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ABSTRAKT 

Vliv dopingu na zdraví sportovce 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo popsat a porovnat nejznámější anabolické androgenní steroidy a posoudit jejich 

dostupnost a zneužívání ve vybraném sportovně-relaxačním zařízení. 

METODIKA 

Údaje o jednotlivých anabolických androgenních steroidech byly získávány z odborné literatury, 

z firemní literatury a z webových prezentací. 

Pro výzkum dostupnosti a zneužívání anabolických androgenních steroidů byl vytvořen dotazník. 

Do průzkumu bylo zařazeno 65 náhodně vybraných respondentů navštěvujících posilovnu. Ti 

byli rozděleni do tří skupin podle délky cvičení. 

Odpovědi byly statisticky zpracovány v programu excel. Byl vypočten procentuální podíl 

jednotlivých odpovědí pro každou skupinu respondentů. 

VÝSLEDKY 

Bylo zjištěno,že cena komerčně dostupných anabolických androgenních steroidů se pohybuje od 

200 do 400 Kč za denní dávku. Rozdílná je i jejich toxicita od méně toxických až po velmi 

toxické. Velký rozdíl je v délce účinku anabolických androgenních steroidů. Jak vyplynulo 

z dotazníkového průzkumu tak více jak 60% respondentů z první skupiny začátečníků bylo 

seznámeno s účinky anabolických androgenních steroidů. Kontakt s prodejcem přiznalo 62% 
... 

z druhé skupiny pokročilých a 77% ze třetí skupiny zkušených. Anabolické androgenní steroidy 

užívá 10% ze skupiny 2 a27% ze skupiny 3.Jak ukazují výsledky je zneužívání anabolických 

androgenních steroidů velmi rozšířené. 

KLÍČOVÁ SLOV A 

doping, anabolické androgenní steroidy, sportovec 



ABSTRACT 

The influence of doping on health of sportsman 

GOAL 

The goal of the study was describe and compare best known anabolic androgen steroids and 

evaluatce the level oftheir availability and abuse in selected sport-relaxation institutions. 

METHODICS 

Data about single anabolic androgen steroids were obtained from technical literature, trade 

publications and Web sites. 

To study levels ofavailability and abuse anabolic androgen steroids a questionnaire was created. 

65 participants were randomly selected from the visitors of gymnasium. They were divided into 

three groups according how long the had been exercising. 

Answers were statistically processed using the programme excel. The procentage of answers was 

calculated for each group ofparticipants. 

RESULTS 

It was found that the price commercially available anabolic androgen steroids ranged from 200 

to 400 Kč per daily dosis. The toxicity ranged from mildly toxic to very toxic.There was a wide 

difference in duration of the effects. The study showed that from first group of beginners, 60% 

informants had already become acquainted with the effects of anabolic androgen steroids. 62% 

informants from second group admitted having contact with a dealer, and 77% of the third 

experienced group. Anabolic androgen steroid usage at 1 O% from group 2 and 27% of group 3. 

These results show that anabolic androgen steroid abuse is wide spread. 

KEYWORDS 

doping, anabolic androgen steroids, sportsman 
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l.ÚVOD 

K negativním jevům soudobé společnosti patří i konzumace drog. K prevenci 

patří tělesná výchova a sport, kde se modelují povahové vlastnosti, návyky a chování 

jedince. S vrcholovým sportem je však bohužel spojeno i riziko zneužívání specifické 

skupiny drog , dopingových látek. Doby, kdy vítězily myšlenky čestnosti jsou pryč. 

V posledních letech dochází k prokázanému užívání dopingových látek, hlavně ve 

vrcholovém sportu ke zlepšení podávání výkonů. Řada zahraničních studií ukazuje na 

narůstající rozšíření neléčebného užívání zejména anabolik, a to i skupinou dospívající 

mládeže, která pravidelně navštěvuje posilovny a fitness centra . Cílem užívačů dopingu 

je vytvoření vylepšeného, sexuálně atraktivního svalového vzhledu. K jejich motivacím 

náleží řada herců úspěšných akčních filmů a televizních seriálů, známých sportovců, 

některých zpěváků oblíbených videoklipů, ale i řada reklam s atletickými těly modelů. 

Údaje o zneužívání drog u středoškolských a vysokoškolských studentů v ČR potvrzují 

nárůst, i když počty jsou nižší než v zahraničí. Zarážející jsou fakta, že každý padesátý 

chlapec na střední škole a každý desátý, který navštěvuje posilovnu , přišel do kontaktu 

s neléčebným užitím anabolik. Překvapující je také špatná informovanost o zdravotních 

rizicích steroidů. Ve vrcholovém sportu je dosaženému výsledku podřízeno vše. 

Komercionalizace se stává rozhodujícím faktorem, významné sportovní soutěže se 

stávají obchodem a ne možností soutěžit a prezentovat výsledky tréninkového úsilí. Ti 

nejlepší si zajišťují zcela výjimečné životní podmínky a stávají se i vlivem médií 

vzorem úspěšné kariéry. Vzhledem k tomu, že dospívající mládež je velmi vnímavá, 

snadno přijímá myšlenky napodobit své idoly, proto je důležité, jaké vzory a normy 

společnost nabízí ve sportu i mimo něj. 
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2.LITERARNI PREHLED 

2.1 Historie užívání zakázaných látek ve sportu 

Již v historickém vývoji člověka byla snaha po zlepšení jeho fyzických schopností. Ta 

souvisela s určitými dietními zvyky nebo užitím různých prostředků. 

Řecký básník Homér popisuje, že Achillés, bájný hrdina řeckých válek, zvyšoval svoji 

sílu pojídáním kostní dřeně lvů, legendární Berserkers z norské mytologie byl před 

bojem ovlivněn psychoaktivními účinky konzumované houby, členové západoafrických 

prehistorických kmenů konzumovali před běžeckými soutěžemi colu accuminitu a colu 

nitidu, Asiec Huns (kolem roku 350 let př.n.l.) pojídal varlata zvířat s cílem zvýšit svou 

sílu a agresivitu. Antičtí Egypťané pro zvýšení výkonnosti pili mixy olejů se šípky a 

Řekové jedli halucinogenní houby (Verroken, 1993). 

Řada sportovců podstupovala různé typy diet, kdy např. vítěz sprintu antických 

olympijských her v roce 668 př.n.l. udal užívání sušených flků a gladiátoři v Circus 

Maximus pili před zápasy stimulující látky s alkoholem pro zvýšení výkonu, překonání 

únavy a odstranění bolestí z poranění (Donohoe a Johnson,1986, Yesalis, 1992). 

Novověká historie je svázána s rostoucím počtem sportovních akcí v druhé polovině 

minulého století. K popisovaným náleží soutěže plavců v kanálech Amsterodamu a 

zejména cyklistů, kteří pro překonání vyčerpání mnohdy užívali "rychlostní balóny'', 

což jsou mixy heroinu a kokainu v alkoholu. 

V roce 1886, jako následek těchto užívaných postupů, bylo popsáno úmrtí cyklisty 

Arthura Lintona, kterému jeho trenér podal velké množství strychninu. Během 

Olympijských her v St. Luis vítěz maratonu Thomas Hicks zkolaboval a život mu 

zachránil pouze rychlý zásah lékařů v cíli závodu (užil brendy se strychninem). V tomto 

období k nejrozšířenějším drogám, které užívali sportovci, patřily alkohol, kofein, 

nitroglycerin, digitalis, kokain, strychnin, ether, opium a heroin (Goldman 1992, Todd 

1987). 

Dokumentů spojujících užívání drog a sportu v první polovině našeho století je velice 

málo. Důležitou roli zde hraje heroin a vývoj amfetaminu, látky využívané v průběhu II. 

světové války, ke zvýšení bojeschopnosti, která se postupně stala drogou volby pro řadu 

sportovců pro stimulující účinky prodlužující výkonnost. Závažnost rozšíření podtrhují 

popsané případy úmrtí sportovců spojené s jeho užitím. Na OH v Římě v roce 1960 
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umírá v den otevření her dánský cyklista Knut Jensen (v krvi byl objeven amfetamin) a 

další dva jeho týmoví kolegové jsou hospitalizováni (Verroken 1999). V roce 1963 po 

předávkování heroinem umírá boxer Billy Bello, v roce 1967 během etapy Tour de 

France před zraky televizních diváků umírá britský cyklista Tommy Simpson (v těle 

byly nalezeny stopy amfetaminu, metylamfetaminu a alkoholu), v roce 1968 ze stejných 

příčin umírá další cyklista Yves Mottin (Goldman 1984). 

Jak uvádí Pyšný (www.drogy.net./portal/ostatní/dopingl) samostatnou kapitolu našeho 

století tvoří experimentování s hormony. V roce 1935 po izolování testosteronu 

Laquarem a současném zkoumání účinků pohlavních hormonů na svalovou hmotu 

Kochakianem a Murlinem , vyvstává otázka využití účinku anabolických steroidů na 

výkonnost jedince, neboť injekční testosteronové sloučeniny se staly dosažitelnými již 

před ll. světovou válkou. Podle sporných údajů byl testosteron využíván nacisty vedle 

léčebných účinků při poranění i ke zvýšení výkonnosti a agresivity německých vojáků a 

následně lékaři osvobozujících vojsk k obnově svalové tkáně u kachektických vězňů 

koncentračních táborů (WHO 1993). 

Možnost využití steroidů ve sportovních aktivitách je nastíněna počátkem 50. let 

(poprve na OH 1952 v Helsinkách), z důvodů vynikajících výsledků sportovců 

Sovětského svazu. Důvodem byly udivující prostředky tréninkové přípravy vzpěračů, 

ačkoliv naprostá většina nejlepších jedinců stejně padla v průběhu války. Lékař 

amerického týmu Ziegler byl zpočátku udiven obrovskou svalovou hmotou sovětských 

závodníků i jejich potížemi s močením, kdy řada vzpěračů, dokonce i mladíků musela 

být cévkována. Po osobním zjištění důvodů, kterými byla aplikace testosteronu, začal 

spolupracovat s farmaceutickým průmyslem a experimentovat s užíváním hormonů u 

sportovců. 

Výsledkem bylo vyrobení prvru'ho syntetického anabolického androgenm'ho steroidu 

methandrostenolonu s výrobním názvem Dianabol. 

Další pronikavé výsledky sportovců Sovětského svazu na OH 1960 v Římě, kdy se již 

všichni účastníci dověděli o nové sovětské tajné zbrani - anabolických steroidech, 

osobní aktivity Zieglera daly vlastně světu "steroidovou epidemii", neboť po 

počátečním užití úzkou skupinou vzpěračů a kulturistů, došlo zejména v 60tých letech 

k obrovskému nárůstu přijímání steroidů. 
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Například mnohonásobný držitel světových titulů v powerliftingu Lary Pacifico udal 

osobně zkušenost, že nárůst anabolických steroidů stoupl z 10% v roce 1965 na 90% 

v roce 1984 u všech amerických powerliftařů (Pražák, 2000). 

Výzkum provedený na OH 1972 v Mnichově profesorem Y oungem a diskařem 

Silvestrem zjistil, že 68% dotázaných zúčastněných sportovců zvolených 

lehkoatletických disciplín udalo užívání anabolik. 

Důvodem rozšíření drog ve sportovních aktivitách v 60. letech jsou zejména liberální 

postoje jednotlivců ve společnosti, které v tomto období byly poměrně liberální 

kjedincům experimentujícím s drogami. Dalším důvodem rozšíření drog byl obrovský 

rozvoj farmakologického průmyslu, který nabídl rozsáhlé množství méně toxických a 

více účinných látek, umožňující zlepšit sportovní výkon jedince. 

Tento nárůst stále pokračuje i přes zahrnutí steroidů v roce 1974 na seznam 

zakázaných dopingových látek. Bohužel i v letech 80. (např. v roce 1988 bylo v USA 

předepsáno z lékařské indikace více než 3 miliony receptů) (Schuckit, 1988) a také 

v současnosti, kdy dalším závažným problémem je obrovský nárůst zneužití 

anabolických steroidů z kosmetických důvodů - formování těla (Pyšný, 1997, Yesalis et 

al, 2000). 

V současné době mezi sporty nejvíce postižené dopingem patří kulturistika, silový 

trojboj, box, vzpírání, běžecké lyžování, atletika a cyklistika. 

2.2 Definice dopingu 

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více 

antidopingových pravidel, která jsou uvedena v následujících článcích: 

• Přítomnost zakázané látky nebo jejich metabolitů nebo indil<átorů v těle 

sportovce. 

Jedná se o pravidlo bezvýhradné odpovědnosti, podle kterého je proviněním 

kdykoliv je nalezena zakázaná látka, ať už ji sportovec použil úmyslně, neúmyslně, 

z nedbalosti nebo jinak zavinil její použití. Výjimkou jsou látky, pro které jsou 

toleranční limity výslovně kvantifikovány nebo podle zvláštních kritérií mohou být 

vyprodukovány endokrinně. 

• Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody. 
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Úspěch nebo neúspěch v použití látky nebo metody není rozhodující. Jako důkaz o 

použití nebo pokusu o použití může sloužit také doznání nebo svědectví třetí strany. 

• Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez náležitého důvodu po 

výzvě nebo jiný způsob vyhýbání se dopingové kontrole. 

Jedná se o jakékoliv odmítnutí dopingové kontroly jako je např. skrývání před 

dopingovým komisaře~ nedostavení se k dopingové kontrole z nedbalosti nebo 

úmyslné vyhýbání. 

• Porušení požadavků, týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu 

mimo soutěž, včetně neposkytnutí požadované informace o pobytu a 

vyhýbání se testům . 

