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Souhrn 

Tato práce obsahuje nová a dosud nepublikovaná data z české populace. 
Pnmerená telesná aktivita mírní bažení (craving) po psychoaktivních látkách a ha
zardu a nachází uplatnení pn léčbe návykových nemocí. V prípade prevence u do
spívajících je ale situace komplikovanejší. Piívodní data z české populace svedčí 
o tom, že fotbal, zápas, box nebo kik box, posilování a tanec byly spojeny s vyšším 
rizikem zneužívání alkoholu u žákií 9. tnd. Box nebo kik box byly navíc spojeny 
s vyšším rizikem zneužívání marihuany. V tomto prípade predpokládáme vliv so
ciálních faktoru a u fotbalu navíc jeho provázanost s reklamou alkoholu a hazardu. 

K l í č o v á s lova: pohybové aktivity - sport - návykové nemoci - bažení - pre
vence 
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Úvod 

V literature se lze setkat s údaji svedčícími o tom, že pfimerená telesná 
aktivita mírní bažení (craving) po psychoaktivních látkách a hazardu (napr. 
Haasova a spol., 2012, Angelo a spol., 2012, Buchowski a spol., 2011). Ba
žení a s ním související zhoršené sebeovládání jsou klíčovými znaky návy
kových nemocí. Farmakologické inefarmakologické zpitsoby, jak bažení 
mírnit, jsou ditležitou součástí léčby návykových nemocí a mohou být pro
spešné i v jejich prevenci (prehled viz Nešpor a spol., 2011). O užitečnosti 
pohybových aktivit v prevenci návykových nemocí svedčí napr. práce nor
ských autorit, která se týkala tabáku (Kujala a spol., 2007). Už dlouho pred 
tím využívali rUzné formy telesné aktivity pfi léčbe závislých mnozí další, 
u nás zejména docent Skála. Telesné aktivity (jógu, čchi-kung, chitzi nebo 
pomalý beh a lehkou telesnou práci) používáme soustavne i na našem pra
covišti. 

Možné mechanismy pfimerené telesné aktivity 

Lze uvažovat o psychologických, sociálních a biologických mechanismech, 
i když se tyto skupiny do značné míry prekrývají. 

Biologické mechanismy 

Uvažuje se o tom, že telesná aktivita zlepšuje prokrvení mozkové tkáne 
a napomáhá vytvárení synapsí (Volkow, 2011). Zobrazovacími metodami 
mozku pfi telesném cvičení a po jeho skončení zjistily zmeny regionální ak
tivace mozku (Jan se Van Rensburg a spol., 2009). Podstatnou úlohu by zde 
mohly mít i dopaminové receptory (Fontes-Ribeiro a spol., 2011). Pfimerená 
telesná aktivita navíc pit sobí pfíznive na pameť a další kognitivní funkce 
(Volkow 2011). To je u závislých na alkoholu a jiných látkách ditležité 
s ohledem na negativní efekt návykových látek na duševní výkonnost. Lze 
uvažovat i o dalších mechanismech. Kompenzace nedostatku pohybu je sou
částí prevence rady onemocnení včetne tech, která mohou vést ke zne
užívání lékit proti bolestem. Krome toho se po skončení pohybové aktivity 
často spontánne objevuje stav relaxace a to s sebou pfináší další výhody 
(Nešpor, 1998). 

Psychologické mechanismy 

Negativní emoční stavy se často uplatňují jako vnitrní faktory, které vy
volávají bažení (tzv. spoušteče). Telesná aktivita zlepšuje náladu, mírní úz
kosti, mírní depresivní rozlady (Lam a spol., 2004; Leppamaki a spol., 2004) 
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i stres a prispívá k vyšší emoční stabilite. Nespecifickou odolnost zlepšuje 
i kvalitnejší spánek v dusledku fyzické aktivity (prehled napr. Fox, 1999). 
Duležité je, že tyto zmeny si jedinec navozuje svépomocL To muže zvýšit je
ho sebevedomí a pocit sebekontroly. V souvislosti s telesnou aktivitou se ta
ké zmiňuje lepší obraz sebe sama, zdravé sebevedomí, lepší telesná a du
ševní pohoda a vyšší míra sociálních dovedností (Kirkcaldy a spol., 2002). 
Zvlášte dobré zkušenosti s telesnou aktivitou, včetne telesné práce, uvádejí 
patologičtí hráči. Lze to vysvetlovat jejich potrebou silných podnetu. Dalším 
duvodem muže být skutečnost, že v porovnání se závislými na alkoholu 
a drogách bývají v relativne lepším zdravotním stavu. 

