinných látek nezávisí jen na tom, zda se jedná o samčí 

nebo samičí rostlinu, ale i na teplotě, vlhkosti, množství slunce, hnojení, správném sušení, 

skladování a stupně zralosti.„ Literatura uvádí, že stupeň zralosti lze poznat podle, semen-

pokud jsou kulatá  a  tmavá,  proběhla sklizeň  v době,  kdy obsah THC dosahoval  vrcholu. 

Správné sušení a skladování je také důležité především protože, marihuana volně uložená na 

denním světle ztrácí účinné látky“32. 

Z jedné rostliny je možné mít 1-15 % účinné látky, avšak existují i speciálně pěstované druhy, 

kde může být podíl účinné látky vyšší. 

Kvalitu marihuany lze poznat podle lepivosti, čím lepivější, tím kvalitnější. Vůně marihuany 

není příliš libá. Marihuana se užívá ve formě jointů nejlépe s příměsí tabáku. 

„Jeden joint kvalitní marihuany vystačí pro intoxikaci několika osob. Marihuana také může 

být výchozí surovinou pro přípravu různých pokrmů,  hašiše,  hašišového oleje, konopného 

másla, atp. Marihuana také slouží k přípravě piva, vín a likérů“33. 

 Hašiš

„Hašiš je samotná pryskyřice, obsah účinných látek je kolem 40%. Získává se tak, že sběrači 

(nazí  nebo  kožených  oblecích)  procházejí  konopnými  poli  a  objímají  rostliny,  ulpělá 

pryskyřice se pak stírá. Jiný způsob spočívá v hlazení palic rukama, ulpělá pryskyřice se pak 

stírá  z  nich.  Pryskyřice  se  následně  lisuje  s  pojidlem,  např.  se  zvířecím  tukem,  do 

kompaktních bloků hnědé barvy charakteristického zápachu;  většinou platí,  že čím tmavší 

barva, tím je vyšší obsah účinných látek“34.

V lékařství jsou kanabinoidy používány především k léčbě revmatizmu, malárie, bolesti hlavy 

a zácpy, dronabino (syntetický THC) v léčbě nechutenství, nevolnosti a zvracení.

„Primární  účinky kanabinoidů se  rozvíjejí  v  centrálním nervovém systému a  projevují  se 

sníženou motivací k fyzické námaze, zhoršením psychomotorické výkonnosti, stejně tak jako 

krátkodobé  paměti  a  vnímání.  Kromě  psychologických  účinků  vyvolává  marihuana 

tachykardii,  bronchodilataci  a  zvýšení  průtoku  krve  do  končetin.  U  uživatelů  s 

kardiovaskulárními  chorobami  (hypertenze  nebo  ateroskleróza)  může  mít  zvýšená  tepová 
32 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=16- získáno 7. 2. 2010 
33 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=16 – získáno 7. 2. 2010 
34 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=16 – získáno 7. 2. 2010 
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frekvence po užití kanabinoidů za následek závažné zdravotní problémy. Kouření hašiše nebo 

marihuany může vyvolat rozvoj bronchitidy a plicní patologie“.35   

3.1.2.4. Glukokortikosteroidy

„Glukokortikosteroidy  jsou  přirozeně  produkované  steroidní  hormony  nebo  syntetické 

sloučeniny,  které  blokují  proces  zánětu.   Přirozené  glukokortikoidy  jsou  produkovány 

nadledvinami  umístěnými  těsně  nad  ledvinami.   Glukokortikosteroidy  vznikají  v  oblasti 

nadledvin,  označované  jako  kůra  nadledvin.   Fyziologicky  se  také  účastní  některých 

metabolických procesů, především metabolismu glukózy a lipidů“. 36

Používají se k zastavení zánětlivého procesu.

O glykokortikosteroidech lze mluvit jako o katabolických steroidech.

Nejznámější Glukokortikosteroidy jsou:  

 kortizol

 deoxykordon

 hydrokortizol

K vedlejším  účinkům  glykokortikosteroidů  náleží:  v rámci  akutních  účinků-  se  jedná  se 

o zadržování tekutiny v těle, změny nálad, zvýšené množství cukru v krvi (hyperglykemii). 

Chronické účinky lze pozorovat na pohybovém ústrojí (zapříčiňují osteoporózu, slábnutí např. 

kostí), dochází rovněž ke vzniku různých systémových infekcí. 

Glukokortikosteroidy mohou dále způsobit různá kožní postižení, hypertenzi, zvýšenou chuť 

k jídlu, cukrovku, psychické problémy-deprese i šedý zákal.

3.1.3. Látky zakázané u určitých sportů

 Alkohol

 Betablokátory

35 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/cannabinoids/side-effects.html- získáno dne 26. 
12. 2009

36 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/glucocorticosteroids/glucocorticosteroids.html- 
získáno dne 26. 12. 2009
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3.1.3.1. Alkohol 

Alkohol,  chemickým  označením  jako  ethanol,  je  exogenní  látka,  která  vzniká  kvašením 

sacharidů. V různých alkoholických nápojích je obsažen v různých koncentracích, například 

pivo má obsah 3-8 objemových procent alkoholu, dále např. víno 8-14 objem. Procent. Pro 

zajímavost destiláty mají 40- 60% .

 Metabolismus alkoholu

Alkohol se nejprve vstřebává v žaludku, tenkém střevě, odkud se krevní cestou dostává po 

mozku,  jater,  ledvin a  plic.  Odbourání  probíhá v játrech  díky alkoholdehydrogenáze  a 

aldehyddehydrogenáze,  kde  dochází  k přeměně  na  vodu,  oxid  uhličitý,  část  se  rovněž 

vyloučí potem, moči. „Meziproduktem štěpení je acetaldehyd, který má toxické účinky na 

nervovou soustavu“37.

„Odbourání alkoholu je velkou zátěží  pro játra- narušuje základní  jaterní  funkce.  Trpí 

přeměna  cukrů  a  dočasně  se  tlumí  tvorba  glukózy.  Alkoholem  vyvolaná  poplachová 

reakce s vyplavováním katecholaminů způsobí vyčerpání zásob glykogenu a játrech. Tyto 

poruchy  mohou  vést  až  hypoglykemii.  Narušen  je  také  metabolismus  tuků.  Vysoká 

hladina katecholamínů uvolňuje z tukových zásob volné mastné kyseliny a v játrech se 

hromadí triglyceridy z nadbytku glycerolu (ztučnění jater).“38

„Jeho použití  je omezené u několika sportů,  a tím je zakázaný pouze během soutěží“39.  

“Alkohol má tlumivé účinky na centrální nervový systém a zpomaluje aktivitu mozku a těla. 

Cílem zneužívání alkoholu je snížení úzkosti, třesu a uvolnění“40. 

Alkohol bývá často zneužíván v typech sportu vyžadujících vysokou koncentraci. Nezvyšuje 

výkonnost. 

Zakázaný je u následujících sportů:

• „Automobilový sport (FIA) 

• Karate (WKF) 

37 Máchová, J.: Výchova ke zdraví, str. 65
38 Máchová, J.: Výchova ke zdraví, str. 65

39 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/alcohol/alcohol.html- získáno dne 26. 12. 2009

40 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/alcohol/alcohol.html- získáno dne 26. 12. 2009
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• Kuželky a bowling (FIQ) 

• Letecké sporty a parašutismus (FAI) 

• Lukostřelba (FITA, IPC) 

• Moderní pětiboj (UIPM) jen pro disciplíny se střelbou 

• Motocyklový sport (FIM) 

• Vodní motorismus (UIM)“41 

Kombinace alkoholu s léky může zvýšit účinky alkoholu

Účinky alkoholu,  respektive negativní  vedlejší  účinky akutní  a chronické.  Akutní zahrnují 

zvracení, opilost, závratě, hypoventilaci, bolest hlavy, průjem, zvracení a možnou aspiraci až 

koma  apod.  Chronické  vedlejší  účinky  jsou následující:  alkoholová  hepatitida,  účinky na 

ledviny, cirhóza jater, účinky na nervový systém, apnoe či srdeční zástava.

