
  

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2018 
 

Souhrn hlavních změn a vysvětlivky  
 

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

ZAKÁZANÉ LÁTKY  
 

S1. Anabolické látky 

 

 • Dihydrotestosteron byl přejmenován na mezinárodní nechráněný název (INN) 

androstanolon.  

1-androsteron (3α-hydroxy-5α-androst-1-en-17-one) byl přidán do S1.a jako příklad 

exogenního anabolického steroidu.  

•LGD-4033 a RAD140 byly přidány jako další příklady SARM.  

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY 

A MIMETIKA  

 

• Pro přehlednost a přesnost byla sekce S2. reorganizována. 

• ARA290 byl, jako příklad v této sekci, odstraněn, protože dle současné vědecké literatury, 

nesplňuje kritéria pro zařazení. 

• Deslorelin, goserelin, nafarelin a triptorelin byly přidány jako příklady 2.1. 

 • Fragmenty růstového hormonu byly zařazeny do 2.3 společně s AOD-9604 a hGH 176-191 

jako příklady; 

 CJC-1293 byl přidán jako příklad GHRH a tabimorelin jako další příklad sekretagogu 

růstového hormonu. GHRP-1, -3, -4, -5, byly přidány jako příklady  GHRP. 

 • Thymosin - β4 a jeho deriváty, např. TB-500, byly přidány jako příklad zakázaných 

růstových faktorů. 

• Kobalt: Znovu se upozorňuje, že vitamin B12, který obsahuje kobalt, není zakázán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S3. BETA-2-AGONISTÉ 

 

 • Dávkovací jednotky salbutamolu byly zrevidovány, tak, aby bylo jasné, že rozdělené dávky 

salbutamolu nesmí překročit 800 mikrogramů za 12 hodin (viz graf). 

Inhalační salbutamol – max. 1600 mikrogramů za 24 hodin 

Nesmí překročit 800 mg během 12 hodin 
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• Tulobuterol byl přidán jako příklad.  

• Bylo opraveno ustanovení o prahové močové koncentraci. 

S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY 

 

• Clomifen - byl stanoven jeho mezinárodní nechráněný název (INN). 

 • Chybí-li mezinárodně nechráněný název INN, použije se název IUPAC GW1516, 2-(2-

methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluormethyl)fenyl) thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) kyselina 

octová, stejně jako alternativní název (GW501516). 

 • SR9009, Rev-Erb-α-agonista, byl přidán jako příklad aktivátoru AMP-aktivující protein 

kinázy (AMPK). 

S5. DIURETIKA A MASKOVACÍ LÁTKY 

 

 • S ohledem na informace zveřejněné ve vědeckých článcích od roku 2012, které zejména 

řeší schopnost glycerolu ovlivnit objem plasmy u sportovce a parametry biologického pasu 

(ABP), rozsah vlivu  účinků glycerolu se považuje za minimální. Proto byl glycerol odstraněn 

ze Seznamu zakázaných látek. 

 

 

Max. 800 mg během jakékoliv periody 12 hodin 



 ZAKÁZANÉ METODY  

M2. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE 

 • M2.2: povolený objem a načasování intravenózní infuze byl změněn z infuze ne více než 50 

ml za 6 hodin na ne více než celkem 100 ml za 12 hodin, aby se umožnila větší flexibilita pro 

bezpečné podávání povolených látek, například železa. 

 • V rámci schválené všeobecné praxe, pojem "hospitalizace" byl změněn na "nemocniční 

ošetření" a "klinické vyšetření" bylo upřesněno jako "klinické diagnostické vyšetření. 

M3. GENOVÝ DOPING  

• Definice byla zrevidována tak, aby zahrnovala současné a nově vznikající genové 

technologie. 

 

 

 LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI  

 

S6. STIMULANCIA  

 

• 1,3-Dimethylbutylamin byl přidán jako příklad. Tuto látku lze nalézt v některých 

potravinových doplňcích. 

 

S8. KANABINOIDY 

 

• Kategorie Cannabimimetika, např. "Spice“, JWH-018, JWH-073, HU210" byla změněna na 

"syntetické kanabinoidy, např. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) a další 

cannabimimetika". Syntetické kanabinoidy jsou jedny z hlavních tříd nových psychoaktivních 

látek, z nichž neustále vznikají nové drogy s měnící se dostupností. Předchozí seznam 

příkladů zůstává i nadále zakázán, ale v současné době je používán méně běžně. "Další 

cannabimimetika" nahrazují tyto příklady. 

 • Cannabidiol již není zakázán. Syntetický cannabidiol není cannabimimetikem; avšak, 

cannabidiol extrahovaný z rostlin konopí může též obsahovat různé koncentrace THC, který 

zůstává zakázanou látkou. 

 

S9. GLUKOKORTIKOIDY 
 

 •Pro větší přehlednost byly přidány příklady běžně používaných glukokortikoidů. 



Látky zakázané v určitých sportech 

 

P1. Alkohol 
 

Po pečlivém zvážení a obšírných konzultacích byl alkohol vyloučen ze seznamu zakázaných 

látek. Záměrem není ohrozit integritu a zabezpečení sportu, kde použití alkoholu znamená 

problém, ale spíše podporovat jiný způsob prosazování zákazu požívání alkoholu v těchto 

sportech. Čtyři Mezinárodní federace (IF) postižené touto změnou byly varovány 

v dostatečném předstihu, aby včas změnily pravidla a zavedly systém kontroly užívání 

alkoholu a náležitě postihovaly sportovce, kteří nedodržují pravidla svého sportu. Řízení 

tohoto procesu umožní IF větší flexibilitu při uplatňování pravidel nebo nastavení správné 

prahové hodnoty. Národní antidopingové organizace již nejsou povinny provádět testy, ale 

můžou pomoci mezinárodním a národním federacím, pokud je to žádoucí. 

 

 

 

 

P2. Beta blokátory 

 

 Z logiky věci se sekce uváděna jako P2. Beta-Blokátory přejmenovává na P1. Beta-

Blokátory. 

Monitorovací program  

Přidává se následující za účelem posouzení zneužívání ve sportu. 

2-ethylsulfanyl-1H-benzimidazole (bemitil) při soutěži i mimo soutěž 

• Hydrocodon při soutěži. 

Mitragynin a telmisartan byly odstraněny z Monitorovacího programu, protože již byly 

získány informace o jejich obecném rozšíření.  

 

 


