
SEZNAM ZAKÁZANÝCH SKUPIN LÁTEK A METOD DOPINGU 
PLATNÝ OD 1.1.2003 V ČR 

 
 
Přehled změn oproti poslednímu znění ze září 2001. 
 

1. nové skupiny v I. části: 
I.F. – Látky s antiestrogenní aktivitou. Do této skupiny, zakázané jen u mužů, jsou 
přeřazeny tamoxifen, clomifen, cyclofenil a inhibitory aromatáz z původní skupiny 
I.E. 
I.G. – Maskující látky. Do této skupiny jsou přeřazeny epitestosteron, probenecid, 
plasmaexpandery (např. hydroxyethylškrob) a diuretika (ta zároveň zůstávají 
samostatnou skupinou I.D.). Vyřazen je bromantan. 
 

      2.   změny ve stávajících skupinách:  
I.A. – skupina rozdělena na 2 části s upozorněním, že se za zakázané považují D- i L- 
izomery příslušných látek. Z této skupiny jsou vyjmuty: amineptin, bupropion a 
fenylefrin. Do seznamu příkladů je nově zařazen methylendioxymetamphetamin. Do 
skupiny I.A.b. jsou zařazena antiastmatika. 
I.C.1.a. – do seznamu příkladů nově zařazen norbolethon. 
I.C.2.- skupina opět přejmenována na „Jiné anabolické látky“, změněny jsou 
toleranční limity pro salbutamol a jejich podmínky. 
I.E. – zde je nově upřesněn výraz „diabetici závislí na inzulínu“. 
III. skupina – nový název „Skupiny látek zakázaných v určitých sportech“ (zde 
ovšem podmínky pro lokální anestetika a glukokortikosteroidy se týkají všech sportů), 
výraz „příslušné sportovní organizace“ je nahrazen výrazem „řídící orgán“. Mezi 
příklady beta-blokátorů jsou zařazeny: carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, 
levobunolol, metipranolol, pindolol a timolol.  
 

      3.   nové skupiny v II. Části (Zakázané metody): 
            II.A. – zvyšování přenosu kyslíku  

a. krevní doping (upřesněná definice) 
b. podání látek zvyšujících přenos kyslíku (nové příklady: modifikovaný 

hemoglobin, perfluorochemikálie, RSR 13 apod.) 
II.B. - Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace (upřesněná definice) 
II.C. – Genový doping (definován jako neterapeutické použití genů, genových 
elementů a/nebo buněk, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon) 
 

4. IV. LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ I MIMO SOUTĚŽ: 
I.C. – Anabolické látky 
I.D. – Diuretika 
I.E. -  Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga 
 I.F. – Látky s antiestrogenní aktivitou  
 I.G. – Maskující látky 
 II.   – Zakázané metody 
 
 
 