Chroničtí uživatelé alkoholu mohou pozorovat úzkost, poruchy vnímání až delirium tremens. 

3.1.3.2. Betablokátory

„Beta-blokátory se používají k léčbě některých typů srdečních chorob.  Jedná se o léky, které 

se  používají  pro  několik  indikací,  zejména  k  ovlivnění  srdečních  arytmií  a  jako 

kardioprotekce  po  infarktu  myokardu.  Beta-blokátory  zlepšují  relaxační  schopnost  srdce, 

snižují  produkci škodlivých látek vznikajících v těle  jako odpověď na srdeční selhávání a 

zpomalují  srdeční  frekvenci“42.  

 Prvním klinicky použitým betablokátorem byl Propanol.

„Původně  byly  beta-blokátory  navrženy  jako  léky  zlepšující  funkci  srdce  při  poruše 

kardiovaskulárního systému“43. Avšak mají i zklidňující neurologické účinky (snižují úzkost, 

nervozitu a stabilizují motorický výkon). 

Zneužití  betablokátorů  je  především  ve  sportech  vyžadující  koncentraci,  dále  preciznost 

apod., jedná se o následující sporty:

• „Automobilový sport (FIA) 
41 http://www.antidoping.cz/seznam_zakazanych_metod_2010.php- získáno 7.2.2010 
42 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/beta-blockers/beta-blockers.html- získáno dne 
26. 12. 2009

43 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/beta-blockers/side-effects.html- získáno dne 26. 
12. 2009
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• Billiard a snooker (WCBS) 

• Boby (FIBT) 

• Bridž (FMB) 

• Curling (WCF) 

• Golf (IGF) 

• Gymnastika (FIG) 

• Jachting (ISAF) – "match race" – jen kormidelník 

• Kuželky a bowling (FIQ) 

• Letecké sporty a parašutismus (FAI) 

• Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo soutěž) 

• Lyžování  (FIS)  –  skoky  na  lyžích  a  akrobatické  lyžování-skoky  a  U-rampa,a 

snowboard U-rampa a "big air" 

• Moderní pětiboj (UIPM) – jen discipliny se střelbou 

• Motocyklový sport (FIM) 

• Petanque a obdobné sporty (CMSB) 

• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž) 

• Vodní motorismus (UIM) 

• Zápas (FILA)“44 

Nežádoucí účinky betablokátorů mohou být: „nevolnost, zvracení, průjem, bronchospazmus, 

dušnost,  studené  končetiny,  bradykardii,  hypotenzi,  srdeční  selhání,  srdeční  blok,  únavu, 

poruchy vidění, sníženou koncentraci, halucinace, nespavost, noční můry, klinické deprese, 

sexuální  dysfunkce,  erektilní  dysfunkce  a/nebo  změny  v  metabolizmu glukózy a  lipidů  a 

pokles  nočního  uvolňování  melatoninu.  Kromě  toho  léčba  karvedilolem  často  souvisí 

s tvorbou otoků“45. 

3.2. Zakázané metody

Dle seznamu zakázaných látek, jsou metody, které jsou absolutně zakázané:

44 http://www.antidoping.cz/seznam_zakazanych_metod_2010.php- získáno 7.2.2010 
45 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/beta-blockers/side-effects.html- získáno dne 26. 
12. 2009
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 Zvýšení transportu kyslíku

 Chemická a fyzikální manipulace

 Genový doping

3.2.1. Zvýšení transportu kyslíku 

Zvýšení transportu kyslíku je ve sportu docíleno:

 Krevním dopingem 

 Umělými přenašeči kyslíku. 

3.2.1.1 Krevní doping 
Krevní doping je podávání červených krvinek sportovcům pro zvyšování kapacity krve a lepší 

přenos kyslíku.

„ Krevní doping zahrnuje techniky aplikované z nelékařských důvodů u zdravých sportovců 

pro zlepšení kapacity pro přenos kyslíku v krvi, zvýšení zásobení kyslíkem ve svalech, zvláště 

u stavů s tělesnou námahou“46. 

„Krevní doping je infuze krve nebo krevního derivátů přímo do žily sportovce. Sportovci je 

v několikaměsíčním  předstihu  před  důležitou  sportovní  soutěží  odebrána  krev,  červené 

krvinky se oddělí od plazmy a uskladní se. Po návratu hematokritu ke sportovcovu normálu se 

uskladněné krvinky krátce před soutěží vpraví do sportovcova krevního řečiště, což je spojeno 

s okamžitým vzrůstem hematokritu  a  se vzrůstem transportní  kapacity  krve pro kyslík.  Je 

možno podávat i krev odkysličenou“47. 

„Tato  metoda  měla  mnoho  nevýhod.  Veškeré  manipulace  -  odběry,  separace  červených 

krvinek, jejich skladování i retransfuze jsou poměrně nákladné a náročné na čas i prostor. 

Dlouhodobě skladovaným červeným krvinkám trvá údajně až 24 hodin než dosáhnou plné 

přenosové  kapacity.  Skladováním  jsou  poškozené,  takže  jsou  z  oběhu  poměrně  brzo 

eliminovány. Opakovanými odběry časně po sobě následujícími se může kostní dřeň vyčerpat, 

46 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/enhancement-of-oxygen-transfer/enhancement-
of-oxygen-transfer.html- získáno dne 26. 12. 2009

47 Kolářová, H., Stanek, J., Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, str. 42
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takže sportovec náhle není schopen se vrátit na žádoucí úroveň před odběrem a celá příprava 

náhle ztratila smysl. Z těchto důvodů se po zavedení EPO od této metody rychle ustoupilo“48. 

3.2.1.2. Umělé přenašeče kyslíku
Je zakázáno podání produktů zvyšující spotřebu kyslíku a rovněž transportní kapacitu krve 

pro  kyslík-  „erytropoetinů,  modifikovaných  hemoglobinových  produktů  včetně  krevních 

náhražek  založených  na  hemoglobinu,  mikroenkapsulovaných  hemoglobinů, 

perfluorochemikálií a efaproxiralu (RSR13)“49

3.2.2. Chemická a fyzikální manipulace

Jedná se o používání látek či metody, které mají za cíl změnit vzorek moči, který je odebírán 

při dopingových kontrolách. Možné je použití moči jiné osoby.

Z chemických látek se užívá:

 Epitestosteron

 Bromantan

„Chemická a fyzikální manipulace se zvláště skládá z používání látek a/nebo metod, které 

mohou manipulovat nebo se pokusit o manipulaci s cílem změnit integritu a validitu vzorků 

získaných  během  dopingových  kontrol.  Chemická  a  fyzikální  manipulace  se  vzorky  je 

zakázaná.  Patří  sem  například  katetrizace,  substituce  a/nebo  změna  moči“50.  

Chemická  a  fyzikální  manipulace  se  příliš  nepoužívá.  Fyzikální  manipulace  je 

upřednostňována před manipulaci chemickou.

3.2.3. Genový doping

O genu lze říci, že je to biologická jednotka dědičnosti, dále představuje zjednodušené kódy 

pro výrobu bílkovin. Geny mohou být defektní, obsahují nesprávnou informaci vedoucí např. 

k nedostatečné syntéze.

Díky možnosti zneužití genové terapie ve sportu, byla přidána na seznam zakázaných látek.