Sportovec, který je určen pro testování mimo soutěž /registr sportovců/ nese 

odpovědnost za poskytnutí a aktualizaci informací a místě pob~ aby ho bylo 

možné zastihnout pro kontrolu bez předchozího oznámení. 

• Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu kterékoliv části dopingové 

kontroly. 

Zahrnuje chování, které narušuje proces dopingové kontroly a není zahrnut v 

definici zakázaných metod, například měnění kódů, falšování záznamů apod. 

• Držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody. 

Držení látek zakázaných mimo soutěž sportovcem nebo doprovodným personálem 

sportovce na jakémkoliv místě, pokud není prokázáno, že jde o látku pro 

terapeutické účely 

• Nelegální nakládání s jakoukoliv zakázanou látkou nebo látkou umožňující 

zakázané metody. 

Znamená nelegální obchodování, výrobu, dovážení, vyvážení a podobné manipulace 

osob, které k tomu nemají oprávnění. 

• Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo aplikace metody 

sportovci nebo podporování, podněcování, naváděni, napomáhání nebo jiná 

prokázaná spoluvina 

(http:// www.antidoping.cz/sport bez dopingu_sportovci. htm.) 
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2.3 Základní ustanovení o dopingu 

Od roku 2004 platí pro veškeré otázky spojené s dopingem ustanovení nového 

Světového antidopingového kodexu, podle kterého je cílem antidopingového 

programu: 

• ochrana základních práv sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagace 

zdraví, spravedlnosti a rovnoprávnosti pro všechny sportovce, 

• zajištění harmonizace, koordinace a efektivity mezinárodních a národních 

antidopingových programů pro kontrolu a prevenci dopingu. 

Veškeré postupy uplatňované v mezinárodních a národních antidopingových 

programech jsou obsaženy v celosvětově platných dokumentech: 

• Kodex - obsahuje kapitoly o dopingové kontrole, výchově a výzkumu, úloze a 

roli odpovědnosti sportovců, sportovních svazů, olympijského výboru, 

národních antidopingových agentur a vlád, 

• Mezinárodní standardy - upravují konkrétní postupy při provádění 

dopingových kontrol, udělování výjimek pro terapeutické důvody, podmínky 

pro udělování akreditace laboratořím a tvorbu seznamu zakázaných látek a 

metod. 

• Modely nejlepší praxe - představují zobecněné zkušenosti, popsané jako 

návody k uplatnění v praxi. 

V České republice je vydávána Směrnice pro kontrolu dopingu ve sportu . Obsahuje 

ustanovení, která jsou povinně převzata z Kodexu v doslovném znění. Dále obsahuje 

ustanovení, která dodržují principy stanovené Kodexem s ohledem na příslušné 

mezinárodní standardy a na ně navazující dokumenty v podmínkách České republiky. 

Této směrnici podléhají jednotlivé sportovní svazy a jejich členové. Členové 

jsou sportovci, doprovodný personál sportovce nebo osoby jinak akreditované, 

účastnící se akcí svazů. Všechny sportovní svazy jsou povinny začlenit odkaz na 

směrnici do svých sportovně technických pravidel a zajistit, že všichni účastníci, kteří 

spadají pod jejich pravomoc, jsou o směrnici informováni a zároveň jsou jejími 

ustanoveními vázáni. 
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2.4 Základní antidopingové organizace 

Rozhodující a jedinou světovou antidopingovou institucí je World Antl-Doping 

Agency (W ADA). 

Koordinací antidopingové politiky na národní úrovni je vždy pověřena příslušná 

národní antidopingová organizace. V České republice to je Antidopingový výbor 

České republiky (ADV ČR). 

Tento orgán zahrnuje i výkonnou složku - Exekutivu. 

Exekutiva je zodpovědná za provádění veškerého testování sportovců 

2.5 Právní úprava dopingové problematiky a Program boje 

proti dopingu ve sportu 

Právní úprava dopingu v České republice se odvíjí od mezinárodních dohod, 

jejichž počátky spadají do šedesátých let našeho století. První dokument přijala Rada 

Evropy v roce 1967. Podnětem K: jeho přijetí byla dopingová aféra v roce 1966 na 

mistrovství světa silniční cyklistiky a dále úmrtí cyklisty na Tour de France v roce 1967. 

V tomto dokumentu byla podána definice dopingu, popis zdravotních a etických 

problémů dopingu a doporučení vládám členských zemí, aby přijaly účinné 

antidopingové opatření. 

Rada evropských zemí na toto doporučení reagovala prostřednictvím národních 

sportovních organizací. Tímto činem podnítila též mezinárodní sportovní federaci, 

včetně Mezinárodního olympijského výboru k tomu, aby dopingové problematice 

věnovaly pozornost. 

A tak v roce 1988 v kanadské Ottavě přijala Mezinárodní olympijská charta proti 

dopingu ve sportu, která obsahuje vedle základních ustanovení také pravidla 

antidopingové kontroly, disciplinární opatření a tresty, požadavky na laboratorní 

zkoušky a seznamy zakázaných dopingových prostředků. Kromě toho charta 

doporučuje též řadu opatření vládám v oblasti legislativní i v oblasti výchovy a 

informovanosti ve sportu. 

Z potřeby větší koordinovanosti boje proti dopingu v regionu Evropy byla v roce 1988 

pak přijata též Antidopingová konvence Rady Evropy. Vedle obecných ustanovení 

týkajících se pravidel boje s dopingem, postihu za doping a seznamu zakázaných látek 

obsahuje tato konvence velmi podrobně zpracovaná pravidla kontroly dopingu. 
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Jedná se zejména o způsoby odběru vzorků biologických tekutin sportovců před soutěží, 

v jejím průběhu i po závodu. 

Cílem těchto opakovaných odběrů tělních tekutin a jejich analýzy je odhalit případný 

výskyt zakázaných látek nebo jejich metabolitů. Jsou zde zahrnuta i pravidla pro výběr 

účastníků, · kteří se mají podrobit zkoušce, jejich práva a povinnosti a metody 

analýzy vzorků tělních tekutin, včetně způsobů administrativního zpracování 

výsledků. 

Všechna tato pravidla jsou průběžně prověřována a v případě potřeby doplňována a 

modernizována (včetně seznamu zakázaných látek). 

V návaznosti na Mezinárodní olympijskou chartu proti dopingu ve sportu a 

Antidopingovou konvenci Rady Evropy přijala Česká a Slovenská republika v roce 

1991 Československou chartu proti dopingu, která byla v roce 1993 převzata 

Českou republikou. 

Na základě této charty byl pak zpracován celostátní antidopingový program, 

soustřeďující pozornost na tři oblasti: 

-kontrola a postih za doping (trestem může být v ČR dočasný nebo definitivní zákaz 

účasti na sportovních soutěžích a akcích), 

- prevence a výchova k dodržování čestného sportovního zápolení, důvody boje 

proti dopingu, 

- tvorba a prosazování legislativních opatření. 

Hlavním koordinátorem a organizátorem dopingové problematiky v České republice je 

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR). Vznikl jako příspěvková organizace přímo 

řízená MŠMT v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. Je nástupnickou organizací 

Antidopingového výboru ČR, který byl ustaven v roce 1993 jako občanské sdružení 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů na základě přijetí Mezinárodní charty 

proti dopingu ve sportu. Podle § 3 odst. 1/e) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

MŠMT vydává antidopingový program, organizuje a koordinuje jeho uskutečňování. 

Antidopingový výbor ČR je výhradním odborným pracovištěm s celostátní 

působností v ČR, které zabezpečuje realizaci ustanoveni tohoto zákona. 

Pracovníci ADV ČR disponují vysokoškolskou a vědeckou kvalifikací v oborech 

pedagogiky, sociologie, biochemie a fyziologie, medicíny, genetiky, managementu a 

základů práva. Kromě kmenových zaměstnanců pracují pro ADV ČR vyškolení 
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komisaři dopingové kontroly a odborný aktiv poradců (roční zprávy PO řízené MŠMT 

ADV ČR). 

Dalším odborným konzultačním pracovištěm pro tuto problematiku je Oddělení 

dopingové kontroly Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

2.6 Zakázané látky 

Ze základní teze boje proti dopingu vychází zpracovaná Lékařskou komisí 

Mezinárodního olympijského výboru Evropská antidopingová úmluva, vydaná jako 

Evropská dohoda č. 135 Radou Evropy v prosinci 1989 ve Strassbourgu. 

Českou variantou úmluvy je Česká charta proti dopingu, vydaná ADV ČR v Praze 2. 12. 

1993. Z této charty pak vychází Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, 

vydaná ADV ČR 15. 8. 2000, jejíž součástí je i Semam zakázaných látek a metod 

dopingu (SZLMD), který je každoročně (i častěji) aktualizován 

(www.cipa.cz/cz-doping.htm). 

Seznam zakázaných látek dopingu pro rok 2006 dle·Světového antidopingového kodexu 

- Mezinárodní standard - viz přlloha č.1 . 

2.6.1 Látky zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž) 

Anabolické látky jsou rozděleny na 

• Androgenní anabolické steroidy (AAS) 

dělíme na exogenní (lidský organismus je nemůže přirozeně produkovat) a 

endogenní (tělo je může produkovat přirozeně). Mezi nejznámější exogenní AAS 

patří například: nandrolon, oxymetholon. Mezi nejznámější endogenní AAS 

řadíme: testosteron, androstendiol, dehydroepiandrosteron (DHEA). 

• Ostatní anabolické látky 

zahrnující : clenbuterol, tibolon, zeranol a další. Ostatní látky této skupiny jsou 

součástí Seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2006, který je přílohou 

této práce. 
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) 
Hormony a pn'buzné látky 

• Erytropoetin (EPO 

• Růstový hormon (hGH), inzulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), 

mechanické růstové faktory (MGF) 

• Gonadotropiny (LH,hCG), zakázané jen u mužů 

• Inzulin 

• Kortikotropiny 

Beta 2-agonisté 

Fannakologicky náleží do skupiny stimulancií - působí podobně jako sympatická část 

vegetativního nervového systému. S ohledem na své anabolické působení jsou 

Mezinárodním olympijským výborem tyto preparáty zařazeny též do skupiny 

anabolických látek .Do této skupiny patří například bambuterol, klenbuteron, 

formoterol a přťbuzné látky (IOC, 2001). 

Látky s antiestrogenní aktivitou 

• Inhibitory aromatáz : anastrozol, letrozol, exemastan a další 

• Modulátory selektivních estrogenních receptorů (SERM) např. : raloxifen, 

tamoxifen a další, 

• Ostatní antiestrogenní látky: cyklofenil, klomifen a jiné. 

Diuretika a ostatní maskovací látky 

• Diuretika zahrnujť např.: furosemid, acetazolamid, 

• Maskovací látky zahrnujť: diuretika, epitestosteron, a jiné. 

2 6.2 Látky zakázané při soutěži 

• Stimulancia 

k nejpoužívanějšťm patří: efedrin, kokain a další, 

• Narkotika 

nejznámější: morf"m, diamorf"m (heroin), fentanyl a další, 

• Kanabinoidy 

např.: hašiš a marihuana, 
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• Glukokortikosteroidy 

všechny glukokort:ikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilně 1 nitrosvalovou 

aplikací jsou zakázané. 

2.6.3 Látky zakázané při určitých sportech 

Alkohol 

Detekce se provádí dechovou zkouškou a vyjmenované sporty jsou součástí Seznamu 

zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2006 v příloze. 

Beta- blokátory 

Zahrnují naph1dad: acebutolol, metroprolol, nadolol a další. 

Specifické látky 

Jsou vyjmenovány v seznamu zakázaných látek, které mohou neúmyslně porušit 

antidopingová pravidla, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných 

přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako 

dopingová činidla. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může 

znamenat snížený postih za předpokladu, že sportovec může jasně prokázat, že použití 

specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu. 

2. 7 Zakázané metody 

2.7.1 Zvyšování přenosu kyslíku 

• Krevní doping , včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo 

červených krvinek a jim podobným produktům jakéhokoliv původu. 

• Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující 

modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na 

hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a 

efaproxiral (RSR 13), ale ne s omezením pouze na ně. 

2. 7.2 Chemická a fyzikální manipulace 

• Podvádění nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost vzorků 

odebraných při dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a 

záměnu nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně 
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• Nitrožilní infúze jsou zakázané kromě akutních legitimních lékařských ošetření. 

2. 7.3 Genový doping 

Neterapeutické použití buněk genů, genových elementů nebo modifikace exprese genů, 

které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané. 

2.8 Problematika doplňkové suplementace 

Sportovec si často bohužel ani neuvědomuje, že užívá dopingovou látku - neví, že jde 

o drogu a předpokládá, že tímto prostředkem si pouze doplňuje stravu, když si opatří 

doplňky výživy (bylo publikováno, že doplňky výživy mačky Aminostar, po kterých 

běžec na lyžích P.N. před třemi lety vyfasoval za jejich požití dvouletý trest za doping, 

dostane od této firmy rozhodnutím soudu odškodné. Její výživové doplňky obsahovaly 

zakázaný norandrosteron. 

Je pravdou, že pokud v organizmu sportovce je detekována zakázaná látka v množství 

překračujícím stanovené normy, je to smůla a jedinec musí předstoupit před 

disciplinární komisi. Způsob, jak se látka dostala do jeho organizmu, nikoho nezajímá, 

že mu ji někdo podstrčil - může se stát, sportovec ale zodpovídá za to co požije. Že to 

má z legálních doplňků výživy, musí to dokázat a to není jednoduchá a levná záležitost. 

Výrobci se samozřejmě budou bít v prsa, že jejich výrobky jsou čisté. Jak tomu 

předejít? Nejspíše vyhnout se těm, které jsou na trhu nové a slibují 

neuskutečnitelné ••. 

