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POHYBOVÁ CVIČENÍ A JÓGA 
V PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTI 

K. NEŠPOR 

5. Mez inárodní seminář kin cziotc l"élpi e, Pra ha, 15.- 17. H. ~()()1 

Sport a tělesné cvičen í v prevenci 

Úvodem je ale třeba zdůraznit, že kvalitní zahraniční programy preve nce 
probl émů působených a lkoholem a jinými návykovými látkami , jejichž e fek
tivitu lze doložit ( n apř. americký Life Skill s Training Progra m ) j sou kom
plexní , zahrnují nácvik sociálníc h dovedností a dovedností roz hodová ní , re
l axační techniky, práci s rodinou atd. Navíc k nej e fektivn ěj š ím s trategiím 
prevence patří snižování dostupnosti (u alkoholu vyšší zdan ě ní nebo dú s
ledně prosazovaná věková omezenÍ). Není mi známo, že by ex istoval proka 
zatelně efektivní preventivní program založený č i stě na pohybovýc h akti
vitách. Pohybové aktivity ovšem mohou být užitečnou sou částí kompl exního 
preventivního nebo léčebného programu . Zde je ovšem třeba odli šo vat cí lené 
rehabilitační cvičení, rekreační sport a vrcholový (Nešpor, 1994). Zatímco 
II rekreačního sportu lze předpokládat příznivý efekt, u vrcholové ho sportu 
často převažují rizikové faktory. 
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Tabulka 1. Spo rt v p reve n c i problé m l1 pl1sobených a lkoh ole m , 

droga mi a hazard ní hrou - och rannp faktory 

I~('kreační sport Vrcho lový s port 

KOlllp( 'nzac(' n( 'do" tatku J.!ohyhu nPlHl (;asto ano Většinou ne 
jl'dno"tranrwho zatlž(' ni 

Vhod mi ';J.!o l ('čll()"t Dle okolností Dle okolností 

Na \'ozo\"Clni ('uli lr i(' J.!i·iroz('n .v lll zpll,;o!le lll Ano Ano 

Nd'a rrll ak() l()gickl' I1l lrn l'n l úzko,.;ti a d('p res í Ano Ano 

I'r('\"(' Il c(' i'adv ()!WIllOCn(' nl \'če tné l('ch, Vétšinou ano Spíše ne 
kll-ni Illohla \·(,,, t k Zlll'lI ží ni n í Ip ki'r prot i 

hok"tt'lll 

Illlunit a pj'imě i'e n á Nadměrná 

akt ivita posiluje aktivita os lab uje 

N;l"il'dll\" "ta \' rl'\axC\C( ' po "končL' ni C\' ičpní Čas to ano Často ano , a le 
m nohdy se jed ná 
s píše o vyčerpán í. 

Tabulka 2. Sport v preven ci probl é ml1 púsobených a lkohole m , 

droga mi a h azardní hrou - rizikové fa ktory 

Rekreační sport Vrcholový sport 

Doping Zj'ídka Re lativně často 

Nad1l1(' rný stres Zřídka Relativně často 

Sta\'y extrp!11niho vyčerpání Zřídka Re l ativně často 

,Jednostranná ori entace, nevyvážený způsob Zřídka Re l ativně často 

života 

l razy a znméní Méně časté Častější 

Nadmérná soupe j'ivost vedOUCÍ k zanedbávání Méně časté Časté 
zclra \'Í 

Pro\'ázanost s reklamou a lkoholu Zřídka Často 

Provázanost s hazardní hrou (sportovní sázky) Ne Často 

Alkoholické oslavy vítězství (sportovci i Méně časté U fotbalu 
fanoušc i) a hokeje časté 
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Vzhlede'Ol k výše' u\'pdl'n t' mu Sl' V t()mlo ,;dr'll'ní hudl'IlH ' z,, 11'y\'éll I't ' KI't ' a č ním cvi

čr nlOl a s portC' Ol. nikoliv spo r tem vrcho\()\·.Ý1l1 č i pr()ľl' s i()niilním . 

Ochranné faht ory 

V následujícím pi"eh ledu se blíže zastavíme II n ě kt e rých ochra nnýc h č ini 

te l ů. 

Kompenzace nedostatlw pohybu a prcucncc ;'ad)' (mcmocl/éní {)r:ctn č t čch , 

hterá mohla vést II zneužívání léllLl pmti bolestem. Vhodn é ~ přimě í'e n é cvi
čení je kriticky důležité v prevenci a ča s to i l éčbě vě tšiny o n emoc n ě ní pohy
bového ústrojí. Dlouhé seze ní ve škol e, v zaměstnání i při z;-ibav ě (te levize, 
počítač) vede k boles tivým probl émům a m llže při s pě t k ZIl e ll žívání lékú 
proti bolestem. Cí lené a vhodně volené cv i če ní je zde dobroll preve ncí. 