48 http://www.kpo.cz/fyziologie/fyziologie09-2.htm- získáno dne 26.12.2009 
49 Novotný, J.: Kapitoly sportování medicíny, str. 45
50 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/chemical-and-physical-manipulation/chemical-
and-physical-manipulation.html- získáno dne 26. 12. 2009
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 Je možné definovat čtyři geny pro vytrvalost: 

 angiotenzin konvertující enzym (ACE)

 receptor d

 HIF, neboli faktory indukované hypoxií pro změny dostupného kyslíku

Dále existují tři svalové geny:

 faktor MGF, faktor IGF-1, faktor IGFBP (řídí růst svalů)

 GH (růstový faktor, řídí svalovou hmotu)

 faktor gdf-8, faktor tgf-b (negativně reguluje růst svalů)

Veřejnost se často mylně  domnívá,  že genový doping musí  souviset přímo s genovou 

terapií, avšak jedná se především o následnou aplikaci genové technologie. Nejprve jsou 

použity specifické protilátky pro stimulaci nebo inhibici genové exprese až po selektivní 

modifikaci  buňky,  genu nebo modulaci  receptoru,  dále po specifickou regulaci genové 

exprese po přenosu genu. 

Negativní vedlejší účinky jsou hrozivé, jedná se například o takovou imunitní odpověď, která 

vede  k úmrtí  nebo  v  „lepším“  případě  k rozvoji  onemocnění  podobné  leukémii-v  tomto 

případě hovoříme o krátkodobých nežádoucích účincích. Dlouhodobé účinky jsou odvozené 

od chybějící kontroly genové exprese. „Integrovaný gen vytváří své látky, ať jsou potřebné 

nebo ne, např. zvýšení růstových faktorů nemohlo být zastaveno a mohlo zvýšit riziko nádorů. 

Zneužívání EPO s léky je pravidelně reverzibilní, pokud je příjem zastaven. Pokud je však 

zneužívání  EPO  prováděno  prostřednictvím  integrace  dalších  EPO  genů,  jsou  erytrocyty 

zvýšeny po celý život. Následně jsou zvýšeny kardiovaskulární tromboembolické potíže“51. 

„  Do  budoucna  lez  očekávat  zlepšování  DNA  technologií  a  bohužel  i  jejich  zneužití 

v dopingu. Proto je nutné v čas vyvinout  a připravit  účinné metody pro detekci  genového 

dopingu.“52

51 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/gene-doping/side-effects.html- získáno dne 26. 
12. 2009

52 http://www.tigis.cz/dmev/DMEV_4_06/PDF/Snajderova_web.pdf - získáno dne 7.2.2010 
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4. Zdravotní rizika 

Užívání zakázaných látek a metod sebou nese určitá zdravotní rizika, která mohu mít různou 

míru závažnosti, v závislosti na mnoha faktorech. 

4.1. Zdravotní rizika anabolických látek (AAS)

Co se  týče  negativních  účinků  anabolických  látek,  respektive  anabolických  androgenních 

steroidů, je možné je rozdělit na následující části

• Změny krve a oběhového sytému

• Poškození jater a sleziny 

• Poškození pohybového aparátu

• Nádorové onemocnění

• Poruchy regulace glukózy

• Změny imunitního systému

• Anabolické  látky  mají  výrazný  vliv  na  pohlavní  orgány,  na  plodnost,  sekundární 

pohlavní znaky, včetně genotoxického rizika- vznik vrozených u potomků uživatele.

• V neposlední řadě anabolické látky působí nejen na fyzické zdraví,  ale i psychiku- 

dochází ke změnám chování a poruchám psychických funkcí. 

V příloze č. 1 je názorný obrázek škodlivých a vedlejších účinků anabolických steroidů.

Je třeba zmínit, že na nežádoucí účinky závisí na dávce. Nežádoucí účinky se často projevují 

po opakovaném použití  vysokých dávek, a v mnoha případech jsou velmi závažné a často 

nezvratné (neboli ireverzibilní) 

 

Změny krve a oběhového systému

Na úrovni krve a oběhového sytému jedná se o následující účinky a poškození:

 Ovlivnění objemu krve a nárůst hodnot krevního tlaku

 Poškození srdce

 Poruchy metabolismu tuků

 Poruchy srážlivosti krve
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Poškození jater a sleziny 

„Játra  jsou  konečnou  stanicí  steroidů.  Jejich  metabolické  aktivity  zde  stimulují  změny 

jaterních  buněk  (porucha  je  spojena  většinou  s užitím  anabolik  ústy)  či  dokonce  vedou 

k tvorbě nádorových útvarů. Ty ač jsou nezhoubné, mnohdy ohrožují sportovce na životě, 

neboť byly popsány případy prasknutí s vnitřním krvácením a následnou smrtí postiženého“53.

Poškození  jater  v důsledků  užívání  anabolických  steroidů  je  Peliosis  hepatis,  jde  o 

onemocnění,  které  se  projevuje  tvorbou  krevních  cyst  ve  tkáních  jater  a  slezině.  Riziko 

spočívá v jejich prasknutí, což může mít vážné zdravotní následky. 

Možný je vznik Hepatidídy typu B (žloutenky) a HIV díky používání infikovaných stříkaček, 

kterými byl aplikování AAS

Vliv na pohlavní orgány a rozmnožování 

Anabolické  steroidy  mají  významný  škodlivý  vliv  na  pohlavní  orgány.  Projevy  jsou 

následující:

 Změny sekundárních pohlavních orgánů- gynekomastie

 Neplodnost 

 Genotoxické riziko

 Poruchy libida

 Virilizační účinky 

„U mužů  dochází  k poklesu  tvorby endogenních  pohlavních  steroidů,  zmenšuje  se  objem 

varlat, lze prokázat oligospermii a/nebo azoospermii i několik měsíců pro ukončení podávání 

AAS. Mezi prokázané následky zneužívání AAS v dopingu náleží u mužů poruchy plodnosti, 

impotence,  hypertrofie  a/nebo  karcinom  prostaty,  gynekomastie,  priapismus,  akné, 

vypadávání vlasů.“54

U žen se projevují poruchy menstruačního cyklu, dále dochází k virilizaci (mužský charakter 

vlasů, zhrubnutí hlasů, akné), atrofuje děloha a především prsa, poruchy plodnosti. V případě 

těhotenství mají tyto látky účinky na plod. 
53 http://www.bodybuilding.cz/pysny/anabolicke_latky_II.html - získáno 26.12.2009 
54 http://www.tigis.cz/dmev/DMEV_4_06/PDF/Snajderova_web.pdf- získáno 7.2.2010 
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Psychické účinky 
Psychické účinky AAS jsou následující:

 Deprese

 Agresivní chování

 Změna libida 

 Psychózy

Po přerušování užívání je možno pozorovat únavu.

4.2.  Zdravotní rizika zneužívání hormony a příbuzných látek

4.2.1. Erytropoetin (EPO)

U nemocných  jako  jsou poruchy ledvin,  anemie,  poškození  jater,  endokrinní  rakovina  je 

erytropoetin dobrým pánem, avšak u zdravých je tomu právě naopak. 

Zdravotní rizika užívání EPO jsou následující:

 Nadměrné zvýšení červených krvinek a s tím související zvýšení hodnot hematokritu a 

viskozity krve a vznik až infarktu myokardu

 Hypertenze

 Tromboembolie

4.2.2. Zdravotní rizika růstového hormonu 
„  Při  krátkodobém  podávání  nemá  růstový  hormon  výrazné  nežádoucí  účinky.  Růstový 

hormon a jeho mediátor  IGF-I  mají  též  výrazné  mitogenní  a  anti-apoptotické  účinky.  Při 

dlouhodobém  podávání  a  dosažení  vysokých  hladin  IGF-I  byla  v některých  studiích 

prokázána asociace mezi podáváním růstového hormonu a výskytem karcinomu prostaty, prsu 

a kolorektálním karcinomem“55. 

4.2.3. Zdravotní rizika inzulínu
Inzulín může být zdraví nebezpečný pro zdravé sportovce, dá se říci, že defakto ohrožující 

život. 