Doporučená výživová opatření je ovšem nutno dodržovat specificky podle délky 

zatížení, charakteru pohybové činnosti a v neposlední míře i v závislosti na věku, 

pohlaví a antropometrických parametrech jedince. 

Doplňková suplementace se dělí do tří základních skupin: 

• suplementace povolená vhodná 

• suplementace povolená nevhodná 

• suplementace nepovolená, tj. zakázaný doping 

Povolená vhodná suplementace - do této skupiny patří zejména vitaminy, minerály a 

další látky. Z vitaminů rozpustných v tucích lze doporučit zvýšený příjem vitaminu E, 

kterému se přezdívá "spořič kyslíku". Tento vitamin také usnadňuje vyplavování 
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kyseliny mléčné ze svalů, čímž snižuje únavu a naopak urychluje regeneraci svalů. 

Vitamin A zvyšuje antioxidativní kapacitu svalu, úloha vitaminu D pro stavbu 

pojivové a kostní tkáně je známá. Z vitaminů rozpustných ve vodě je pro nervosvalovou 

výživu velmi důležitý komplex vitaminů B. Minerály jsou nepostradatelné pro 

nervosvalovou výživu. Z makroprvků pro stavbu kostí a svalový stah je významný 

vápník, hořčík katalyzuje enzymové reakce, pokud chybí, objevují se křeče a únava I 

draslík je důležitý pro funkci kosterního svalu a především pro funkci svalu srdečm'ho. 

Z mikroprvků (stopových) je zvýšená potřeba železa, zinku a selenu. Lecitin a cholin 

se podílejí na metabolismu tuků, zejména u vytrvalců. I zvýšená suplementace 

kamitinu (derivát aminokyseliny lyzinu) je vhodná pro vytrvalostní sporty. Větvené 

aminokyseliny (firemní název BCAA), kam patří valin, leucin a izoleucin, jsou 

důležité v tréninku rychlostní vytrvalosti, jako záložní energetický zdroj. Kreatin patří 

k potravinovým hitům ve sportovní výživě jako důležitá rezerva energie pro svalovou 

činnost. 

Suplementace podléhající omezením -sacharóza (skládá se z glukózy a fruktózy) ve 

větším množství zvyšuje hladinu tuků v krvi a tím se podílí na procesu aterosklerózy 

tepen a také se podílí na vyplavování některých minerálů (vápm'ku) z kostí. Alkohol 

zvyšuje poruchy motorické koordinace, podílí se na poruchách jaterní činnosti, nikotin 

negativně ovlivňuje tepovou frekvenci a vede k poklesu vytrvalostních schopností. 

Nedovolený doping - v popředí jsou anabolické steroidy. Růstový hormon zvyšuje 

výskyt chorob cévm'ho systému a srdce, posiluje četnost diabetu, artritid, akromegalií. 

Erytropoetin (EPO) sice podporuje vytrvalostní výkon, ale také se podílí na zvýšeném 

krevním tlaku, srdeční nedostatečnosti a mění krevní obraz. Kokain snižuje svalovou 

sílu, může zapříčinit srdeční arytmii, infarkt myokardu, ve svalu a v játrech snižuje 

množství energetického zdroje glykogenu až o 40% (Vránová, 2005). 

2.8 Nejpoužívanější zakázané látky ve sportu a jejich účinky 

na organismus 

Vedle sportu zasahuje doping i do některých zaměstnání, například do takových, která 

jsou spojena s nebezpečím selhání před veřejností (řídící a političtí pracovníci). Největší 

rozšíření užívání dopingu však doznal sport. Doping ve sportu je spojován především 
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s prostředky napomáhajícími "výrobě svalů". Od nedávné doby se sport stal předmětem 

velmi rozvinutého mezinárodního soutěžení, ale zároveň toto úsilí otevřelo dveře 

používání nelegálních prostředků s cílem dosahovat vrcholových výkonů. Mezi 

nejrozšířenější nelegální dopingové prostředky se řadí anabolické látky. 

2.8.1 Anabolické látky 

jsou rozděleny na androgenní anabolické steroidy (AAS) a ostatní anabolické látky. 

Androgenní anabolické steroidy (AAS) 

Tyto zejména "sexuální hormony''- např. testosteron a dehydroepiandrosteron (DHEA) 

se tvoří u mužů ve varlatech a nadledvinkách, u žen v nadledvinkách a vaječnících. 

Jejich funkce jsou nejvíce zřetelné v pubertě, kdy navozují růst reprodukčních tkání 

(penisu, varlat, nadvarlat, semenných váčků a prostaty), včetně sekundárních pohlavních 

znaků (růst chlupů, vousů, rozšíření hrtanu ). U dívek řídí růst axilárního a pubického 

ochlupení, udržují libido a jsou prekurzory estrogenů. Pokud se setkáváme se zneužitím 

AAS některými sportovci, jde zejména o anabolické působení, které podporuje nárůst 

svalové hmoty, formování postavy (kulturistika), nárůst silových schopností (rychlostně 

silové sporty), rychlou regeneraci organizmu (umožní zvýšit tréninkové objemy), dále 

podporuje tvorbu erytrocytů Gejich narůstající počet zlepšuje transportní kapacitu 

oběhového systému pro kyslík), navozuje pocit sebedůvěry ale také agresivitu (může 

být důležitým faktorem v soutěžení). Při příjmu těchto hormonů může dojít k řadě 

patologických projevů. K negativním metabolickým jevům náleží zejména 

./ změny sekundárních pohlavních charakteristik a poruchy 

reprodukčního systému 

./ kardiovaskulární a hematologické změny 

./ změny funkce jater 

./ změny chování a poruchy psychických funkcí 

./ poškození pohybového aparátu 

./ nádorová onemocnění a některé další následky působení androgenů 

• Změny sekundárních pohlavních charakteristik a poruchy reprodukčního 

systému 

Příjem AAS může vést k řadě patologických jevů - jsou vyvolány nejen jejich 

androgenní, ale i estrogenní účinností, neboť část testosteronu je v organizmu 

aromatizována na estrogeny (Street., 1996). Metabolické změny mohou vést 
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k poruše fyziologické role osy hypotalamus-adenohypofýza-gonády. Změny hladin 

řídících hormonů nepříznivě ovlivňují spermiogenezi. Studie potvrdily předpoklad, 

že mužský organizmus, opakovaně vystavený příjmu androgenů, je ohrožen rizikem 

trvalé infertility (Turek,1995). U žen je zvýšená aktivita androgenů v cílových 

tkáních doprovázená zesílením ochlupení nejen v typicky ženské lokalizaci 

(hypertrichóza) , ale i výskytem mužského ochlupení (hirsutismus). Současně se 

vedle mastné kůže a akné setkáváme také s hypertrofií svalstva, častou atrofií prsou, 

hypertrofií klitorisu, poruchami menstruačm'ho cyklu i se sekundární amenoreou 

(Stárka 1997). Růst prsní žlázy řídí estrogeny. Jejich množství je u mužů nízké. 

Pokud dojde ke zvýšenému podání aromatizovaných androgenů, může dojít kjejí 

nadměrné přeměně na estrogeny s následnou iniciací vzniku gynekomastie (Neil, 

1995). 

• Kardiovaskulární a hematologické změny 

Řada kazuistik ukazuje na vztah k riziku výskytu poruch srdečního rytmu (Walder, 

1994) i infarktu myokardu u mladých jedinců. Androgenní působení vede k retenci 

vody, sodíku a chlóru i ke stimulaci produkce erytropoetinu v organizmu.Narůstající 

množství iontů sodíku, které nemohou vstupovat do buněk, zůstávají 

v mimobuněčné tekutině také současně zvyšuje osmotický tlak. Tyto změny, které 

souvisejí se stoupajícími hodnotami krevního tlaku, kladou vyšší nároky na 

myokard. 

• Změny funkce jater 

Některé perorálně účinné androgeny jsou hepatotoxické. Histologické nálezy ukazují 

poškození hepatocytů v oblasti buněčných membrán, vedoucí k hepatocelulární a 

intrahepatické žloutence (Pyšný, 1997). Někdy tento stav může vyústit i v jaterní 

selhání. Metabolické aktivity steroidů stimulují zvětšení buněk a vzácně iniciují 

vznik adenomů a karcinomů. Většina těchto tumorů je svým průběhem benigní. 

Riziko ale spočívá v jejich křehké struktuře, protože hrozí prasknutí s následným 

masivním krvácením a může vést ke smrti (Schneider a Klug, 1996). 

• Změny chování a poruchy psychických funkcí 

Vedle poruch spánku, neklidu a strachu se může rozvinout psychotické chování 

jedince, střídající období velkolepých plánů a paranoidních přeludů (Wroblewska, 

1997). Nejzávažnější jednání postiženého může dospět v sebevražedné tendence až 

k násilí, vyúsťující k vraždě (Pope a Katz, 1990). Následky užívání anabolik začínají 
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kromě sportovních lékařů, endokrinologů a kriminalistů čím dál víc zajímat 

psychiatry. Ještě nedořešenou otázkou k riziku sebevražedného chování, je potenciál 

AAS k vytvoření závislosti. Osm náhodně vybraných vzpěračů užívajících AAS 

vykazovalo klinické příznaky závislosti. Všichni pokračovali v užívání AAS i přes 

jasný důkaz škodlivých následků tohoto chování (psychologických, sociálních i 

fyzických) a při redukci dávek AAS trpěli odvykacím stavem, který zahrnoval 

snížené libido, zvýšenou únavnost, depresi, nespokojenost se svým tělem, anorexii a 

insomnii (H~ek, 1998). 

• Poškození pohybového aparátu 

Tréninkové úsilí vede ke zvýšení svalové hmoty a kontrakční síly. Doprovodný 

nárůst souvisejících vazivových struktur zatěžovaného pohybového systému je nižší. 

Pokud dochází současně k nefyziologicky nadměrnému anabolickému působní 

androgenů, tento rozpor mezi růstem svalů a rozvojem vazivové tkáně se 

prohlubuje. Důsledkem může být závažné akutní i chronické poškození přetěžované 

části pohybového systému. V hypertrofujícících svalových vláknech se nerozvíjí 

dostatečná cévní síť a androgeny nepříznivě ovlivňují i kvalitu vazivového kolagenu 

a iniciují změny v uspořádání a kontraktilitě jeho vláken. Tyto patologické změny 

mohou být doprovázeny nejen mikrotraumatizací pohybového sytému, ale i 

celkovými rupturami (Freeman a Rooker,1995). I tyto popsané změny jsou jedny 

z příčin vysokého počtu sportovních úrazů. 

• Nádorová onemocnění a některé další následky působení androgenů 

Kazuistiky popisují nejvíce riziko vzniku benigních tumorů prostaty s bolestmi a 

nucením k močení a hepatocelulárních adenomů (WH0,1993). Nádory jater jsou 

nebezpečné svou strukturou, která může mít fatální průběh v důsledku následné 

ruptury s rozsáhlým vnitřním krvácením. Vzácněji se lze setkat se zhoubnými 

změnami varlat, ledvin a jater (Schneider a Klug, 1996). Zvýšené nádorové riziko 

podporuje i cytogenetické riziko působení nadměrného příjmu androgenů. Je 

pravděpodobně způsobeno nepřímo, poruchou jaterních funkcí a důsledkem je 

zvýšená expozice karcinogenních složek prostředí s možnou zhoubnou 

transformací postižené tkáně (Pyšný a Holá, 1993).Nepředvídatelná jsou rizika 

poškození organizmu při zneužívání AAS v kombinaci s dalšími farmaky. Je známo 

zvláštní psychotické chování pravděpodobně způsobené kombinovaného užití 

steroidů, alkoholu a kokainu. Perorální příjem androgenů je s ohledem na jejich 
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rychlou degradaci i vysokou hepatotoxicitu, poměrně méně využíván než aplikace 

injekčních přípravků (Conway, 2000). Užití jehly sebou přináší další možné 

důsledky poškození organizmu. Neodborná aplikace může způsobit tkáňové 

poškození (následné poškození periferního nervu v oblasti hýžďových svalů) nebo 

rizikové chování některých sportovců, kteří si pro aplikaci steroidů půjčují jehly 

(Evans, 1997). Půjčení takové jehly obrovským rizikem přenosu závažných chorob, 

včetně HIV infekce (Rich , 1999). 

Ostatní anabolické látky 

Zakázané jsou, tibolon, zeranol a zilpaterol. 

Tibolon je lék v tabletové formě, používaný u žen při řešení nedostatku estrogenů (při 

potížích v menopauze a léčbě osteoporózy). V lidském organizmu je rychle 

metabolizován na tři sloučeniny, z nichž dvě mají účinky estrogenů a třetí má účinky 

gestagenní, ale zejména podobné androgenním anabolickým steroidům. 

Zeranol a zilpaterol- oba tyto prostředky jsou využívány ve výkrmu zvířat. Jedná se 

o hormonální stimulátory růstu (v některých zemích jsou zakázány). 

Například synteticky vyráběny zeranol s estrogenní a anabolickou aktivitou je přes 

dvacet let (název současného preparátu Ralgo) používán v USA pro výkrm volů. 

Zilpaterol (produkt Zilmax) se aplikuje v Mexiku a Jižní Americe a patří do skupiny 

beta-agonistů. 