Sociální mechanismy 

Zde záleží na druhu pohybové aktivity a společnosti, do které se pn ní 
jedinec dostane. Problémy muže zpusobit napr. to, že po skončení tréninku 
následuje odchod všech včetne trenéra do hospody nebo společný hazard. 
Prospešné je naopak povzbuzování ke zdravému zpusobu života (napr. ab
stinence od tabáku) i v bežném živote. Vliv malé sociální skupiny vrstev
níku nebo lidí v podobné situaci na chování se výrazne uplatňuje zejména 
v dospívání a pretrvává i pozdeji. 

Sociální kontext nekterých sportovních disciplín, napr. fotbalu, muže 
vé st k častejšímu pití alkoholu, kourení nebo hazardu. To se netýká pouze 
aktivních účastníku, ale i diváku. Deakin a spol. (2007) zjistili v souvislosti 
s mistrovstvím sveta ve fotbalu vyšší četnost náhlých príhod vetšinou souvi
sející s alkoholem, které vyžadovaly lékarskou pomoc. Existuje také vyšší 
riziko srdečních príhod (Leeka a spol., 2010) u diváku, zejména tech, kdo 
trpí srdečním onemocnením nebo provozují hazardní sázky. 

Praktická aplikace a druh telesné aktivity 

Ne všechny druhy telesné aktivity prospívajL Je treba odlišovat cílené 
rehabilitační cvičení, rekreační sport a lehkou telesnou práci na jedné stra
ne a na druhé strane vrcholový sport (Nešpor, 2005). Zatímco u rekreačního 
sportu lze predpokládat príznivý efekt, u vrcholového sportu často prevažují 
rizikové faktory (stres, jednostranný zpusob života, stavy vyčerpání, vyšší 
riziko úrazu, doping, častý pobyt mimo domov atd.). Jestliže využíváme te
lesnou aktivitu pn léčbe závislostí, je treba pamatovat na následující sku
tečnosti. Závislí nemívají dobrou kondici, v počátcích abstinence jsou oslabe
ny jejich kognitivní funkce a je u nich vetší riziko osteoporózy. K úrazum 
proto mívají vetší sklon. Doc. Skála svého času pacientum v ústavní léčbe 
zakazoval fotbal. Po špatných zkušenostech s úrazy pri této aktivite ho ne-
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povolujeme ani u nás. Značné riziko úrazu pfi fotbalu ostatne existuje 
i v normální populaci dospívajících (Dahlsträm a spol., 2012). 

Zajímavou práci týkající se volby telesné aktivity publikovali Elibero 
a spol. (2011). Podle jejich výsledku rychlá chuze na trenažéru mírnila 
akutní bažení po tabáku, kdežto telesná cvičení jógy snižovala obecnou úro
veň baženÍ. Pfi cvičení jógy nebo čchi-kungu se krome telesné aktivity muže 
projevovat i efekt relaxace, která je součástí techto cvičenÍ. O pfíznivém 
efektu relaxace a meditace referovali napf. Chen a spol. (2010) a Cropley 
a spol. (2007). 

Sport a prevence u dospívajících - prekvapivá 
a nová zjištení z české populace 

PH analýze dat ze studie ESPAD (Hibell a spol., 2012) se ukázalo, že 
sport není ochranným činitelem ve vztahu k alkoholu, drogám ani hazardu. 
To je v rozporu s obecným povedomím. Príčinou muže být zmiňovaný ne
zdravý sociální kontext nekterých sportu, jako je fotbal. Tento kontext pak 
neutralizuje nebo pfeváží pozitivní efekt fyzické aktivity. 

Uvedenou tezi potvrzují data ze studie HBSC. Tato studie probíhala 
u žáku 9. tríd základních škol. Její výhodou oproti studii ESPAD byla speci
fikace ruzných aktivit. Bylo sledováno 27 konkrétních volnočasových akti
vit, z toho 12 sportovních nebo pohybových. Pouze u nekolika typu pohybo
vých aktivit se zjistil vztah k zneužívání návykových látek. Z techto aktivit 
se jevil jako nejvýraznejší fotbal. Zde existovala kladná statisticky význam
ná korelace k frekvenci pití piva, frekvenci pití jakéhokoli alkoholu v po s
ledním mesíci a k výskytu opilosti vposledním mesíci. Jinak fečeno, fotbal 
byl spojen s vyšším výsky tem techto rizikových forem chování u žáku 
9. tfíd. Z ostatních sportovních aktivit byl statisticky významný vztah k al
koholu zaznamenán u zápasu, boxu, posilování a tance. Box nebo kik box 
mely navíc vztah k zneužívání marihuany, tedy se opet zjistilo vyšší riziko. 
Ty to naše závery nevyznívají tak pfekvapive, jak by se mohlo zdát na první 
pohled. Jsou totiž v souladu se zkušenostmi z jiných zemí (Moore a Werch, 
2005). 
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