„Na růst svalové hmoty má inzulín anabolický efekt, zejména v kombinaci s „klasickými“ 

anabolickými steroidy, jejichž účinek zefektivňuje. Díky podobnosti části své molekuly se též 

55 http://www.tigis.cz/dmev/DMEV_4_06/PDF/Snajderova_web.pdf - získáno 7. 2. 2010
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váže na receptory pro IGF-I. Neodbouratelné dávkování inzulínu může vyústit  v závažnou 

hypoglykemii se všemi následky, včetně fatálních.“56

4.3. Zdravotní rizika stimulačních látek

Stimulační látky mají velkou škálu negativních účinku, jedná v obecném smyslu o následující 

negativní účinky projevující se: 

 Psychickými  poruchami- deprese, psychická návykovost

 Fyzické účinky-poruchy regulace tělesné teploty, srdeční arytmie, neklid, nespavost, 

ztráta chuti k jídlu, napětí až třes. Možná je souvislost se srdečním onemocněním. 

U stimulačních látek můžeme rozlišovat studia akutní a chronické intoxikace. „podle stupně 

intoxikace v klinickém obraze dominuje stimulační efekt, s vyšším stupněm přibývají poruchy 

typu iluzí a halucinací (zejména vizuální a taktilní), paranoidně laděné myšlení a bludy, někdy 

ústící v epizody násilného chování“57. 

Dle MKN-10, rozlišujeme následující znaky intoxikace (předávkování) stimulačními látkami: 

• „Euforie a pocit zvýšené energie

• Zvýšená bdělost

• Velikášské přesvědčení nebo jednání

• Hrubost nebo agrese

• Labilita nálady

• Hádavost

• Opakované stereotypní chování

• Sluchové, zrakové nebo hmatové iluze a halucinace

• Paranoidní představy

• Tachykardie (někdy bradykardie)

• Srdeční arytmie

• Hypertenze (hypotence)

• Pocení a zimomřivost

• Nauzea (pocit na zvracení) nebo zvracení

• Rozšíření zornic

• Psychosomatická agitovanost (někdy útlum)

• Svalová slabost
56 http://www.tigis.cz/dmev/DMEV_4_06/PDF/Snajderova_web.pdf- získáno 7. 2. 2010
57 Kalina, K.: Základy klinické adiktologie, str. 140
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• Bolest na hrudi

• Křeče“58

Příznaky  předávkování  většinou  mizí  přibližně  dvou  dnů,  avšak  psychické  problémy 

mohou přetrvávat delší dobu. 

Pří předávkování může dojít až v krajích případech ke vzniku hyperpyrexie, šoku, křečím 

a ke smrti, v důsledku postižení srdečního svalu (infarkt). 

V případě  užití  stimulačních  látek  před  závodem,  tréninkem  může  dojít  k přecenění 

psychopatických možností, v jehož důsledku může dojít k tělesnému poškození. Bohužel 

hodně sportovců by mohlo vyprávět. 

„Nebezpečí u nelegálně distribuovaných drog spočívá v tom, že nelze určit dávkování a 

chemickou  čistotu  drogy  (mohou  být  přítomny  jedovaté  prekurzory  a  další  látky 

používané k „ředění“drogy za účelem zvětšení objemu a vyššího zisku dealera). Uživatel 

si nikdy nemůže být jistý, co droga obsahuje a jak moc je nebezpečná“59. 

4.3.1. Zdravotní rizika kokainu 
„Užívání  kokainu představuje  ohromnou  zátěž  pro kardiovaskulární  systém,  stoupá riziko 

srdečních a mozkových příhod. Dlouhodobé šňupání vede k poškození nosní sliznice, často 

nevratnému, mohou se objevit i nekrózy (místní odumření) v oblasti nosu, postižení či ztráta 

čichu  je  pravidlem.

Při těžké akutní  otravě se objevují  záškuby a křeče,  stoupá teplota  a  slábne krevní  oběh. 

Otrávený nakonec kolabuje a umírá v důsledku ochrnutí dýchacího centra.“60 

Je třeba zmínit,  že  na kokainu je  možné si  vytvořit  závislost  psychickou.  Po vysazení  se 

projevují  abstinenční  příznaky  různé  intenzity.  Nejprve  se  jedná  o  únavu,  hlad,  deprese, 

úzkost. Depresivní stádium může trvat i několik týdnů. 

4.3.2. Zdravotní rizika efedrinu
Zdravotní rizika efedrinu jsou následující:

 Zrychlení srdeční frekvence, 

 zvýšení krevního tlaku, 

 arytmie, 

 bolesti hlavy, 
58 Kalina, K.: Základy klinické adiktologie, str. 140
59 Machová, J.: Výchova ke zdraví, str. 79 
60 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=19- získáno 7. 2. 2010 
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 sucho v ústech, 

 nespavost, 

 svalový třes či palpitace. 

4.4. Zdravotní rizika narkotik 

Narkotika se v rámci léčebných postupů používají k tlumení bolesti.

K nežádoucím účinkům narkotik patří: 

 Závislost psychická i fyzická

 Ovlivňuje vědomí- psychická útlum, možné je bezvědomí až smrt. Je třeba upozornit, 

že předávkování bývá smrtelné 

 Snížení imunity- zejména při užívání heroinu či morfinu

Zdravotní rizika Heroinu:

o Útlum CNS

o „Při  akutní  intoxikaci  může  dojít  až  k bezvědomí,  zástavě  dýchání,  mióze 

(zúžení zornic).“61

4.5. Zdravotní rizika metod zvýšení transportu kyslíku

Rizika jsou stejná jako při užívání EPO. Možný je však přenos infekčních nemocí, jako jsou: 

hepatitidy, HIV apod.

4.5.1. Zdravotní rizika krevního dopingu 
Mezi zdravotní rizika krevního dopingu kromě přenosu infekčních nemocí, patří i možnost 

selhání srdce, respektive přetěžování srdce díky zhoustlé krvi. 

Hlavními účinky krevního dopingu jsou: 

 „tvorba krevních sraženin, 

 přetížení oběhového systému, 

 poškození ledvin z alergických reakcí, 

 vyrážku, horečku a šok v důsledku alergické reakce, 

61 Kelnarová, J.: První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů, str. 85
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 metabolický šok, 

 akutní  hemolytické  reakce  s poškozením  ledvin,  pokud  je  použita  nesprávně 

typizovaná krev, 

 pozdní  transfuzní  reakce,  které  vyvolávají  horečku  a  žloutenku  (mohou  být  život 

ohrožující)“62

4.5.1. Zdravotní rizika umělých přenašečů kyslíku 
Mezi zdravotní rizika umělých přenašečů kyslíku patří:

 „horečka

 snížení počtu krevních destiček, 

 hypertenze, 

 vazokonstrikce, 

 podráždění trávicího traktu,

 poruchu dodávky kyslíku do tkání, 

 poškození ledvin,

 zatížení železem“63. 

4.6. Zdravotní rizika fyzikální a chemické manipulace

Rizika fyzikální a chemické manipulace jsou následující:

 Při použití katetrizace je možný vznik infekcí močového měchýře, záněty močových 

cest, včetně poranění močových cest.

 Vznik ledvinných kamenů při užívání probenecidu 

4.7. Zdravotní rizika genové manipulace (dopingu)

Rizikem  genové  manipulace  je  možná  neadekvátní  imunitní  odpověď.  Dále  jsou  možné 

následující zdravotní rizika:

62 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/enhancement-of-oxygen-transfer/side-
effects.html- získáno dne 7.2.2010 
63 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/enhancement-of-oxygen-transfer/side-
effects.html- získáno dne 7.2.2010 
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 kontaminace chemickými látkami a dalšími nečistotami z výroby a purifikace, včetně 

pyroxenů a virulentních virů.

K dalším rizikům genové dopingu patří např. vznik mutací, neúměrný vývoj svalů v poměru 

k vývoji šlach.

4.8. Zdravotní rizika Kanabinoidů

 Obecně  vysoká  dávky  kanabinoidů  mohou  způsobovat  panické  stavy,  toxické  delirantní 

stavy, psychické stavy- halucinace, paranoidita, psychické reminiscence s úzkostnými stavy. 