2.8.2 Obecný mechanismus působení anabolických steroidů 

Dva hlavní způsoby mechanismu působení hormonů v organizmu : 

• Hormonální účinek na úrovni membrány: 

hormon se přes specifický receptor (tento receptor je protein s vysokou 

homologií některých vazebných oblastí, ve své aminokyselinové sekvenci -

Mašek , 1999) váže na membránu (adrenalin, inzulín a jiné).Tím se ovlivní 

aktivita enzymu adenylcyklázy ( negativně tento proces ovlivňuje kyselina 

nikotinová), což vede ke zvýšení koncentrace cAMP (vzniká z ATP za 

přítomnosti iontů Mg2+ ) v buňce. cAMP aktivuje enzymy kináz (hydrolýzou 

uvolňuje více energie než ATP), které stimulují funkci specifických enzymů 

energetického metabolizmu, například fosforylázy. cAMP je odbouráváno 

enzymem fosfodiesterázou. Kofein aktivitu tohoto enzymu snižuje a tím zvyšuje 

účinnost adrenalinu. K účinnosti většiny proteohormonů jsou nutné i ionty Ca2+ 
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(extra i intracelulární). Ke stanovení hormonální aktivity jsou užívány nejčastěji 

biologické nebo izotopové testy. Indukce syntézy enzymu na úrovni jádra 

(modif'Ikace exprese genu): 

například steroidy stimulují tvorbu RNK v jádře cílové buňky, čímž se zvyšuje 

proteosyntéza specifických enzymů, katalyzujících některou z metabolických 

cest. 

Steroidní hormony, které jako látky lipidové povahy snadno pronikají přes 

membránu do cytoplazmy a v jádru buněk, se váží na specifický (androgenní) 

receptor. Zde reaguje s jaderným chromatinem (odblokování z jeho vazby na 

kyselý protein) a ovlivňuje tvorbu specifické m.RNK, působící jako matrice na 

ribozómech pro tvorbu proteinu.Jademé receptory pro testosteron kóduje gen 

lokalizovaný na dlouhém raménku X chromozómu (Kalvachová a Dvořáková, 

1999). 
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3.CÍLPRÁCE 

Cílem práce bylo na základě literárních pramenů a dostupné firemní dokumentace 

popsat a porovnat nejznámější anabolické androgenní steroidy a posoudit jejich 

dostupnost a zneužívání ve vybraném sportovně-relaxačním zařízení. 

4.METODIKA 

Údaje o jednotlivých anabolických androgenních steroidech byly získávány z odborné 

literatury, z firemní literatury a z webových prezentací. 

Pro výzkum dostupnosti a zneužívání anabolických androgenních steroidů byl vytvořen 

dotazm'k. 

Otázky dotazm'ku byly: 

1. Jak dlouho cvičíte? 

2. Jste seznámen s problematikou AAC? 

3. Byl (byla) jste někdy kontaktována prodejcem AAC? 

4. Užíval( -la) jste někdy tyto látky? 

Do průzkumu bylo zařazeno 65 náhodně vybraných respondentů navštěvujících 

posilovnu. Ti byli rozdělení do tří skupin podle délky cvičení. 

Skupina č.l ..... začátečníci - délka posilování 0-1 roků 

Skupina č.2 ..... pokročilí- délka posilování 1-4 roky 

Skupina č.3 ..... zkušení - délka posilování více než 4 roky 

Odpovědi byly statisticky zpracovány v programu excel. Byl vypočten procentuální 

podíl jednotlivých odpovědí pro každou skupinu respondentů. 

Vzhledem k nízkému počtu respondentek nebylo hodnocení uskutečněno dle pohlaví. 
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S. VÝSLEDKY 

5.1 Srovnání nejznámějších anabolických androgenních 

steroidů dostupných v obchodní síti 

5 .1.1 Nandrolon je jedním z nejužívanějších anabolik na světě, atlety a lékaři 

považován za jeden z nejefektivnějších injekčních steroidů. 

Obchodní název: Deca Durabolin což je originální označení firmy Organon, který 

v sobě zahrnuje účinnou látku nandrolondecanoat (známý pod názvem "Deca"). 

Anabolické účinky: Deca může být využit při objemových a rýsovacích cyklech. 

Produkuje dobrý objem hmoty a síly. Účinky se dostavují poměrně pozdě a proto se 

nandrolon často kombinuje s jinými účinnými steroidy. 

Negativní vedlejší účinky: vyvolává retenci vody, zvyšuje krevní tlak, prodlužuje dobu 

srážlivosti krve, což může vést k častému krvácení z nosu a dlouhému krvácení při 

poranění, může docházet ke zvýšené produkci mazových žláz a tím k akné. Protože 

nandrolon podporuje činnost progesteronu, může způsobit gynekomastii. Někteří 

sportovci si stěžují na bolesti hlavy a nadměrnou sexuální stimulaci. Vlivem 

dlouhodobého užívání vysokých dávek může u mužů nastat pozastavení 

spermatogeneze, což znamená nižší produkci testosteronu ve varlatech. U žen se mohou 

dostavit některé podmíněné virilizační příznaky, jako je zhrubnutí hlasu, zvýšené 

ochlupení těla, akné, růst libida, případná hypertrofie klitorisu, nepravidelná 

menstruace, postmenopauzální krvácení. 

Dávkování: 200 - 400 mg týdně (2 - 4 mg na 1 kg tělesné hmotnosti). Za 

nejpoužívanější balení jsou považovány po 50mg /ml a IOOmg/ml. Nandrolon působí 

pomalu, první výsledky se objevují nejdříve po 2 - 4 týdnech, proto naph1dad kulturisté 

nandrolon samostatně neužívají, ale kombinují ho s jinými steroidy. Deca působí velmi 

dobře s Dianabolem, Anadrolem 50, testosterony za vzniku mohutných přírůstku 

svalstva. Většina atletů bere slavnou kombinaci Deca!Dianabol, 15-40mg Dianabolu 

denně a 

200 - 400 mg Deca týdně. Studie ukázaly, že při této kombinaci se zvyšují hodnoty 

jaterních testů, ale po vysazení Dianabolu se hodnoty vracejí k normálu. Mnozí atleti 
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Deca kombinují v dávce 400 mg týdně spolu s 50 mg Winstrolu denně, 225 mg 

Parabolanu týdně a 25 Oxandrolonu denně s cílem získání kvalitm'ho svalstva, které 

vydrží delší dobu a bude působit tvrději, neboť se tím vyhýbají retenci vody spjaté 

s Dianabolem a testosterony. 

Příklad zneužití: Nandrolon byl prokázán v r. 1999 jamajské "gazele" Merlene Otteyové 

(http://www.kulturistika.com/2003041701-Nandrolone-Decanoate.html, 

www/ospage/Nandrolon.htm, www.21 stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005081927) 

5.1.2 Stanozolol je generický název pro syntetický androgenně anabolický steroid, 

který je vyráběn a distribuován v orální i injekční formě pod různými obchodními 

názvy. Na americký trh byl uveden v r. 1962. 

Obchodní název: orální produkty: Stromba a Winstrol 

injekční produkty: Winstrol Depot v Evropě Winstrol V v USA 

Anabolické účinky: je vhodný jako doplněk kjiným steroidům při rýsovací a objemové 

přípravě. Užívají ho především siloví atleti, protože nezpůsobuje retenci vody a 

nadměrné přírůstky hmotnosti. U kulturistů je to oblíbená droga pro rýsování při 

aplikaci s Primobolanem či Parabolanem. Ve spojení s testosteronem může být velmi 

efektní na sílu a objemy. 

Negativní vedlejší účinky: ve vysokém dávkování se objevují křeče, bolesti hlavy, může 

dojít ke zvýšení krevm'ho tlaku a zvýšeným hodnotám jaterních testů, u žen hrubne hlas. 

Dávkování: obvyklé dávky jsou 10-25 mg (popřípadě až 50mg) denně orálně a 100 

- 300 mg týdně injekčně. Vzhledem k vysoké ceně tabletových forem se obvykle se 

užívá levnější americká veterinární verze Winstrol - V (po 50 ampulích). Veterinární 

injekční forma je účinnější než orální. Injekce se aplikují 2 - 3 týdně, někdy obden či 

denně. Protože je injekční forma velmi bolestivá (na vině je vodný roztok), řada atletů 

injekční stanozolol pije (před použitím je nutno protřepat, protože bílá mléčná vrstva 

stanozololu je usazena na dně). Ženy užívající Winstrol poměrně často, čímž se mohou 

u nich objevit virilizační efekty i při nízkém dávkování ( 4 - 8 mg denně 

v tabletách).Z důvodů relativně nízké hepatotoxicity je vcelku populárním steroidem, 

jehož užívání limituje pouze vysoká cena. 

Příklad zneužití: Stanozolol před lety velmi zpopularizoval kanadský sprinter Ben 

Johnson, který užíval Winstrol-V, injekční veterinární formu. Metabolity stanozololuje 
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v současnosti možno detekovat až 5 měsíců od posledm'ho užití (www/ospage/ 

stanozolol. htm, www.kulturistika.com/ 2003051901-Winstrol-porovnani.html). 

5 .1.3. Oxandrolon se na našem trhu objevuje pouze ve formě tablet od r. 1964 

Obchodní název: Anavar, Oxandrin, Oxandrolone SPA, Lipidex .•. 

Anabolické účinky: způsobuje nárůst svalové hmoty 

Negativní vedlejší účinky: trávící potíže a nechutenství, při dlouhodobějším užívání 

může být toxický pro játra. U žen se objevují virilizační účinky. 

Dávkování: doporučovaná dávka u mužů denně je 0,3 - 0,5 mg na 1 kg hmotnosti, u žen 

0,1 - 0,3 mg na 1 kg hmotnosti. Pro 90kilogramového sportovce je to dávka okolo 25 -

45 mg denně, u 55kilogramové sportovkyně je to okolo 5 - 15 mg denně. 

Preparáty na bázi oxandrolonu jsou velmi drahé (denní dávka může přijít až na 3 500 

Kč), proto hrozí nákup falzifikátů a tím ještě větší poškození organizmu 

(www.ronnie.cz/c-1 067 -oxandrolon-faq.html). 

5 .1.4 Oxymethonole (hardsteroid)je velmi známý a hodně populární orální steroid. 

Obchodní název: Nadrol, Anapolon, Anapolon 50 •.. 

Anabolické účinky: jeden z nejsilnějších a nejefektivnějších steroidů, bere se pro 

zvýšení počtu erytrocytů, často je označován jako steroidová pumpa, jelikož se během 

tréninku dosahuje enormní pumpovací efekt procvičovaných svalů, což přináší 

fantastický pocit uspokojení. 

Negativní vedlejší účinky: při jeho užívání dochází ke značné kumulaci vody a 

následného zvýšení krevm'ho tlaku, je toxický pro játra. Anapolon 50 je spojený se 

vznikem rakoviny jater. Další riziko je gynekomastie a různé feminizující projevy. Při 

vyšším dávkování se objevuje silné akné a vypadávání vlasů, agresivita. Dalšími 

nežádoucí účinky jsou bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a nespavost. U žen dochází 

k virilizačním projevům, jako je zhrubnutí hlasu, nadměrný růst ochlupení, hypertrofie 

klitorisu. 

Dávkování: pokud muži užívají tento steroid, dávky by neměly překročit 50 - 100 mg 

denně. I v tomto případě by měl být cyklus maximálně 3 týdny dlouhý. S kombinací 

s jinými steroidy se používá v první polovině cyklu. 

(www.kulturistika.com/2003080401-0XYMETHOLONE-vlastnosti-tohoto-AS.html). 
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5 .1.5 Testosteron je jedním z nejčastěji zneužívaných hormonů ve sportu. 

Obchodní název: na trhu je k dostání celá řada produktů obsahujících různé injekční 

formy testosteronu (Propionát, Phenylpropionát, Enantát, Dekaonát, Cypionát) tak i 

jejich směsi (Sustanon, Omnadren). 

Anabolické účinky: buduje hmotu a síla roste závratným tempem, regenerace probíhá 

velmi rychle (např. kdo zneužívá testosterone enanthate může po 2 hodinách od 

intenzivního tréninku nohou bez problémů ještě absolvovat např. trénink zad). 

Zneužívaný je i sportovci, kteří trpí bolestmi kloubů a obratlů pro mírnění těchto bolestí, 

které se projevují při cvičení. 

Negativní vedlejší účinky: silně snižuje produkci endogenního steroidu, jeho přebytečné 

množství se přeměňuje na estrogeny, čímž velmi snadno vzniká gynekomastie, často 

dochází k silné retenci vody a solí s následně zvýšenými hodnotami krevního tlaku. 

Ženy by jej neměly zneužívat, protože u nich může docházet k velmi silným 

virilizačním příznakům. 

Dávkování: 250 - 1 000 mg týdně. I když jde o depotní (dlouhodobě působící 

prostředek) s účinkem 2-3 týdny, dopingoví hříšníci upřednostňují kratší interval mezi 

jeho aplikací. Jednorázové zneužívané množství by mělo překročit 500 mg. Jsou známé 

velmi časté kombinace se všemi anabolickými androgenními steroidy. 

Příklad zneužití: Testosteron byl oblíbeným dopingovým prostředkem především na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let. Stál například na konci kariéry snad 

nejslavnějšího dopingového hříšníka, kanadského sprintera Bena Johnsona. Ten jej užil 

v Montrealu v roce 1993, a protože to byl jeho druhý nález, dostal doživotní distanc 

(na olympiádě v Soulu již byly v jeho moči nalezeny stopy anabolického steroidu 

stanozololu). Stejný problém mají další dvě sportovní hvězdy - po cyklistovi Floydu 

Landisovi má pozitivní nález i sprinter Justin Gatlin. U českých sportovců nejsou nálezy 

testosteronu časté, v lednu 1999 dostal dvouletý zákaz činnosti cyklista Martin 

Kaňkovský. Také na paralympijské hry dopadl stín dopingu. Vítěz biatlonu i běžeckého 

závodu na pět kilometrů tělesně postižených Němec Olsner musel vrátit zlaté medaile, 

protože u něj test odhalil požití zakázaného anabolického steroidu methenolonu. Na 

letních olympijských hrách v Sydney však bylo odhaleno ll dopujících sportovců 

(zpravodajstvi.ecn.cz). V příloze této práce je seznam projednaných případů porušení 

antidopingových pravidel Antidopingovou vyšetřovací komisí v ČR 
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( www.kulturistika.com/200305050 1-Testosterone-Enanthate.html, 

www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005081927, 

www.ronnie.cz/c-718-testosteron.html). 