Vhodná společnost: Vliv mal é sociá lní skupiny vrstev níkú nebo lidí v po
dobné situaci na chování ve vztahu k alkoholu nebo drogám se výrazn ě 

uplatňuj e již v dospívání a přetrvává i později. Sportovní klu b, je hož č l enové 

odmítají tabák, a lkohol a jiné látky a kte rý má v tomto směru jasná pravid
la , může být užitečný. Nebezpečn é j sou naopak spol ečn é návš těvy hostincú 
po tréninku nebo společn é opíje ní se u pří l ežit osti n ějaké ho vítě zství nebo 
porážky. 

Tabulka 3. Některé změny při relaxaci a při stresu 

Stres Re lRxRcC' 

i Svalové napět í a prokrve ní sva lu J-

i Dechová fre kve nce J-

i T e pová fre kve nce J-

i Kre vní t lak J-

i Metaboli s mu s J-

i Hormony nadledvin a š títné žlázy J-

i Kožní galvanická vod ivost J-

i Fre kve nce vln na EEG J-

255 



K. NEŠPOR / POHYBOVÁ CVIČENÍ A JÓGA V PREVENCI A LÉČBĚ 
ZÁVISLOSTI 

Odil ' ,i lwa lli dU '<;Cl' lIí/1IJ s/al'U II cťa,.,na/wl()gichÝI1l zpusobcm . Exis tují do
klady o tom. že t ě l esn é cvi če ní lIIú že mírnit deprese i úzkosti (Le ppamaki 
a s pol. . 2004, Lam a Kenn edy. 2004, Cox a spol. , 2004) , výhodnou je prak
ticky obmžitý e fekt. u t ěžš í c h depresí je nutná kombinace s dal š ími lé
čebnÝ llli postu py . 

Nos /cdll)', s/al ' ,.elaxacc pii :-; /Wll t-C llí cl' i écní: Relaxace múže sama o sobě 
a tím spí še v kombinaci s cv i če nílll mírnit úzkosti a de prese. Relaxace také 
pomá há pi'e konat stavy vyče rpá ní s mírní s tres. Dúlež ité je, že se relaxace 
po t ě l esn ém cviče ní dos tav uje spontánně nebo že její navození po těl esn ém 

cv i če ní za pomoc i re l axační techniky je snazší. 

J ciga I ' p " cL'cllci a léčbě 1I 0 I'Y/1OI')'ch nCIl IOC'Í 

Využívání tě l esných aktivity při l éčbě návykových nemocí m á v českých 
ze mích díky aktivnímu a tl etovi doc. Skálovi dlouho tradici . Někteří z jeho 
b.\'va lých pacientu s i běh oblíbili natolik. že se mu soustavně věnovali i po 
skonče ní l éčby . Dúvodú. proč jsem se vydal jinou cestou než doc. Skála 
a zvolil jógu. je v ice. 

- Na rozdíl od doc. Sbly j se m pracuji spíše s akutněj ším pacienty, tedy 
s lidmi v horš ím tě l esném a du ševním stavu . Pro naše pacienty je vhodněj ší 

jóga. kte rá je nesoutěživá a jejíž cviky nebo varianty cviků lze volit s ohle
dem na s pecifické možn osti jednotlivých pacientů (Nešpor, 2001). Tak v sou
ča snosti se našeho společného cvičení jógy na oddělení pro akutní závislé 
pacienty úča stní muž středního věku s paraplegií dolních končetin . Nejprve 
cv i č il pouze na vozíku. pak se osmělil a přesunul na podložku , kde je scho
pen s obměnami použít většinu cviků , které praktikují ostatnÍ. 

- Nesoutěživost jógy je užitečná i jako prevence úrazů. K úrazům mají 
závislí značný sklon , proto také doc . Skála svého času pacientům v ústavní 
l éčbě zakazoval fotbal. Nesoutěživý charakter cvičení a soustředění spíše na 
uvědomování si vlastního těla a tělesných pocitů než okolí navíc chrání otře
sené sebevědomí mnoha závislých pacientů . 