Dále je možné pozorovat poruchy paměti,  úsudku, anemii,  euforie,  poruchy vnímání času, 

poruchy učení, vnímání. 

„Akutní účinky hašiše a marihuany jsou nízké se zanedbatelným rizikem letální intoxikace. 

Závislost na kanabinoidech může souviset s požitou dávkou“64.

4.8.1. Marihuana
„Vysoké  dávky  vedou  k halucinacím  a  paranoidním  představám,  k úzkosti,  jež  přerůstá 

v paniku.  Chronické  užívání  vyvolává  apatii,  sníženu  schopnost  úsudku  a  koncentrace, 

zhoršuje  paměť.  Ztráta  zájmu  o  sebereflexi  a  dosažení  osobních  cílů  je  popisována  jako 

„antimotivační  syndrom.  Nadměrné  užívání  v raném  dospívání  zvyšuje  riziko  pozdějšího 

rozvoje psychózy“65. 

4.9. Zdravotní rizika beta-2 agonistů

Nejčastější negativní účinky beta-2 agonistů jsou následující:

 třes rukou, který může být lehký, ale i těžký

 bolesti hlavy

 nervozita

 neklid 

Avšak je možný vznik i  velmi závažných vedlejších,  respektive negativních účinků, které 

jsou:

 alergické reakce

64 http://www.doping-prevention.de/cs/substances-and-methods/cannabinoids/side-effects.html- získáno 7.2.2010 
65 Martínková, J.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, str. 158
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 velmi nízké hladiny draslíku v krvi

 svalové křeče všech věkových skupin

 dále poruchy srdečního rytmu

 poruchy spánku a chování a to především u dětí 

4.10. Zdravotní rizika alkoholu

Užívání  alkoholických  nápojů sebou nese rizika,  která  většina populace  podceňuje.  Často 

vidíme v hospodách konzumovat alkohol děti mladší 18 let. Mladý organismus je více citlivý 

na všechny škodlivé látky, proto malé množství u nich může vyvolat nezvratné účinky. 

Je třeba zmínit, že účinek alkoholu závisí na nejen na vypitém množství, ale především na 

psychické a fyzickém stavu člověka, dále např. na náladě apod.

Účinky mohou být následující:

 0,5  promile  v krvi-  tlumí  napětí,  úzkost,  strach,  dostavuje  se  pocit  uklidnění  a 

sebedůvěry

 1,5  promile  v krvi-  dochází  ke  ztrátě  zábran,  dostavuje  se  mnohomluvnost, 

rozjařenost, pocit sdružování a je narušena svalová koordinace. 

 2-3  promile  v krvi-  dostavuje  se  těžká  porucha  hybnosti,  poruchy  vnímání,  u 

některých lidí se projevuje v této fázi agresivní chování, deprese až smutek

 3-4 promile v krvi- bezvědomí

 4-5 promile v krvi- smrt (předchází tomu zástava dechu, oběhové a srdeční selhání, 

útlum prodloužené míchy.

Dlouhodobé užívání způsobuje mnoho chorob, jako jsou následující:

 ztučnění jater

 cirhózu

 záněty jater

 záněty sliznice

 psychické poruchy

 kardiovaskulární choroby-konkrétně nemoci věnčitých tepen
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 pokud  žena  v těhotenství  pije  alkohol,  může  dojít  k poškození  plodu,  a  to 

především  jeho  mozku  a  poruchou  růstu,  děti  mají  tzv.  fetální  alkoholový 

syndrom.

V případě, že alkohol užívají děti a mladiství může u nich dojít k:

 rizikovému sexuálnímu chování

  různým úrazům

 ztrácejí kontrolu nad svým jednáním

 často se u nich projevuje agresivita

 k trvalému poškození včetně smrti. 

„Děti  a  mládež  jsou  fyzicky,  emocionálně  i  sociálně  zranitelnější  důsledky  vyvolanými 

konzumem alkoholu jinými lidmi, zejména v jejich nejbližším okolí. Sami jako konzumenti 

alkoholu mají nižší schopnost vypořádat se s vlivy, které alkohol způsobuje“66.

4.11. Zdravotní rizika diuretik 

Diuretika mohou u zdravých lidí způsobovat vážná zdravotní rizika,  neboť mají schopnost 

zvýšit svoji produkci a vylučování močí. Velmi často jsou zneužívána ke snižování hmotnosti, 

ale především k vyloučení jiných zakázaných látek. 

K vážným zdravotním rizikům může dojít u zdravých jedinců:

 při užívání diuretik může dojít k závažným ztrátám vody a elektrolytů

 způsobují  dehydrataci,  která  spolu  s působením vysokých  venkovních  teplot  může 

způsobit závažné vyčerpání, až kolaps. 

 Diuretika snižují hladinu draslíku v těle

K obecným účinkům diuretik patří:

 Hypovolémie

 Svalové křeče

 Dehydrace

 Hypotenze (ortostatická)

 Poruchy srdečního rytmu

 Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi

66 Máchová, J.: Výchova ke zdraví, str. 67

40



 Nadměrná ztráta tělesné hmotnosti

 Hluchota, která je ovšem jen přechodná.

5. Prevence dopingu (antidopingová prevence)

Dle pedagogického slovníku je prevence v obecném slova smyslu následující: „ prevence je 

soubor  opatření  zaměřených  na  předcházení  nežádoucích  jevů,  zejména  onemocnění, 

poškození sociálně patologických jevů“67. 

Je možné rozlišovat následující druhy prevence:

 primární prevence- zaměřuje se na celou sledovanou populaci

 sekundární prevence-zaměřuje se na jednotlivé skupiny nebo jednotlivce

 terciární prevence- zaměřuje se na minimalizaci následků 

„Základním  prostředkem  boje  proti  dopingu  ve  sportu  je  účinná  prevence  vycházející  z 

dostatečně silného vědomí morální zhouby a škodlivosti dopingu na zdraví sportovců.“68

V rámci antidopingové prevence je třeba se zaměřit na následující oblasti

 výchovu

 informovanost 

  role rodiče, pedagoga (učitel), trenéra v prevenci

 preventivní programy

5.1. Výchova jako prevence 

Základním základem prevence nežádoucích jevů je především výchova dětí a mládeže (jako 

mladých sportovců) ke zdravému životnímu stylu a hlavně k osvojení pozitivního sociálního 

chování a rozvoji osobnosti.

„Působení na mladou generaci musí mít charakter výchovně vzdělávací.  Musí jít  o proces 

vytváření a upevňování morálních hodnot, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, o 

rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce“69.

67 Průcha, Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, str. 178 
68 http://www.antidoping.cz/ceska_charta.htm- získáno 7.2.2010 
69 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_28_1.pdf- získáno dne 7. 2. 2010
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„Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je 

dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku: 

 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům

 se schopností dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnut a se schopností 

týmové práce

 schopné řešit problémy

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek“70.

„Dovednosti  a  kvality  pozitivního  zdravého  životního  stylu  nesmí  stát  až  na  konci 

výchovného snažení, ale musí být součástí procesu výchovy a vzdělávání. Ne tak, že škola a 

rodina pouze učí zdravému způsobu života, ale musí být samy modelem a podporovat zdraví 

přímo v průběhu školního procesu nebo v rámci životního stylu rodiny“71.

5.2. Informovanost jako prevence

Informovanost  díky  různým  brožurám,  informačním  materiálům,  knihám,  výchovným 

pořadům. Možnosti informovat o negativních důsledcích dopingu (drog) je opravdu hodně. 

Informace  by  měly  děti  (mládež)  dostávat  v rámci  školy  (vyučování),  ale  i  v rámci 

mimoškolních aktivit (na tréninku různých sportů), popřípadě doma. 

Možnost jak předávat informace je vzdělávat rodiče formou besed, diskuzí, různých setkání. 