5.1.6 Clenbuterol - clenbuterolhydrochlorid Je velmi zajímavým preparátem. 

Nejedná se o anabolicko-androgenní steroid, ale o látku antikatabolickou. Clenbuterol je 

beta-2 agonista a v medicíně se používá jako bronchodilatátor. Způsobuje navíc 

termogenezi (zvyšuje tělesnou teplotu) a pro tuto činnost využívá podkožní tuk. 

Obchodní název: v Čechách a na Slovensku pod názvem Spiropent , americký 

ekvivalent pod názvem Albuterol. 

Anabolické účinky: clenbuterol podporuje lipolýzu (proces, při němž se mastné kyseliny 

mění až na ATP - hlavní zdroj energie), podněcuje termogenezi tukové tkáně - dochází 

ke snížení množství tuku, zvyšuje proteosyntézu (nárůst svalové tkáně). Většina 

sportov;;ů jej kombinuje nejčastěji s anabolickými steroidy nebo s efedrinem 

Negativní vedlejší účinky: zvyšuje srdeční frekvenci, zvyšuje hodnoty krevm'ho tlaku, 

způsobuje bolesti hlavy, sucho v ústech, nevolnost, zvracení, svalové křeče, třes rukou a 

nohou, bušení srdce 

Dávkování: dle informací sportovci dávají přednost tabletám před sprejem, přičemž 

jejich standardní dávkování je zhruba dvojnásobné. Doporučovaná dávka je od cca 0,05 

- O, 1 mg denně. Tato hodnota se dá ovšem dodržovat jen po omezenou dobu. Obecně 

platí, že při kůře se začíná od 0,04 mg denně a přidává se 1 tbl a končí se u 0,2mg -

0,24mg. Celá kůra má trvat 5 týdnů a je potřeba 210 tbl clenbuterolu (Spiropent 0,02 

mg). Pak se pokračuje následovně - 2 dny se užívá maximální dávka, 2 dny nic, znova 2 

dny maximální dávka, 2 dny nic a vysazování probíhá opačně než začátek, tedy 

z maxima se po 1 tabletě ubírá až na nulu. Jsou informace, že tělo reaguje na clenbuterol 

pouze 3 týdny, proto lze zkrátit tuto dobu na 25 dnů. Tento cyklus se dá opakovat za 3 

týdny. 

Příklad zneužití: Zneužití clenbuterolu bylo prokázáno v r. 1992 u dvojnásobné 

mistryně světa ve sprintu Katrin Krabbeové. 

(www.ronnie.cz/c-665-clenbuterol-(spiropent)-faq.html, 

www.21 stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005081927). 
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5.2 Stručné porovnání anabolických androgenních steroidů 

(AAS): 

5.2.1 Cena 

AAS jsou vesměs neobyčejně drahé a překračují finanční možnosti průměrně výdělečně 

činného občana .. Pro běžného smrtelníka prakticky přicházení v úvahu : 

methandrostenolon (např. Naposim) 

injekční testosterony ( Sustanon 250) 

nandrolon (Deca-Durabolin) 

Dokonce i kombinace těchto tří anabolik je považována za nejefektivnější steroidovou 

směs vůbec. 

Naposim (methandrostenolon) ................... .. 5mg tableta 4,50 Kč 

Sustanon (inj. Testosterony) ..................... 250mg ampule 250 Kč 

Decaonate Norma (nandrolon) .. . ..... . ... .. . .... 250 mg ampule 240-260 Kč 

Anavar (oxandrolon) ... . ............................. 2,5 mg tableta cca 20 Kč 

Winstrol (stanozolol) ... ......... ..... .. .... .......... 2 mg tableta cca 15 Kč 

Winstrol depot ( inj. stanozolol) ... .... . . ..... .. .. .50 ml ampule 200 - 250 Kč 

Když se zváží, že užívači považují za denní dávku Winstrolu a Anavaru 25 - 50 mg, 

dostanou se na závratných 200 - 400 Kč denně. 

5.2.2 Toxicita 

velmi toxické : oxymetholon, metyltestosteron, trenbolon 

středně toxické : injekční testosterony, methanandrostenolon 

méně toxické : nandrolon, stanozolol, oxandrolon 
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5.2.3 Jak silně a rychle AAS působí 

Silné steroidy nabízejí většinou dramatický a rychlý efekt během několika týdnů, ale 

zato narušují hladinu tělesného testosteronu. Po skončení steroidového cyklu se vlivem 

nízké hladiny androgenů dostává tělo do katabolického stavu a než se hladiny hormonů 

znovu upraví, během velmi krátké doby se běžně ztrácí až 80% (někdy i více) nabytých 

přírůstků objemu a síly (metandrostenolon, inj. testosterony a oxymetholon). 

Pomaleji působící steroidy nenabízejí rychlé přírůstky a někdy trvá 6- 8 týdnů než se 

dostaví výsledky, ovšem ty jsou trvalejší, protože tyto látky neovlivňují tak silně 

přirozené hladiny androgenů (inj. látky jako je nandrolon, methenolon). 

5 .2.4 Dávkování 

Obvyklé dávky u orálních steroidů se pohybují mezi 15 - 50 mg denně (dle toxicity 

daného steroidu). Zatímco 20 tablet Anavaru obsahuje pouze 50 mg steroidu, 50 tablet 

Anadrolu už 2 500 mg. To si bohužel někteří jedinci neuvědomují. 

Pravda je, že každá anabolická příručka oplývá různými návody. Všechny mají 

společnou charakteristiku, žádná věda za nimi nestojí. Cyklování steroidů se netýká 

pouze dávkování, ale i nasazování různých preparátů se specifickými účinky pro různé 

cíle (pro objemy, pro rýsování apod.). Předpoklad pro relativní udržení zdraví pro 

užívání anabolických steroidů je střídání period - období na steroidech (on) a bez 

steroidů (ofl). Profesionální kulturisté bývají údajně na steroidech nepřetržitě třeba po 

dobu několika let s ohledem na nutnost soutěžení, propagačního fotografování a z toho 

plynoucích příjmů, protože nefyziologicky nabytá svalová hmota by po vysazení 

anabolických steroidů zmizela. "Normální" člověk by neměl zůstávat na steroidech po 

dobu delší než 4-6 týdnů, byly doporučeny cykly 2 týdny on, 4 týdny off - cyklus byl 

založen hlavně na oxandrolonu. 

Dávkování je ovšem problematikou lékařů. 
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5.2. Vyhodnocení dotazníku 

Výsledky dotazm'kového šetření jsou souhrnně uvedeny v tabulce 1 

Tab. 1 Výsledky dotazníkového šetření 

kontakt s 
počet znalost užití 

dealerem 

začátečníci 18 ll o o 
pokročilí 21 21 13 2 

zkušení 26 26 20 7 

graf č.l Rozděléní respondentů do skupin podle délky cvičení 

!10 zaC6teCnlcl l!il pokroCIII o zkulenll 

Jak je patrné z grafu 1 z oslovených respondentů bylo 18 zařazeno do skupiny č.1 -

začátečm'ků, 21 respondentů patřilo do skupiny č.2 - pokročilých a 26 respondentů 

odpovídalo parametrům skupiny č.3 - zkušených. 
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graf č.2 Znalost problematiky AAS - otázka č.l 
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Ze skupiny č.l bylo s problematikou AAS seznámeno 61% respondentů. O fungování a 

účincích AAS měli povědomí všichni respondenti ze skupin 2 a 3 což je patrné z grafu 

2. 

graf č.3 Kontakt s dealerem AAS - otázka č.2 
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začátečníci pokročilí zkuliení 

Z grafu 3 je patrné, že ze skupiny č.l nebyl žádný respondent kontaktován prodejcem. 
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Ze skupiny č.2 přiznalo kontakt s dealerem 62% respondentů a 77% jedinců zařazených 

do skupiny č.3 bylo osloveno dealerem. T 

graf č.4 Užívání AAS - otázka č.3 
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začátečníci pokročilí zkušení 

Užívání AAS přiznalo 27% zkušených respondentů ze skupiny č.3. Na rozdíl od toho 

pouze 10% pokročilých užívá tyto prostředky a ve skupině č.l nebyl žádný respondent, 

který by užíval AAS (viz graf 4). 
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6.DISKUSE 

Sport je sice důležitým preventivním prostředkem , který chrání před experimentováním 

a následným užíváním drog a umožňuje kvalitní využití volného času u nejvíce 

ohrožené skupiny populace (dětí a mládeže), ale zároveň může v drogové problematice 

hrát opačnou roli. Je známo, že ve vrcholovém sportu je dosaženému úspěchu podřízeno 

téměř vše. Jeho intenzivní komercionalizace se stává rozhodujícím společenským 

faktorem a významné sportovní soutěže bývají obchodem a ne prezentací tréninkového 

úsilí. Vynikající sportovci si tak zajišťují výjimečné životní podmínky a stávají se 

vzorem vlivem médií úspěšné kariéry.Již u mladých sportovců je kladen velký důraz na 

podaný výkon a opakovaný neúspěch může vést k frustraci s negativním emočním 

doprovodem s tendencí k úniku, k zanechání sportu. Tato těžko zvladatelná situace 

může vyústit k užití dopingové látky. Ukazuje se však, že vrcholoví sportovci, 

tělovýchovní pracovníci a hlavně jedinci, kteří sportují ve svém volném čase, mají 

mnohdy velmi špatné nebo jednostranné znalosti o drogové problematice. Chybí tolik 

potřebné informace o negativních dopadech působení na organizmus. Sportovní doping 

je v innoha ohledech podobný drogám. Anabolika a další zakázané látky se stejně jako 

narkotika prodávají na černém trhu. Při dlouhodobém užívání může doping u sportovců 

vyvolat těžký návyk srovnatelný s drogovou závislostí. 

Nejrozšířenější zneužívání dopingových látek je jednoznačně u silových sportů, 

především v kulturistice, ve vzpírání nebo silovém trojboji, kde sportovci užívají 

anabolické steroidy a také diuretika. Anabolika jim pomáhají v nárůstu svalové hmoty, 

ale současně díky nim nabírají hmotnost. Před soutěží potřebují shodit, aby se vešli do 

váhové kategorie a k takovému rychlému krátkodobému zhubnutí slouží diuretika. 

Doping samozřejmě neužívají jenom siloví sportovci, ale například biatlonisté, střelci a 

obecně sportovci, u nichž je důležitá vyvážená nervová soustava. Ti sahají po 

stimulanciích. To jsou látky, které pomáhají při soustředění. 

O tom, že anabolické steroidy jsou léky, které jsou indikovány lékaři rekonvalescentům 

a že nejsou vhodné pro zdravé jedince, neradi slyší vrcholoví sportovci či mnozí 

návštěvníci posiloven a fitness center. Nicméně přibývají zprávy o tom, že doping 

(hlavně anabolika) se šíří i mezi rekreačně sportující populací.Hlavně se jedná o mládež, 

která chce na posilovacích strojích vymodelovat krásná těla. 
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Jsou zmínky o firmách, které vyrábějí přímo anabolika a takzvané podpůrné prostředky, 

právě obohacené anaboliky. Jsou znepokojivé zprávy o dealerech tohoto zboží 

v posilovnách, kam docházejí i policisté. Ti by měli pomoci v omezení dostupnosti 

dopingových látek, ale mnozí jsou sami konzumenty. 

Velkým komerčním trhákem jsou právě anabolika a valná část se k nám dováží ze zemí, 

kde jsou vyráběny za velmi nízké ceny a to nikoliv jako léčiva, ale právě pro potřeby 

fitness center.Tady se prodávají načerno a pokud není tato praxe odhalena, nic se 

nestane. Jsou jistě desítky trenérů a dealerů, kteří ohrožují nejen špičkové kulturisty, ale 

bohužel stále více ostatní populaci. Jde jim především o zisky bez ohledu na zdravotní 

nebezpečí, jakým se poškození srdce, jater, ledvin a pohybového aparátu i riziko 

nádorového onemocnění. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky této ~e. Jak ukázala Ir 

anketa uskutečněná ve fitness centru, které navštěvuje široké spektrum cvičenců již 

během prvních čtyř let cvičení je 62% jedinců kontaktováno dealerem a v dalších letech 

již minimálně 27% sportovců látky zneužívá.Dle šetření bylo zjištěno, že nejžádanější 

jsou steroidní preparáty, které se aplikují injekčně, jsou finančně poměrně dostupné a 

mají nižší toxicitu Decadurabolin (nandrolon), Winstrol V (stanazolol). Z těchto 

zjištění je zřejmé, že je potřeba důrazněji eliminovat šíření dopingu a to ne jen ve 

vrcholovém sportu. Jedna z možných forem boje je medializace pozitivních i 

negativních příkladů. Např. v Reflexu na pokračování vycházel článek o soudním sporu 

českého lyžaře s firmou, která do potravinových doplňků přidávala anabolika a jeden 

občan redakci Reflexu písemně oznámil, že stejná firma v této činnosti pokračuje, snad 

vydává i časopis, kde poskytuje v této oblasti rady. Články o dealerech a jejich 

obchodech a ziscích bohužel málokoho zajímají. V tomto směru doháníme svět, 

protože v médiích se objevovaly články, že v Německu ve velkém měřítku běžně do 

potravinových doplňků přidávali testosteron a nandrolon . Výrobci tak zvyšují účinek 

látky a hlavně zájem, aniž by přítomnost anabolik deklarovali. I naše Státní zemědělská 

potravinářská inspekce (SZPI) na svých webových stránkách uvedla, že prováděla 

testování těchto doplňků pro sportovce (našich i zahraničních) s pozitivním nálezem u 

dvou výrobců. Po zákazu distribuce a stažení z trhu varovala spotřebitele a od výrobce 

i dovozce žádala informace o stažení produktu a jeho likvidace. Na druhé straně se také 

stává, vzhledem k velké poptávce po dopingových látkách, že dealeři často prodávají 

jejich neúčinné náhražky. Tak si je mladíci v posilovnách kupují s přesvědčením, že 

jsou v nich anabolika a přitom jde o aminokyseliny nebo dokonce obyčejný bílý prášek. 
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Tady je to dobré v tom, že taková neúčinná náhražka jim rozhodně neublíží. Poptávka 

po anabolikách je veliká, takže se jejich prodejem na černém trhu řada lidí úspěšně 

živí. Velmi často se k nám dostávají tyto látky z Východu, především z Ruska. Také na 

sportovcích z bývalého Sovětského svazu je užívání dopingu patrné - zatímco jiní 

s kariérou končí, oni ještě o deset let později patří ke špičce. Toto vlastně odporuje i 

zákonům fyziologie. S dopingem a prodejem na černém trhu souvisí i skutečnost, že se 

vynakládá čím dál více peněz na výzkum, který má pomoci sportovcům k obcházení 

kontrol. 