- Dúležitou součástí jógových cvičení je relaxace (úplná relaxace vklá
daná mezi obtížnější cviky a obvykle také na závěr sestavy i částečná rela
xace (tj . relaxace části těla , kterou nejsou potřebné k provedení příslušného 
cviku). Po praktikovaní jógové relaxační techniky jsme potvrdili zlepšení 
duševního stavu pacientů léčených na oddělení závislostí (Nešpor a Frou
zová. 1985). Relaxace kromě zmíněného příznivého efektu u úzkostí a de
presí se používá i v léčbě bolesti různého původu , při poruchách spánku 
a v řadě dalších indikacích, kde může nahrazovat návykové léky. 
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- Velká část našich pacientů dlouho příchodem do ústavní léčby zaned
bávala pohyb. Léčebný program zahrnuje řadu psychoterapeutických nebo 
jiných aktivit probíhajících vsedě. To klade značné nároky na bez toho již 
oslabený pohybový systém (zejména v bederní oblasti). To je třeba kompen
zovat vhodnými cviky např. vleže na zádech, ve vzporu klečmo apod. 

- Nejen relaxace, ale i další vhodně volená jógová cvičení mírní úzkosti 
a deprese. To potvrzuje u depresivních pacientů kontrolovaná studie Woole
ryho a spol. (2004). Právě příznaky deprese jsou u závislých pacientů na po
čátku léčby velmi časté. Gupta a Narain (1992) porovnávali tělesné cvičení 
a jógu při léčbě pacientů s dystymií 1

• Obě intervence byly účinné, jóga více, 
patrně s ohledem na v józe integrovaný prvek relaxace. 

- Existuje řada prací popisujících nižší spotřebu alkoholu, tabáku i drog 
u lidí , kteří se začali soustavně věnovat meditačním cvičením (např . Gelder
loos a spol., 1991). Bohužel se jedná o studie nekontrolované, takže se zde 
může uplatňovat předběžný samovýběr (lze argumentovat, že. tato cvičení 
budou ochotni praktikovat spíše ti, kdo jsou připraveni k pozitivní změně). 
Shaffer a spol. (1997) shledali v kontrolované studii jógová cvičení u pa
cientů léčených metadonovou substitucí stejně účinná jako psychoterapie. 
Bylo by zajímavé zjistit, zda kombinace jógy a psychoterapie by byla účin
nější než tyto modality samostatně. Při působení jógy nelze vyloučit vliv 
dalších nespecifických vlivů jako působení sociální skupiny (v kruzích kolem 
jógy je odmítání alkoholu, tabáku a drog rozšířenější než v běžné populaci). 
I tak se jedná o zprávy nadějné, které by zasluhovaly důkladnější a cíleněj ší 
výzkum. 

Něhteré metodiché poznámhy 

- Naše typická cvičební jednotka trvá 30 nebo 45 minut a bývá přibližně 
rozdělena na tři třetiny . V první používáme jednoduché spíše tělesné cviky. 
Ve druhé třetině zařazujeme nácvik plného jógového dechu vleže případně 
jiné jednoduché dechové cvičení a kratší příběh se šťastným koncem. Třetí 
třetinu věnujeme praktikování relaxace. 

- Volím většinou snadná cvičení, abych chránil sebevědomí pacientů. 
Cvičení by měla být příjemná a kompenzovat dlouhé sezení. 

- Často nechávám pacienty vybrat, co by chtěli cvičit. Jejich přání 
(typicky "příběh", ,jógový smích", "více relaxace") respektuji a obsah cvi
čební jednotky přizpůsobím. 

1 Dystymie je chroIŮcká depresivIŮ nálada, přesnější definice viz Mezinárodní klasifikace ne
mocí. 
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- Kromě cvičebních jednotek začleňuji modifikovaná cv ičení i do semi
náři'! nebo skupinové te rapie. Tak jógové cvičení "nebeské protažení" cvičí 
pacienti s instrukcí myslet na radosti abstinentského života, "sekání dříví" 
j sem přejmenoval na zatloukání pilíři'! abstinence a při cvičení "křídla" ne
chávají pacienti symbolicky za sebou problémy pi'!sobené alkoholem nebo 
drogami . Takové cvičení oživí pozornost, zmírní únavu a působí motivačně. 

Problémy 

Drobné problémy , jako j sou hlasité chrápání při relaxaci nebo povídání si 
běh em cvičení , je snadné zvládat. Závažnější je následující okolnost. I když 
hodně pacienti'! cvičí rádo jógu v l éčebném zařízení , jen menšina se jí věnuje 
soustavně po skončení l éčby. To je škoda , protože plný prospěch by přineslo 
až dlouhodobé praktikování. Pacienti se mohou zdarma účastnit našich se
min áři'! pro veřejnost a rád jim poskytuji kontakty na kluby jógy mimo 
l éčebnu . ezdá se však , že by to postačovalo . a závěr bych si dovolil uvést 
m írně upravený citát jednoho amerického kolegy: "Závislost je chronická ne
moc a její l éčba je úspěšná , když se l éčí jako chronická nemoc." 
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