5.3. Pedagog, trenér a rodič v rámci prevence 

„Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je vzdělaný pedagog, který ovládá metody

práce se skupinou, je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí a je silnou pozitivní osobností.

Pedagog vzdělaný, odborně erudovaný, komunikativně a psychologicky vybavený, který již

působí na školách a také budoucí pedagogové, studenti všech učitelských oborů

pedagogických fakult“72.

Trenér by měl být stejně jako pedagog vzdělán nejen v oblasti prevence, ale měl by mít i 

pedagogické vysokoškolské vzdělání. 
70 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_28_1.pdf- získáno 7.2.2010 
71 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_28_1.pdf- získáno 7. 2. 2010
72 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_28_1.pdf- získáno 7. 2. 2010
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„Nelze  vycházet  z  předpokladu,  že  škola  zcela  přejímá  zodpovědnost  za  výchovu  ke 

zdravému životnímu stylu. Zejména rané zkušenosti, které dítě získává v rodinném prostředí, 

jsou pro další vývoj dítěte určující. Škola rodičům pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a

socializací  ve  skupině  dětí  a  výchovou  dítěte  k  dovednosti  žít  ve  formální  společenské 

instituci“73. 

Vždy zaleží na tom, jaké morální zásady uznává člověk, který vychovává a v rodině to platí 

dvojnásob.  V případě,  že  otec  bude brát  např.  anabolika,  aby měl  požadovanou svalovou 

konstituci, těžko bude povídat svému dítěti,  že je to škodlivé. Obecně lze říci,  že příklady 

táhnou. 

5.4. Preventivní programy 

Každá  škola  má  vytvořené  preventivní  programy  zaměřené  na  různé  oblasti,  nejen  na 

zneužívání anabolik a dalších látek, např. drog se stimulačním účinkem, jako jsou amfetaminy 

či efedrin apod. 

Instituce, které se účastní prevence, jsou následující: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Institut dětí a mládeže

 Institut pedagogicko-psychologického poradenství

 Česká školní inspekce

 Antidopingový výbor- především „Osvětově výchovný úsek Antidopingového výboru 

a  Komise  expertů  Antidopingového  výboru  působí  v  oblasti  protidopingové  a 

protidrogové prevence a v oblasti zdravého životního stylu na národní i mezinárodní 

úrovni“74.

6. Antidopingové testy

73 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_28_1.pdf- získáno dne 7. 2. 2010

74 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_28_1.pdf- získáno dne 7. 2. 2010
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Je třeba zmínit, že v poslední době došlo k velkému technologickému pokroku v odhalování a 

následné analýze zakázaných látek. 

„Nejčastějším porušením antidopingových pravidel zůstává přítomnost zakázané látky, jejích 

metabolitů nebo indikátorů v těle sportovce. Zjištění, zda sportovec toto pravidlo porušil, se 

provádí  dopingovou  kontrolou,  při  níž  dochází  k  odběru  vzorku  tělních  tekutin  a  jeho 

následnou  analýzou.  Dopingová  kontrola  může  být  prováděna  při  soutěži  nebo  kdykoliv 

mimo soutěž“75. 

Sportovci  nevědí,  v kterou  denní  nebo  noční  hodinu  budou  testování,  neboť  není  dána 

povinnost  oznámit,  kdy  bude  testování  provedeno.  „Výběr  se  provádí  losem nebo  podle 

předem určeného klíče. Velmi často dochází k testování vítězů či medailistů soutěže a dalších 

vylosovaných jedinců“76.

Co se týče pracovníků, kteří provádí dopingovou kontrolu, jedná se především o zaměstnance 

pověřené  antidopingovým  výborem  ČR  (antidopingoví  komisaři).  Analýzu  pak  provádí 

akreditované  pracoviště  antidopingovou  agenturou.  Sportovec  je  pak  o  výsledních 

informován. 

„Samotný  odběr  vzorku je  záležitost  velmi  nepříjemná  a  její  pravidla  jsou  velmi  striktně 

upravena a jakékoliv porušení těchto pravidel představuje zpochybnění vypovídací schopnosti 

testu. Stejně tak jako je zdokonalován testovací systém, zdokonaluje se i možnost jak test 

oklamat. Od pradávného cévkování (použití cizí moči v testu) se používají látky urychlující v 

moči chemické procesy, mění se pH, koncentrace látek…aby nebylo možno stanovit hledané 

látky“77.

6.1. Anabolické steroidní látky (AAS)
Anabolické steroidní látky jak již bylo uvedeno patří mezi látky, které jsou zakázané stále. 

AAS se zjišťují velmi obtížně neboť, neboť tyto látky patří mezi tréninkové drogy a je nutné 

sportovce přistihnout v čas, kdy je užívá. 

 „Tyto drogy jsou nejrozšířenější a nejznámější dopingovou skupinou. Vedlejší efekty byly již 

tolikrát publikovány, že tomu mnoho lidí už nevěří. Navíc vedlejší efekty jsou velmi těžko 

předem  odhalitelné,  protože  při  klinických  zkouškách  se  testují  stokrát  až  tisíckrát  nižší 

lékové dávky, než jaké se používají při dopingu. Navíc se při dopingu kombinuje často více 

75 http://www.antidoping.cz/dopingova_kontrola.htm- získáno dne 7. 2. 2010
76 http://www.antidoping.cz/dopingova_kontrola.htm- získáno dne 7. 2. 2010

77 http://www.bodybuilding.cz/svajgl/o_antidopingovych_testech.htm- získáno dne 7. 2. 2010
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látek - jejich kombinací vznikají nové účinné látky, jejichž působení pravděpodobně nedokáže 

určit sebelepší laboratoř s týmem špičkových biochemiků. Navíc v poslední době stoupá počet 

ilegálních lékáren, které nabízejí látky pochybného původu a složení. Tyto dopingové látky 

navíc  nebyly  nikdy  podrobeny  klinickým  testům  a  nikdy  nebyly  používány  k  léčbě 

nemocných lidí“78.

6.2. Stimulanty a beta lokátory
 Stimulanty a beta lokátory patří do skupiny látek s krátkodobým účinkem, zjištění probíhá 

během závodu či neprodleně po závodu. 

„Testování těchto látek je značně rozšířené a poměrně efektivní.  Tato skupina látek se dá 

označit jako "závodní droga".“79

6.3. Další látky 
Ostatní látky mají působení krátkodobé a zároveň dlouhodobé. Jedná se například o diuretika 

 

7. Závěr 

78 http://www.bodybuilding.cz/svajgl/o_antidopingovych_testech.htm- získáno dne 7. 2. 2010
79 http://www.bodybuilding.cz/svajgl/o_antidopingovych_testech.htm- získáno dne 7. 2. 2010
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Doping byl  znám již ve starověkém Řecku, avšak v té době ještě nelze mluvit  o dopingu 

v pravém slova smyslu. Až později v roce 1869, byl prokázal první případ dopingu, jednalo se 

předávkování strychninem. 

Doping je v současnosti závažným celospolečenským problémem, který jde bohužel velmi 

těžko vymítit. 

Velmi mě zarazila zpráva, že u hráče Slovenské hokejové reprezentace na OH ve Vencuvru 

byla zjištěna zakázaná látka, která byla podána reprezentačním lékařem. Pravděpodobně se 

nejednalo o pokus dopovat spíše o nedbalost lékaře, což je trestuhodné, zvláště na takových 

závodech. Nejsou snad lékaři v této problematice znalí? 

Rok  2009  v oblasti  dopingu  je  významný  v tom,  že  došlo  k rekordnímu  odběhu  vzorků, 

jejichž  počet  byl  1410.  Od  letošního  ledna  dochází  k testování  i  na  CERA (  jedná  se  o 

zlepšenou verzi EPA)

Je  třeba  zmínit,  že  ne  všechny  látky  jsou  zakázané  po  celou  sportovní  kariéru.  Český 

antidopingový výbor definuje zakázané látky na:  zakázané  látky stále,  zakázané látky při 

soutěži a zakázané při určitých sportech. 