Dalším příkladem byl článek ve Světě kulturistiky (7-8-9/03). Johna Rodriguese, 

kulturista, který popisoval1800 dnů (5 let) bez dopingu. V roce 1997 učinil rozhodnutí, 

že skončí se steroidy a podotknu!, že byl nejvyšší čas. Žil v San Diegu, ale často musel 

vyjíždět do Tijuany v Mexiku, aby si přes hranice propašoval potřebnou dávku. V té 

době bral pět efedrinů najednou, dokonce trpěl nepravidelností srdečního rytmu, nemohl 

usnout, budilo ho vlastní bijící srdce, jehož rytmus do pravidelnosti měl daleko. Ještě 

v roce 1997 vážil120kg a cítil, že srdce a plíce mu takovou zátěž sotva odpustí. Přiznal, 

že během těch pěti let, co abstinoval, že ho často napadlo, že bude pokračovat 

s dopingem. Pomoc a podporu s vysazením steroidů získal u pastora, kam chodil často 

do kostela a spoluprací s několika mladými lidmi ze střední školy. Především se musel 

smířit s drobnější postavou, tréninky byly "nemastné, neslané" a trpěl strašnými 

bolestmi v kloubech. Během několika měsíců se snížil obsah intracelulární tekutiny -

výsledkem je pokles síly a ztráta hmotnosti, nutná byla delší regenerace mezi tréninky a 

tréninky byly méně intenzivní. Cítil značné změny nálady, byl agresivnější než v době, 

kdy užíval steroidy. Přiznal, že musel mobilizovat strategii k potlačení nežádoucích 

efektů, ale po pěti letech se tělo dalo dohromady, síla se mu postupně vrátila a prohlásil, 

že vysazení steroidů neznamená, že už se nikdy nedá cvičit jako dřív. Tento článek byl 

otištěn pro ostatní kulturisty, kteří jsou závislí na užívání dopingu- že stojí zato vysadit 

a pročíst návod od zkušeného kolegy, který přestal s dopingem pro zdravotní potíže. 

Vhodným způsobem prevence je i osobní kontakt se sportovcem, který byl závislý na 

užívání dopingu. Ve svých 18 letech jsem se začal zajímat o naturální kulturistiku a 

fitness nejen v oblasti technicky správného provedení cviků, ale také obeznámení se 

s tehdejšími suplementy, racionální výživou a regenerací. Odborné informace jsem také 

čerpal z odborných časopisů, knih a cenzurovaných článků z měsíčníků Světa 

kulturistiky. 
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Má zvědavost pronikla i do tajů zakázaných látek, které užívali vrcholoví sportovci, se 

kterými jsem trávil dost času. Také rekreační konzumenti, kteří pobývali v prostorách 

posiloven si vyměňovali své zkušenosti v užívání různých účinných nebo méně 

účinných látek. 

Jeden z mých kamarádů se zainteresoval do těchto "tajů" velmi rychle, s patřičnou 

chutí začal trénovat a po půl roce tvrdého a usilovného tréninku se začaly dostavovat 

první vizuální somatické výsledky ve formě snížení podkožm'ho tuku z 15% na 

pouhých 9%. Jeho touha stát se mohutnějším byla limitována jeho tělesnou konstitucí 

ektomorfa i přes hojnou konzumaci gainerových či proteinových nápojů. Z původních 

68 kg tělesné hmotnosti si po jednom roce usilovného tréninku vydobyl a nabral téměř 

7 kg svalů, které byly dostatečně kvalitní a bez zjevných tukových nadbytků (ll % 

podkožm'ho tuku). Po půldruhém roce intenzivního tréninku začalo jeho tělo stagnovat 

jak po silové stránce, tak i po nabývání svalové hmoty a jeho motivace byla dle jeho 

slov frustrována. V průběhu dalšího půl roku jeho svalové partie nabyly určitého 

zvětšení dHcy jeho vzorné a nákladné konzumaci doplňkové výživy, kterou tvořily 

preparáty typu creatin monohydrát, aminokyseliny BCAA, laktofit, whey protein, 

glutamin, crash weight aj. Po dalších asi 3 měsících se rozhodl bez ohledu na můj názor 

k první kůře užívání superanabolonu (kulturistickou hantýrkou "suprák") , což je typ 

anabolického steroidu na olejové bázi. V tomto momentě jsem si uvědomil, že i přes 

veškerá přesvědčování to nebude jediná steroidová kůra, ale nebezpečná anabáze dalších 

experimentů. Následující měsíce bylo marné přesvědčování o nebezpečí, do kterého se 

řítí...Opravdu po nějakém čase sklízel plody "svého sypacího snažení" - nabíral na 

tělesné hmotnosti neskutečným způsobem, což umocňoval prokládáním efedrinem a 

inzulínem. Poté přišla čistící složka na játra. Po této zhruba 4měsíční kůře přišly na řadu 

další steroidní látky typu winstrolu, aplikovaného injekčně do hýžďového či 

stehenního svalu. Dále užíval orálně velmi toxické tablety na játra a ledviny s nápisem 

Anapollon. Je nutno připomenout jeho aktuální hmotnost po necelých 2 letech 

z původních 68 k~yla zhruba 100 kg. 

V této době jeho snem byla účast na některých tuzemských amatérských soutěžích, 

přičemž bylo jisté, že po genetické stránce nemůže Tomáš zaujmout čelní místo na 

těchto závodech, byť jeho zlepšení bylo markantní, natož aby se živil jako profesionální 

kulturista. 
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Už po tak krátkém čase provázely jeho kulturistickou dráhu vedlejší účinky užívaných 

preparátů - evidentní křeče v končetinách, velmi časté migrény, nadměrné pocení, 

gynekomastie, poruchy zažívání, psychická labilita a přílišná agresivita, projevující se 

nadměrnou konfliktností jak verbální tak i fyzickými střety. Celkově budil dojem 

nevyrovnaného člověka, byl abnormálně narcistický, měnil se den ode dne před očima a 

jeho názory přestaly být schůdné . Jeho partnerský život skomíral a to díky jen jediné 

lásce - kulturistice. 

Naše životní cesty se rozešly a pouze z doslechu jsem byl informován o jeho 

sportovních aktivitách s akcentem obdivu k jeho osobě ( k jeho síle a mohutnosti) od 

mých tréninkových partnerů. Často jsem si vyčítal svou nedostatečnou argumentaci 

k užívání anabolik k jeho osobě. Závěrem ale konstatuji, že tento životní úsek 

nezapomenu a naštěstí tato etapa pokračovala v jiných životních prioritách, protože před 

rokem jsme se náhodou potkali a bylo jasné, že jeho tělesná schránka nabrala 

původních proporcí, z čehož jsem usoudil jeho návrat do normálního nezkresleného 

života, což mi potvrdilo i okolí. 

Sport lze samozřejmě provozovat bez jakéhokoliv dopingu, ale na jaké úrovni? Pokud 

člověk sportuje pro radost a zdraví, pak samozřejmě doping nepotřebuje. Pokud ale 

sportuje pro obživu, asi by bez podpůrných látek neobstál. Konkrétně u silových sportů, 

provozovaných na mezinárodní úrovni již asi není možné se v současné době bez 

dopingu obejít. U vytrvalostních sportů, například lyžování ale lze řadu věcí ovlivnit 

tvrdou přípravou. 

Možná by pomohlo, kdyby se ve sportu netočilo tolik peněz. Pokud by sportovci 

vydělávali méně, pak by se možná vrcholovým borcům ekonomicky ani nevyplatilo 

doping užívat. 
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7.ZA VER A DOPORUCENI PRO PRAXI 
Na základě prostudované literatury a uskutečněného dotazm'k:ového šetření je zřejmé, že 

vymýcení zakázaných látek ze sportovní branže by znamenal heroický výkon, který by 

byl zapsán do historických análů zlatým písmem. Největším problémem k odstranění 

tohoto faktoru je nadměrná výnosnost sportovních aktérů, kteří jsou leckdy schopni 

obětovat pro nadstandardní finanční příjmy i své zdraví. 

Problematiku se zakázanými látkami by mohlo vyřešit větší postihnutí chycených 

hříšníků a to formou vysokých fmančních částek, které by měli zaplatit antidopingovým 

organizacím. V konečné fázi při pozitivním nálezu na dopingovou látku by sportovec 

byl potrestán dostal doživotním distancem. 

Další variantou pro vymýcení zakázaných látek by byl krok, který by spočíval ve 

zmrazení či segregaci doposud dosažených sportovních limitů a začínalo by se nanovo, 

přičemž dosavadní rekordy i historické tabulky by byly evidovány pod pokličkou první 

éry sportovního klání a druhá éra by mohla začít nastavenými transparentními pravidly, 

včetně povinnosti sportovců odevzdávat své biologické vzorky příslušné antidopingové 

organizaci k namátkové kontrole. 

Velkým problémem při tak radikálním řešení by byla ztráta diváckého osazenstva , což 

by mohlo trvat i několik let. 
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Příloha 2 

idopingový výbor ČR 

O Antldoplngov6m vgboru Dokumenty a leglalativa ZakáDné prostfedky Dopingové kontrola Informace a v~c:hova Odkazy 

·~ v 

~'~ntidopingový výbor Ceské ...,.. 

Dopingové připady v ČR 
Pflpady porušeni antidopingových pravidel projednané Antidopingovou vyšetfovací komisi od 1.6.2004 

Rok 2006 

Radim tenis 
Žltko 
Daniel sll.trojb.· 
ovofák benč 

Lubomfr kulturistika 
Krhut 
Jaroslav kulturistika 
Cink 

Ondfej kulturistika 
Mlaka 

Vlastimil kulturistika 
Kala!i 
Jlndflch kulturistika 
Popeláf 
Petr pfetláčenl 
Moravec rukou 

Michal kulturistika 
Kvapil 

Jan kulturistika 
Kudyn 
Luká I silový 
Theuser trojboj 
Vladlmlr vzplránl Nídl 

fJf.RODHOliT 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

CZE 

l"ntiTěNA LÁTKA 
1\~EBO JINÉ 
i>ROVIN~Nt 

:ZÁVĚRY 
ANYIDO~!NGOVÉ 

VYŠi!Ti<OVACÍ KOt-ilSiS 

13.9.2006 metamfetamln a metabolity porušil pravidla 

9.9.2006 ~:;~t;;utl OK -opakovaného porušil pravidla 

26.4.2006 drženi a nelegálnl nakládáni porušil pravidla 

22.4.2006 manipulace s mo~l porušil pravidla 

oxandrolon, dehydrochlor-
22.4.2006 methyltestosteron, porušil pravidla 

c:lenbuterol, testosteron 

22.4.2006 ~~~~~n~olon, testos~=~or;,crrolon, porušil pravidla 

22.4.2006 odmftnutl dop, kontroly porušil pravidla 

22.4.2006 ~~~~xy - THC > 15 ng/ml porušil pravidla 

methandlenon, oxandrolon, 
15.4.2006 stanozolol, oxymesteron, Cl- porušil pravidla 

thlazld, amllord T/E > 4 

15.4.2006 manipulace porušil pravidla 

15•4 •2006 :;'etabollt metandlenonu T/E > porušil pravidla 

1.4.2006 ~~~~xy • THC > 15 ng/ml porušil pravidla 

SM.NKCE 
U:rJĚLá!NÁ 

FtPOR.fiJ.VNff·~ 
Sl!~ZEM 

zastaven( závodni 
činnosti na 2 roky 

napomenutf 

zastavenr závodnf 
činnosti na 2 roky 

Stránka č. 1 z 5 

1://www.antidoping.cz/dopingove_pripady _cr.htm 2.1.2007 

\ntidopingový výbor ČR 

David kulturistika CZE Fremml 12.3.2006 
metabolity boldenonu, 
stanozololu, metabolit 
clostebolu, clenbuterol, porušil pravidla 

Oavld silový 
CZE Velička trojboj 

Petr silový CZE Kaipor trojboj 

testosteron(T/E 77) 