Zarážející je, že i přes známá rizika zakázaných látek a metod stále přibývá sportovců, pro 

které je sláva a úspěch cennější než jejich vlastní zdraví.  Často si neuvědomují,  že svých 

chováním neškodí jen sobě, ale i ostatním sportovcům. Některým lidem čest a svědomí nic 

neříká. 

Potěšující zprávou je, že „v poslední době došlo k výraznému technologickému pokroku v 

odhalování  a  analýze  zakázaných  látek  a  rovněž  se  vylepšilo  i  cílené  testování  a  result 

management“.80

Na webových stránkách antidopingového výboru ČR jsou pro pobavení uvedeny výmluvy 

některých  sportovců  při  antidopingových  kontrolách,  velmi  mě  zaujal  následující:  „Za 

pozitivní dopingové nálezy můžeme vinit kuřata. Jsou nacpané růstovým hormonem a v Itálii  

jsou jako jídlo velice populární."81, tento výrok pronesl Karel Poborský

Dopingem jsou velmi hrožené děti a mládež, dá se říci, dopování u těchto skupin lze přirovnat 

k mentální anorexii nebo bulimií mladých dívek. Především mladí kulturisté se chtějí dostat 

bez práce a úsilí na vrchol, neboť to tak vidí o generaci starších kolegů. Kdo v tomto případě 

může být ten, který dohlídne, aby k tomu nedocházelo?

Doping  se  v současnosti  vyskytuje  čím  dál  tím  více  nejen  ve  vrcholovém  sportu,  ale  i 

rekreačním. Což je až zarážející, proč si někdo dobrovolně huntuje své vlastní tělo. 

80 http://www.antidoping.cz/aktuality.php- získáno dne 7. 2. 2010
81 http://www.antidoping.cz/citaty.htm - získáno dne 7. 2. 2010
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Avšak doping není jen doménou sportu, často se s užíváním nebezpečných látek setkáváme u 

lidí, kteří potřebují zvýšit svojí psychickou kondici, udržet se například celou noc vzhůru a 

moci studovat bez únavy. Bylo by to zajímavým tématem pro seminární nebo jinou školní 

práci. 

Pokud bude sport komerční záležitosti, těžko dojde k odstranění dopingu, neboť na sportovce 

je  vyvíjen  tlak  ze  všech možných  stran,  nejen ze strany trenéra,  ale  i  sponzorů,  politiků, 

veřejnosti apod. 
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Příloha č. 1 

 
obr. 1 Škodlivost a vedlejší účinky anabolických steroidů (www.antidoping)
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Příloha č. 2 

Obr. 2  Kartička pro sportovce-příklady zakázaných léků pro sportovce (www.antidoping)
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Příloha č. 3 

Obr. č. 3 Kartička pro sportovce- příklady doporučených léků pro sportovce 
(www.antidoping)
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Příloha č. 4  Seznam zakázaných látek a metod (získáno z www.antidoping.cz, 
doslovná citace )

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
 PRO ROK 2010 

Světový antidopingový kodex 

Platný od 1. ledna 2010

Všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek 
ze skupin S1, S2.1 až S2.5, S4.4 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE 
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

S1.1 ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):

(a) Exogenní* AAS, zahrnující: 
1-androstendiol  (5α-androst-1-en-3β,17β-diol ); 1-androstendion  (5α-androst-
1-en-3,17-dion);  bolandiol  (19-norandrostendiol);  bolasteron;  boldenon; 
boldion  (androsta-1,4-dien-3,17-dion);  danazol  (17α-ethynyl-17β-
hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol);  dehydrochlormethyltestosteron  (4-
chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); 
desoxymethyltestosteron  (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);  drostanolon; 
ethylestrenol  (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol);  fluoxymesteron;  formebolon; 
furazabol  (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan);  gestrinon; 
4-hydroxytestosteron  (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on);  kalusteron; 
klostebol;  mestanolon;  mesterolon;  metandienon  (17β-hydroxy-17α-
methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol; metasteron (2α, 17α- 
dimethyl-5α-androstan-3-on-17β-ol);  methyldienolon  (17β-hydroxy-17α-
methylestra-4,9-dien-3-on);  methyl-1-testosteron  (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-
androst-1-en-3-on); methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-
on);  methyltestosteron;  metribolon  (methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-
methylestra-4,9,11-trien-3-on);  miboleron;  nandrolon;  19-norandrostendion 
(estr-4-en-3,17-dion);  norboleton;  norethandrolon;  norklostebol;  oxabolon; 
oxandrolon;  oxymesteron;  oxymetolon;  prostanozol  (17β-hydroxy-5α-
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androstano [3,2-c]pyrazol);  quinbolon;  stanozolol;  stenbolon; 1-testosteron 
(17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-on);  tetrahydrogestrinon  (18a-homo-pregna-
4,9,11-trien-17β-ol-3-on);  trenbolon a  další  látky  s  podobnou  chemickou 
strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:
Androstendiol  (androst-5-en-3β,17β-diol),  androstendion  (androst-4-en-3,17-
dion),  dihydrotestosteron,  prasteron  (dehydroepiandrosteron,  DHEA), 
testosteron 
a následující metabolity a isomery:

5α-androstan-3α,17α-diol
5α-androstan-3α,17β-diol
5α-androstan-3β,17α-diol
5α-androstan-3β,17β-diol
androst-4-en-3α,17α-diol
androst-4-en-3α,17β-diol
androst-5-en-3β,17α-diol
androst-5-en-3α,17α-diol
androst-5-en-3α,17β-diol
androst-5-en-3β,17α-diol

4-androstendiol 
(androst-4-en-
3β,17β-diol)
5-
androstendion 
(androst-5-en-
3,17-dion)
epi-
dihydrotestoste
ron
epitestosteron
3α-hydroxy-
5αandrostan-
17-on
3β-hydroxy-
5αandrostan-
17-on
19-
norandrosteron
19-
noretiocholanol
on
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S1.2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), 
tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno 
produkovat přirozeně.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky a jejich uvolňující faktory jsou zakázány:

1. Látky  stimulující  erytropoesu  (např.  erytropoetin  (EPO),  darbepoetin 
(dEPO), methoxypolyethylenglykol-epoetin beta /CERA/, hematide);
2. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) u mužů;
3. Insuliny;
4. Kortikotropiny;
5. Růstový  hormon  (GH),  insulinu  podobný  růstový  faktor-1  (IGF-1), 
mechanické  růstové  faktory  (MGF),  růstový  faktor  odvozený  z krevních 
destiček  (PDGF),  fibroblastové  růstové  faktory  (FGFs),  vaskulárně-
endoteliární  růstový  faktor  (VEGF)  a  hepatocytový  růstový  faktor  (HGF), 
stejně  jako  jakékoliv  jiné  růstové  faktory  ovlivňující  syntézu  nebo  degradaci 
bílkovin  svalů,  šlach  a  vaziva,  krevní  zásobení,  využití  energie,  regenerativní 
kapacitu nebo ovlivňuje typy svalových vláken;
6. Preparáty  odvozené  od  krevních  destiček  (např.  plasma  obohacená 
krevními  destičkami,  „blood  spinning“)  při  nitrosvalovém  podání.  Ostatní 
způsoby  podání  vyžadují  Prohlášení  o  použití  v souladu  s Mezinárodním 
standardem pro terapeutické výjimky.

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými 
účinky.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni  beta-2  agonisté  (včetně  obou   případných  optických  isomerů)  jsou 
zakázáni  kromě  salbutamolu  (maximálně  1600  mikrogramů  za  24  hodin)  a 
salmeterolu  v inhalaci,  což  vyžaduje  Prohlášení  o  použití  v  souladu 
s Mezinárodním standardem pro terapeutické výjimky.  Přítomnost  salbutamolu 
v moči  v koncentraci  vyšší  než 1000ng/ml  nebude považována za zamýšlené 
terapeutické  užití,  ale  bude  považována  za pozitivní  laboratorní  nález,  pokud 
sportovec  neprokáže  kontrolovanou  farmakokinetickou  studií,  že  abnormální 
výsledek  byl  způsoben  užíváním  terapeutické  dávky  (maximálně  1600 
mikrogramů za 24 hodin) salbutamolu v inhalaci

S4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ

Následující skupiny jsou zakázané:



1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3-17-dion 
(androstatriendion),  4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, 
formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující: 
Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující: 
Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale 
ne s omezením pouze na ně.

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY

Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují: 

Diuretika,  probenecid,  plasmaexpandery (např.  glycerol,  nitrožilní  podání 
albuminu,  dextranu,  hydroxyethylškrobu  a  mannitolu) a  další  látky 
s podobnými biologickými účinky.

Diuretika zahrnují:

Acetazolamid,  amilorid,  bumetanid,  furosemid,  chlortalidon,  indapamid, 
kanrenon,  kyselina  etakrynová,  metolazon,  spironolakton,  thiazidy (např. 
bendroflumethiazid,  hydrochlorothiazid,  chlorothiazid),  triamteren a  další 
látky  s  podobnou  chemickou  strukturou  nebo  podobnými  biologickými  účinky 
(kromě  drosperinonu,  pamabromu  a  lokálního  podání  dorzolamidu  a 
brinzolamidu, které nejsou zakázané).

Terapeutická výjimka není platná, pokud moč  Sportovce obsahuje diuretika ve 
spojení s prahovou nebo podprahovou hladinou jiné exogenní  Zakázané látky 
(látek). 

ZAKÁZANÉ METODY

M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU

Zakázané je následující:

1. Krevní  doping,  včetně  užití  autologní,  homologní  nebo  heterologní 
krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující 
modifikované  hemoglobinové  produkty  (např.krevní  náhražky  založené  na 
hemoglobinu,  mikroenkapsulované  hemoglobiny),  perfluorochemikálie  a 
efaproxiral  (RSR13),  ale  ne  s  omezením pouze  na  ně.  Dodávání  kyslíku 
zakázáno není.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE



1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost 
Vzorků odebraných  při  Dopingových  kontrolách je  zakázané.  To zahrnuje 
cévkování  a  záměnu  a/nebo  úpravu  (např.  proteázami)  moči,  ale  ne 
s omezením pouze na ně.
2. Nitrožilní infúze jsou zakázány kromě infúzí legitimně přijatých v průběhu 
nemocničních zákroků nebo klinických výzkumných aktivit. 

M3. GENOVÝ DOPING

Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:
1. Transfer buněk nebo genových elementů (např. DNA, RNA)
2. Použití  farmakologických nebo biologických látek, které modifikují  genovou 
expresi..

Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator  
Activated  Receptor  δ  (PPARδ)  agonists/  (např.  GW  1516)  a  Agonisté 
proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδ-AMP-
activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) jsou zakázány.



LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S1 až S5 a M1 až M3 uvedených výše 
jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia (včetně obou jejich případných optických (D- a L-) isomerů) 
jsou zakázaná,  s výjimkou derivátů imidazolu  v případě jejich  místního užití  a 
stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2009.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil,  amfepramon,  amfetaminil,  amfetamin,  amifenazol,  benfluorex, 
benzfetamin,  benzylpiperazin,  bromantan,  dimethylamfetamin, 
ethylamfetamin,  famprofazon,  fendimetrazin,  fenetylin,  fenfluramin, 
fenkamin,  fenmetrazin,  fenproporex,  fentermin,  4-fenylpiracetam 
(karfedon),  furfenorex,  klobenzorex,  kokain,  kropropamid,  krotetamid, 
mefenorex,  mefentermin,  metamfetamin  (d-),  methylendioxyamfetamin, 
methylendioxymetamfetamin,  methylhexanamin  (dimetylpentylamin), 
mezokarb,  modafinil,  norfenfluramin,  p-methylamfetamin,  prenylamin, 
prolintan.
Stimulancium,  které  není  výslovně  uvedeno  v tomto  odstavci,  je 
Specifickou látkou.
(b) Specifická stimulancia (příklady):
Adrenalin**,  katin***,  efedrin****,  etamivan,  etilefrin,  fenbutrazát, 
fenkamfamin, fenprometamin, heptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, 
meklofenoxát,  metylefedrin****,  methylfenidát,  niketamid,  norfenefrin, 
oktopamin,  oxilofrin,  parahydroxyamfetamin,  pemolin,  pentetrazol, 
propylhexedrin,  pseudoefedrin*****selegilin,  sibutramin,  strychnin, 
tuaminoheptan a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými 
biologickými účinky.
* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2009 (bupropion, 

fenylefrin,  fenylpropanolamin,  kofein,  pipradrol,  synefrin)  nejsou 
považovány za Zakázané látky. 

**  Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně 
(např. nosní, oční aplikace) není zakázaný.

***  Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml 
moči.

****  Efedrin a  methylefedrin jsou  zakázány  při  koncentraci  vyšší  než  10 
mikrogramů v 1 ml moči.

*****   Pseudoefedrin je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 
150 mikrogramů na mililitr.



S7. NARKOTIKA
Následující narkotika jsou zakázaná:

Buprenorfin,  dextromoramid,  diamorfin(heroin),  fentanyl  a  jeho  deriváty, 
hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.

S8. KANABINOIDY

Přírodní nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabinoidy 
podobné THC (např. hašiš, marihuana, HU-210) jsou zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všechny  glukokortikosteroidy  podávané  orálně,  rektálně,  nitrožilní  nebo 
nitrosvalovou aplikací jsou zakázané. 

V souladu  s Mezinárodním  standardem pro  Terapeutické  výjimky  musí  být 
provedeno  prohlášení  o  Použití Sportovcem pro  glukokortikosteroidy  podané 
aplikací  nitrokloubní,  do  okolí  kloubu,  do  okolí  šlachy,  epidurální,  do  kůže  a 
inhalační aplikací s výjimkou níže uvedených.

Lokální  přípravky  podávané  na  potíže  kožní  (včetně  iontoforézy/fonoforézy), 
ušní, nosní, oční, potíže okolí řitního otvoru, sliznice úst a dásní nejsou zakázané 
a nevyžadují ani  Terapeutickou výjimku, ani prohlášení o Použití.



LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při soutěži v následujících sportech. Detekce 
se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota 
pro porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) je 0.10 g/l. 

• Automobilový sport (FIA)
• Karate (WKF) 
• Kuželky a bowling (FIQ)
• Letecké sporty a parašutismus(FAI)
• Lukostřelba (FITA, IPC)
Moderní pětiboj (UIPM) jen pro disciplíny se střelbou
• Motocyklový sport (FIM)
• Vodní motorismus (UIM)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokud  není  jinak  určeno,  beta-blokátory  jsou  zakázány  pouze  Při  soutěži v 
následujících sportech.

• Automobilový sport (FIA)
• Billiard a snooker (WCBS)
• Boby (FIBT)
• Bridž (FMB)
• Curling (WCF)
• Golf (IGF)
• Gymnastika (FIG)
• Jachting (ISAF) – „match race” – jen kormidelník
• Kuželky a bowling (FIQ)
• Letecké sporty a parašutismus (FAI)
• Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
• Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a 

snowboard U-rampa a „big air“
• Moderní pětiboj (UIPM) – jen discipliny se střelbou
• Motocyklový sport (FIM)
• Petanque a obdobné sporty (CMSB)
• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
• Vodní motorismus (UIM)
• Zápas (FILA)

Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol,  alprenolol,  atenolol,  betaxolol,  bisoprolol,  bunolol,  celiprolol, 
esmolol,  karteolol,  karvedilol,  labetalol,  levobunolol,  metipranolol, 
metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale 
ne s omezením pouze na ně.
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