~)tandtenon, testosteron(T/E porušil pravidla 

~~fanolon, testosteron(T/E poru§ll pravidla 

11.3.2006 

5.3.2006 

Ondfej házená CZE Mosák 1.3.2006 karboxy THC > 15 ng/ml porulll pravidla moče 

Jlff Raika zápas CZE 18.2.2006 karboxy THC > 15 ng/ml poru§IJ pravidla moče 

~ndfej basketbal CZE lko 15.2.2006 kerboxy THC > 15 ng/ml porušil pravidla moče 

Rok 2005 

Valko 
Martin 

Martin 
Zhimalfk 

Jaroslav 
Thér 
Lukál 
Borecký 
Jaroslav 
Kuchaf 
Pavel 
Seflngr 

NÁ!t.Oth';IOST 

házená CZe 

cyklistika CZE 

vzpfr,nf CZE 

baseball CZe 

silový 
CZE trojboj 

lednl hokej czr;; 

otletlka CZe 

Jan Matějko kulturistika CZE 

':1/www,antidoping.cz/dopingove_pripady_cr.htm 

?'.Jl.:~Ti~NÁ '-Á"7:'"h':P_ 
OA"fU~'! MI!BO l'll'lé 

PROV:&:N~Nf 

11.12.2005 ~Í~x~oČe THC > 

19.11.2005 efedrin 

5.11.2005 s~endrosten 

8.10.2005 karboxy • THC > 
ng/ml moče 

3.9.2005 testosteron 
(T/eT 28,9) 

28.7.2005 salbutamol 

ZA'VĚf<V 
~NTIOOPINGOVÉ 

VV~lfTŘOVACf KOMISP. 
15 

porušil pravidla 

poru§IJ pravidla 

poru§U pravidla 

15 porušil pravidla 

porušil pravidla 

porušil pravidla 

2.7.2005 podváděni nebo pokus 
porušil pravidla o podváděni 

metandlenon 

28.5.2005 clenbuterol 
porušil pravidla stanozolol 

testosteron 

zastavení závodní 
činnosti na 2 roky 

zastaveni závodní 
činnosti na 2 roky 
zastaveni závodní 
činnosti na 2 roky 
zastaven( závodnf 
činnosti n• 3 
měsrce 

napomenutí 

zastaveni závodnf 
činnosti na 2 
měsíce 

i>ANECf:: UC..ě.i..;j,;t~.~v 
SPORTOVN!f;.., 

SVAZEtil' 

zastavení závodní 
činnosti na 3 měsíce 
zastaveni závodní 
činnosti na 2 roky 
z rozhodnut( Rozhodě( 
komise ČOV 
zastavení závodní 
činnosti na 2 roky 
zastaveni závodní 
ďnnostl na S měsrcO 
zastavenf zi!ivodnl 
činnosti na 2 roky 
zastavenf závodnf 
činnosti na 10 dnf 
zastavenf 
činnosti na 
z rozhodnutí 
komise ČOV 

závod nf 
2 roky 
Rozhodčf 

zastavenf závodnf 
činnosti na 2 roky 

Stránka č, 2 z 5 
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idopingový výbor ČR 

Michal 
!ímejda 
Jakub 
svoboda 
Zdeněk 
FrantiAák 

Pavel šour 

Josef 
Roubal 
Jiří 
Kabelka 

Jaroslav 
Husák 

David Polák 

Jana 
Mikulová 
Miroslav 
Honemann 
Martin 
Sná§el 
Ladislav 
Marek 

Jan žvak 

Jlfl Lapčlk 

Dalibor 
Hájek 

kulturistika cze 

cyklistika cze 

plavénl CZc 

box cze 

box cze 

kulturistika cze 

kulturistika cze 

kanoistika CZe 

kulturistika cze 

kulturistika cze 

kulturistika cze 

sll. trojboj CZE 

sll. trojboj cze 

kulturistika cze 

kulturistika cze 

Viktor Hell kulturistika CZE 

Lanka 
Oborná 
Martin 
Novotný 

volejbal CZE 

kulturistika CZE 

d/www.antídopíng.cz/dopingove pripady _cr.htrn 
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Michal 
Sltter 
Josef 
Janda 
Tom61 
Kysllka 

kulturistika CZE 

kulturistika CZE 

lyžováni CZ!': 

Jlfl Klekner lyžováni CZ!': 

Martin Dráb kulturistika CZ!': 

Dalibor 
Hájek kulturistika CZE 

Pavel Vacek kulturistika CZ!': 

David kulturistika CZE Plachý 
Hynek kulturistika CZE Neufll 

Petr Člžek kulturistika CZE 

Petr Fink kulturistika CZE 

Jan Kubik kulturistika CZE 

Jlfl Čermák kulturistika CZE 

LukáJ kulturistika CZE 
Osladil 
Pavel kulturistika CZE Lemmer 

Stanislav kulturistika CZE Pe§át 

Eva kulturistika CZE Sukupová 

Luká§ kulturistika CZE 
Roublk 
Stanislav skiboby CZE Ježek 
Marek basketbal CZE Ballk 

Tomáš 

:l/www.antidoping.cz/dopingove_pripady _ cr.htm 

28.5.2005 phentermln porušil pravidla 
testosteron (T/E 9,6) 

26.6.2005 eredrln porušil pravidla 

25.6.2005 efedrin porušil pravidla 

22.5.2005 clenbuterol porušil pravidla 

22.5.2005 efedrin porušil pravidla 

14.5.2005 nedostavenr se k porušil pravidla 
odběru vzorku 
nandroJon 

14.5.2005 hydrochlorothlazld porušil pravidla 
testosteron(T/E 8,7) 

7.5.2005 Inda pa mld porušil pravidla 

30.4.2005 ~~~n'"~~lon salbutamol, porušila pravidla 

23.4.2005 testosteron (T/E 5.2) porušil pravidla 

23.4.2005 ~=:~=~~~~~ (T/E 5 ) porušil pravidla 

16.4.2005 efedrin porušil pravidla 

nandrolon, 
metandlenon, 

16.4.2005 stanozolol, porušil pravidla 
clenbuterol, 
testosteron (T/eT 73) 
nandrolon, 

16.4.2005 ~:!tC:,~~ť!:~~: trenbolon, poru~ll pravidla 
testosteron (TI eT 61) 
nedostaveni se k 

16.4.2005 odběru vzorku v porušil pravidla 
časovém limitu 
nedostaveni se k 

16.4.2005 odběru vzorku v porušil pravidla 
časovém limitu 

10,4.2005 phentermln porušila pravidla 

9.4.2005 

9.4.2005 

9.4.2005 

26.3.2005 

26.3.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

29.1.2005 

5.1.2005 

norandrosteron, 
testosteron (T/eT 17) 

porušil pravidla 

metylendloxy- porušil pravidla metamfetamln 
nedostaveni se k porušil pravidla 
odběru vzorku 
karboxy - THC > 15 porušil pravidla 
ng/ml moče 
karboxy - THC > 15 porušil pravidla 
ng/ml moče 
vyhýbánl se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbá nf se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbá nf se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbánl se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbánl se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbánl se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbá nf se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbá nf se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbá nf se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbánl se odběru porušil pravidla 
vzorku 
vyhýbání se odběru porušil pravidla 
vzorku 
podporování, 
napomáhání, zakrývání porušil pravidla 
skutečnosti 

podporování, 
napomáhánl, zakrývání porušila pravidla 
skutečnosti 

clenbuterol porušil pravidla 

karboxy - THC > 15 porušil pravidla ng/ml moče 
karboxy - THC > 15 porušil pravidla ng/ml moče 

porušeni či. 2.4 

zastavenr závodnf 
činnosti na 2 roky 
zastavení závodnf 
činnosti na 2 roky 
zastaveni závodnf 
činnosti na 2 roky 
zastavení závodnf 
činnosti na 1 rok 
zastaveni závodnf 
činnosti na 2 roky 
zastaven( závodnf 
činnosti na 2 roky 

zastaveni zévodn( 
činnosti na 2 roky 

zastaven( závodn( 
činnosti na 1 rok 
zastaveni závodní 
činnosti na 2 roky 
zastavenr závodní 
činnosti na 2 roky 
zastavení závodnf 
činnosti na 2 roky 
zastavenf závodní 
činnosti na 6 měsícO 

zastaven( závodnf 
činnosti na 2 roky 

zastavení závodnf 
činnosti na 2 roky 

zastaven( závodnf 
činnosti na 1 rok 

zastavenf závodnf 
činnosti ne 1 rok 

nepotrestá na 

zastavení závodnf 
činnosti na 2 roky 

zastavení závodní 
činnosti na 1 rok 
zastaveni závod nf 
činnosti na 2 roky 
zastavenr závod nf 
činnosti na 3 městce 
zastavení závodní 
činnosti na 3 měslce 

zastaven( závod nf 
činnosti na 2 roky 
zastavenf závodní 
činnosti na 2 měslce 
zastaveni závod nf 
clnnostl na 2 měsice 

zastaveni závodní 
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ndopíngový výbor CR 

Burel 

Petr Slabý 

Petr 
Sobotka 

Rok 2004: 

kulturistika CZE 2005 

vzpfránf CZE 2004-2005 

v;:pírilnJ CZE 2004-2005 

Směrnice porušil pravidla činnosti na 3 měsfce 
porušení čl. 2 ·4 porušil pravidla zastaveni závod nf 
Směrnice činnosti na 3 měsfce 
porušeni čl. 2 ·4 porušil pravidla zastavení závod nf 
Směrnice činnosti na 3 měsrce 

ZJJŠ"I'i!NÁ LÁTKA zJ.vi;RY SA~KC'l U~I!LENÁ 
.:;~íouu .CPOct't' HÁ::tODN051 DATUM NEBO JIN!! AtOTIDOPINGOV@ SVCRí'OVNf,.,_ 

PROVJNi:Ni VYŠETŘOVACÍ KO~~ISt=: EVAZS~ 

Martin házená CZE 7.11.2004 karboxy - THC > 15 porušil pravidla zastavení závodní 
Jufena ng/ml moče činnosti na 6 týdntl 
Petr rugby CZE 16.10.2004 ~í~"~oČeTHC > 15 porušil pravidla zastaveni závod nf 
Nlklfeld cinnosti na 6 měskO 
Petr kulturist ika CZe 13.10.2004 odmftl dop. kontrolu porušil pravidla zastaveni závod nf 
Soukup činnosti na 2 roky 
Jan vzpfránf CZe 9.10.2004 salbutamol porušil pravidla zastavení závod nf 
Gospoš činnosti na 4 měslce 
Marek kanoistika CZE 26.9.2004 karboxy - THC > 15 porušil pravidla napomenutí Vladaf ng/ml moče 

Marcel metandlenon zastavení závod nf 
HáJek 

kulturistika CZE 23.9.2004 clenbuterol porušil pravidla 
činnosti na 2 roky testosteron 

tamoxrfen, 
Milan sll. trojboJ CZE 18.9.2004 clenbuterol, porušil pravidla zastavenf závod nf 
Gregu§ metandlenon, činnosti na 2 roky 

testosteron 
Frantl§ek cyklistika CZe 17.7.2004 norandrosteron porušil pravidla zastaveni závodní 
Trkal činnosti na 2 roky 
Martin atletika CZe 25.6.2004 efedrin poru§ll pravidla zastavení závod ni 
B~ell činnosti na 2 roky 
Jakub cyklistika CZE 24.6.2004 odmítl dop. kontrolu porušil pravidla nepotrestán Svoboda 

Petr Novák gymnastika CZE 20.6.2004 hyd rochloroth lazld poru§ll pravidla napomenutí 
(specifická látka) 

Kateflna kulturistika CZE 17.4.2004 zvýšený poměr T/E neporušlla pravidla Kyptová 

::, .. e,>:r. nu Ún:Jdnl .rll'liJtktt 

://www .antidoping.cz/dopingove_pripady _cr.htm 
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Příloha 3 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK 

Muž 

o 
Začátečník (posilování O - 1 rok) 

Pokročilý (posilování 1 - 4 roky) 

Pokročilý s většími zkušenostmi (posilování nad 4 roky) 

V jaké souvislosti jste se dostali do kontaktu s anabolickými látkami? 

1) Jak dlouho cvičíte? 

2) Jste seznámen(a) s problematikou AAS? 

3) Byl(a) jste někdy kontaktován(a) dealerem? 

4) Užíval(a) jste někdy tyto látky? 

5) Jaké látky jste užíval(a) nebo užíváte? 

Žena 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



Příloha 4 
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LA TEKA METOD DOPINGU 

PRO ROK2006 
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX- MEZINÁRODNÍ STANDARD 

Platný od 1. ledna 2006 
Užiti všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely 

V případě nesrovnalosti platí originální anglické znění, 

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE 
(PI\1 SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ) 

ZAKÁZANÉ LÁTKY 

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY 

Anabolické látky jsou zakázány. 

1. ANDROGENNf ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS): 

a. Exogennf* AAS, zahrnujfcf: 

1-androstendiol (5a.-androst-1-en-313.1713-diol ); 1-androstendion (5a.-androst-1-en-3,17-
dion); bolandlol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-
3 ,17 -di on); calusteron; clostebol; danazol ( 17 a.-ethynyl-17 J3-hydroxyandrost-4-eno[2,3-
d]isoxazol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-1713-hydroxy-17 a.-methylandrosta-
1 ,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17 a.-methyl-5a.-androst-2-en-17j3-ol); 
drostanolon; ei:hylestrenol (19-nor-17 a.-pregn-4-en-17 -ol); fluoxymesteron; fonnebolon; 
furazabol (1713-hydroxy-17a.-methyl-5a.-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-
hydroxytestosteron (4,1713-dihydroxyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; 
metenolon; methandienon (1713-hydroxy-17a.-methylandrosta-1 ,4-dien-3-on); methandriol; 
methasteron (2a., 17a.- dimethyl-5a.-androstan-3-on-1713-ol); methyldienolon (1713-hydroxy-
17 a.-methylestra-4,9-d ien-3-on ); methyl-1-testosteron ( 1713-hydroxy-17 a.-methyl-5a.
androst-1-en-3-on); methylnortestosteron (17J3-hydroxy-17a.-methylestr-4-en-3-on); 
methyltrienolon ( 1713-hydroxy-17 a.-methylestra-4, 9 ,11-trien-3-on); methyltestosteron; 
miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; 
norclostebol; norethandrolon; o:xabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetholon; 
prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a.-etioallocholan-1713-tetrahydropyranol); quinbolon; 
stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (1713-hydroxy-5a.-androst-1-en-3-on); 
tetrahydrogestrlnon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-1713-ol-3-on); trenbolon a další látky s 
podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky. 

b. Endogennf** AAS: 

Androstendiol (androst-6-en-313, 1713-diol}, androstendion (androst-4-en-3,17 -dion), 
dehydroeplandrosteron (DHEA}, dihydrotestosteron, testosteron a následujfcl 
metabolity a isomery: 

6a.-androstan-3a, 17a.-diol 
6a.-androstan-3a, 1713-dlol 
6a.-androstan-313,17a-dlol 
6a.-androstan-313, 1713-diol 
androst-4-en-3a., 17a-dlol 
androst-4-en-3a, 1713-dlol 
androst-5-en-313, 17a-diol 
androst-5-en-3a, 17a-diol 
androst-5-en-3a, 1713-diol 

androst-5-en-313, 17a-diol 
4-androstendiol (androst-4-en-313, 1713-diol) 
5-androstendion (androst-6-en-3,17 -dion) 
epi-dihydrotestosteron 
3a-hydroxy-6a-androstan-17 -on 
313-hydroxy-5a-androstan-17 -on 
19-norandrosteron 
19-noretiocholanolon 



V přfpadech, kdy může tělo produkovat androgennl anabolický steroid přirozeně, bude se mft 
za to, že vzorek obsahuje tuto zakázanou látku, když se koncentrace zakázané látky nebo 
jejich metabolitů nebo indikátorů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve vzorku 
sportovce odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytuji u lidí tak, že neodpovídá 
normálnl endogennl produkci. Nebude se mft za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku v 
takovém přlpadě, pokud sportovec podá důkaz, že je koncentrace zakázané látky nebo jejích 
metabolitů nebo indikátorů a/nebo přfslušný poměr ve vzorku sportovce způsoben 
patologickým nebo fyziologickým stavem. 

Pokud podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) lze prokázat, že je zakázaná látka 
exogennlho původu, nahlásí laboratoř pozitivní nález ve všech případech a při jakékoliv 
koncentraci. V takovém případě nenr nutné provádět další šetřeni. 

1 když se výsledek analýzy neodchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidi 
a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, 
ale existuji závažné známky použiti zakázané látky, jako např. porovnáni s referenčními 
profity steroidů, provede přlslušná antidopingová organizace dalšl šetření porovnáním 
výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je 
výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem 
exogennlho původu zakázané látky. 

Pokud laboratoř nahlásila poměr testosteronu k epitestosteronu v moči větší než 4:1 a 
spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, 
bude provedeno další šetřeni porovnánlm výsledků předešlých kontrol nebo provedením 
následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo 
patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu zakázané látky. Pokud 
spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) prokázala exogenní původ zakázané látky, neni 
nutné provádět dalšl šetřeni, a bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku. 
Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozic 
minimálně 3 předchozí testy, bude sportovec přlslušnou antidopingovou organizaci 
v následujlclch 3 měslcfch minimálně ti'ikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud 
longitudinálnl profit sportovce, který se podrobil následným testům, nenr fyziologick~ 
normálnf, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález. 

V extrémně vzácných individuálnlch přlpadech může být ve vzorku moče nalezen boldenor 
endogennfho původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nále2 
nahlásila a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní půvoc 
zakázané látky, bude provedeno dalšl šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebe 
provedenlm následných testů. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např 
IRMS),. Pokud longitudinální profit sportovce, který se podrobil následným testům, nen 
fyziologicky normálnf, bude se to považovat za pozitivnf laboratorní nález. 

Pokud laboratoř nahlásila pozitivní laboratornf nález 19-norandrosteronu, bude se tc 
považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu zakázané látky. V takovérr 
přfpadě nenf nutné provádět další šetření. 

V přfpadě, že sportovec nebude spolupracovat při dalšlch šetřeních, bude to mít za následek 
prohlášeni, že vzorek sportovce obsahuje zakázanou látku. 

2. Ostatní anabolické látky, zahrnujlcf: 

Clenbuterol, tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně. 



Pro účely skupiny 81: 
* "exogenni" se vztahuje k látce, kterou tělo neni normálně schopno produkovat přirozeně. 
** "endogenni" se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně. 

S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY 

Následujici látky, včetně dalšich látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými 
biologickými účinky, a jejich uvolňujfcf faktory, jsou zakázány: 

1. Erytropoetln (EPO); 
2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1 ), 

mechanické růstové faktory (MGF); 
3. Gonadotropiny (LH, hCG), zakázáné jen u mužů; 
4. lnsulln; 
5. Kortlkotropiny. 

Pokud sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či 
patologickým stavem, bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku Gak je 
uvedeno výše) v pffpadech, kdy koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů či 
indikátorů a/nebo prfslušné poměry ve vzorku sportovce natolik překroč! hodnoty obyčejně 
zjištěné u lidí tak, že neodpovidajf normálnf endogenní produkci. 

Pokud laborator nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že zakázaná látka je 
exogenního původu, bude se ml za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku a bude oznámen 
pozitivnf laboratorni nález. 

Pfltomnost dalšich látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými 
účinky, diagnostických indikátorů nebo uvolňujicích faktorů hormonu uvedeného výše nebo 
jiného nálezu, který prokazuje, že nalezená látka je exogenniho původu, bude považována 
za důkaz užiti zakázané látky a oznámena jako pozitivnr laboratorní nález. 

S3. BETA2- AGONISTÉ 

Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni. 

Výjimkou jsou formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin, pro které je při inhalaci nutné 
uděleni zkrácené terapeutické výjimky. 

I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky, bude nález salbutamolu (volný plus 
glukuronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za pozitivnf laboratornf 
nález pokud sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým 
uživánlm salbutamolu v inhalaci. 

S4. LÁTKY S ANTIESTROGENNÍ AKTIVITOU 

Následujícf skupiny antiestrogen nich látek jsou zakázané: 

1. Inhibitory aromatáz, zahrnujrcr: J 
Anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemJstan, formestan, testolacton, ale ne 
s omezenlm pouze na ně. 



2. Modulátory selektivnich estrogennich receptorů (SERM), zahrnujici: 
Raloxlfen, tamoxifen, toremlfen, ale ne s omezením pouze na ně. 

3. Ostatnr antiestrogennr látky zahrnujici: 
Klomlfen, cyklofenil, fulvestrant, ale ne s omezením pouze na ně. 

S6. DIURETIKA A OSTATN( MASKOVACÍ LÁTKY 

Maskovací látky zahrnují: 

Diuretika*, epltestosteron, probenecid, inhibitory alfa-reduktázy (např. finasterid, 
dutasterld), plasmaexpandery (např. albumin, dextran, hydroxyetylškrob), ale ne 
s omezeni pouze na ně. 

Diuretika zahrnují: 

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, 
kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, 
hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a jiné látky s podobnou chemickou 
strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu, který není zakázaný). 

* Terapeutická výjimka není platná, pokud moč sportovce obsahuje diuretika ve spojeni s 
prahovou nebo podprahovou hladinou jiné zakázané látky. 

ZAKÁZANÉ METODY 

M1. ZVYěOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU 

Zakázané je následujlcí: 

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

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

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNf MANIPULACE 

a. 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 moči, ale ne s omezením pouze na ~ě. 

b. Nitrožilní infúze jsou zakázané kromě akutních legitimních lé~ařských ošetření. 

M3. GENOVÝ DOPING 

Neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů, nebo modifikace exprese genů 
které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané. ' 



LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI 

Kromě kategorií S1 až SS a M1 až M3 uvedených výěe 
jsou při soutěži zakázané I následující skupiny: 

ZAKÁZANÉ LÁTKY 

S6. STIMULANCIA 

Následujfcf stimulancia jsou zakázaná, včetně obou jejich případných optických(D- a L-) 
isomerů: 

Adrafinil, adrenalin*, amfepramon, amfetaminU, amifenazol, amfetamin, 
benzfetamin, bromantan, clobenzorex, cropropamid, crotetamid, cykladozon, 
dimetylamfetamin, efedrin***, etamlvan, etilefrin, etylamfetamin, famprofazon, 
fenbutrazát, fendimetrazin, fenetylln, fenfluramin, fenkamfamin, fenkamln, 
fenmetrazin, fenprometamin, fenproporex, fentermin, furfenorex, heptaminol, 
lsomethepten, levmetamfetamin, karfedon, katln**, kokain, mefenorex, 
mefentermln, meklofenoxát, metamfetamin (D-), metylefedrin***, 
metylendloxyamfetamin, metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, mezokarb, 
modafinil, niketamid, norfenefrin, norfenfluramin, oktopamin, ortetamin, oxilofrln, 
parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, p-metylamfetamin, prolintan, 
propylhexedrln, selegilin, sibutramin, strychnin a další látky s podobnou chemickou 
strukturou nebo podobnými biologickými účinky****. 

* Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nasni, 
očni aplikace) neni zakázaný. 
** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči. 
*** Efedrin a metylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyššf než 1 O mikrogramů v 1 ml 
moči. 
**** Následujfcf látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2006 (bupropion, kofein, 
fenylefrin, fenylpropanolamin, pipradol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za 
zakázané látky. 

S7. NARKOTIKA 

Následujícf narkotika jsou zakázaná: 

Buprenorfln, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, 
metadon, morfin, oxykodon, o:Kymorfon, pentazocin, petidin. 

SS. KANABINOIDY 

Kanabinoidy (např. hašiě, marihuana) jsou zakázané. 

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY 

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou 
aplikaci jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjim~ 

Kromě níže uvedených přfpadů vyžadují všechny ostatní způsoby podání 
glukokortikosteroidů zkácenou terapeutickou výjimku. 

Lokální přípravky podávané na kožní, ušní, nosní a oční potíže a potíže s dutinou ústní 
nejsou zakázané a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky. 



LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH 

P1. ALKOHOL 

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze pri soutěži v následujících sportech. Detekce se bude 
provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení 
dopingového pravidla je pro každou federaci uvedena v závorkách. 

• Automobilový sport (FIA) 
• Billiard (WCBS) 
• Karate (WKF) 
• Letecké sporty a parašutismus(FAI) 
• Lukostrelba (FITA) 
• Moderni pětiboj (UIPM) 

jen pro discipliny se strelbou 
o Motocyklový sport (FIM) 
e Motorové čluny (U lM) 
~ Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC "bowls") 

P2. BETA-BLOKÁTORY 

(0.10 g/1) 
(0.20 g/1) 
(0.10 g/1) 
(0.20 g/1) 
(0.10 g/1) 
(0.10 g/1) 

(0.10 g/1) 
(0.30 g/1) 
(0.10g/l) 

Pokud nenr jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze při soutěži v následujících 
sportech. 

• Automobilový sport (FIA) 
o Billiard (WCBS) 
o Boby (FIBT) 
o Bridž (FMB) 
o Curling (WCF) 
o Gymnastika (FIG) 
o Jachting (ISAF) - "match race"- jen kormidelník 
w Kuželky (FIQ) 
o Letecké sporty a parašutismus (FAl) 
o Lukostrelba (FIT A, I PC) (zakázané také mimo soutěž) 
• Lyžováni (FIS) -skoky na lyžich a akrobatické lyžováni-skoky a U-rampa,a 

snowboard U-rampa a "big air" 
Modernl pětiboj (UIPM)- jen discipliny se strelbou 

• Motocyklový sport (FIM) 
Q Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC "bowls") 
• Strelba (ISSF, IPC) (také zakázány mimo soutěž) 
• šachy (FIDE) 
• Zápas (FILA) 

Beta-blokátory zahrnuji následujicí látky: 

Acebutolol, alpre~olol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, cellprolol, esmolol, 
karteolol, karvedllol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, 
oxprenolol, plndolol, propranolol, sotalol, tlmolol, ale ne s omezením pouze na ně 



SPECIFICKÉ LÁTKY* 

"Specifické látky"* jsou vyjmenovány níže: 

• Katin, kropropamld, krotetamid, efedrin, etamivan, famprofazon, haptaminol, 
isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, p-metylamfetamin, metylefedrin, 
niketamid, norfenefrin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, fenprometamin, 
propylhexedrin, selegilin, sibutramin; 

• Kanabinoidy; 

• Všichni Beta-2 agonisté v inhalaci, kromě clenbuterolu; 

• Probenecld; 

• Všechny Glukokortikosteroidy; 

• Všechny Beta-blokátory; 

e Alkohol. 

* .. V seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlá~ť umožňuj[ neúmyslné 
poru~enf antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných 
pffpravcích, nebo u nichž je men~f pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako 
dopingová činidla". Porušeni antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může 
znamenat snlžený postih za předpokladu, že ..... sportovec může jasně prokázat, že použiti 
specifické látky nebylo zamý~leno ke zvý~ení sportovnfho výkonu ... " 

( 


