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Abstrakt 

 

Název: Zneuţití anabolických steroidů mládeţí ve fitness centrech 

 

Cíle:   Hlavním cílem diplomové práce je zjištění aktuálního stavu 

problematiky dopování rekreačně sportující mládeţe navštěvující 

fitcentra a posilovny. Dalším cílem je pak komparace získaných dat 

s předešlým výzkumem probíhajícím v roce 2002. 

 

Metody:   V diplomové práci byla pouţita metoda dotazníkového sociologického 

šetření a rozhovoru. Metoda dotazníkového sociologického šetření 

byla aplikována k zjištění současné situace zabývající se dopováním 

rekreačně sportující mládeţe navštěvující fitness centra a posilovny. 

Informace získané v průběhu výzkumu byly doplněny neformálními 

rozhovory s návštěvníky fitness center a posiloven. Za účelem 

srovnání současné situace s předešlým výzkumem probíhajícím v roce 

2002 byly porovnány oba výzkumy a na základě zjištěných výsledků, 

byly vyvozeny závěry.    

       

Výsledky:   Práce popisuje současnou situaci problematiky dopování rekreačně 

sportující mládeţe navštěvující fitness centra a posilovny. V závěrečné 

části bylo zjištěno, ţe rozšířenost tohoto jevu a informovanost 

o nebezpečí, které dopingové prostředky, zejména anabolické 

steroidy, představují, se při porovnání s předešlým výzkumem 

zabývajícím se tímto předmětem zkoumání, relativně zlepšila.  

 

Klíčová slova: Anabolické steroidy, fitness centra, posilovny, rekreační sport, 

mládeţ. 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title: Abuse of anabolic steroids of Youth in fitness centers  

 

Objectives:  The main aim of the thesis is to determine the current state of the issue 

of doping Youth visiting the fitness centres and gyms. Another object 

is the comparison of the current data with data from the research 

conducted in 2002. 

 

Methods:  There was applied the method of the sociological questionnaire survey 

and the interview method in this diploma thesis. The sociological 

questionnaire survey method was used to determine the current 

situation dealing with the doping of recreational sporting Youth 

visiting the fitness centers and gyms. Information obtained during the 

research have been supplemented by informal interviews with visitors 

of fitness centers and gyms. Both researches were compared for 

comparison purposes of present situation with the situation in 2002 

and based on the results, conclusions were drawn. 

      

Results:  The thesis describes the current situation of the issue of doping 

recreational sporting Youth visiting the fitness centers and gyms. In 

the final section of the thesis was discovered that the extent of this 

phenomenon, awareness about danger that supporting remedies 

especially anabolic steroids introduce, relatively improved when it is 

compared with the previous research dealing with this subject of 

investigation. 

   

Keywords: Anabolic steroids, fitness centers, gyms, recreational sport, Youth. 
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1 ÚVOD 

Sport je nepochybně významným fenoménem naší doby a ve společnosti zaujímá 

velmi důleţité místo. Jedná se o nejrozšířenější volnočasovou aktivitu, která do lidského 

ţivota vnáší řadu pozitivních aspektů v oblastech, jako jsou zdraví, sociální integrace, 

ale i jako prevence negativních jevů (například drogy, alkohol, násilí). 

Uţívání dopingových látek je většinou spojováno s vrcholovým sportem. I kdyţ 

existovala a stále existuje celá řada dopingových prostředků a metod, je největší 

pozornost odborníků i laické veřejnosti soustředěna na anabolické steroidy. V seznamu 

zakázaných dopingových látek a metod tvoří jednu samostatnou skupinu 

dokumentovanou příklady nejčastěji zneuţívaných steroidů. O účincích těchto látek na 

sportovní výkon existují pouze zprostředkované poznatky zakládající se na pozorování 

stoupající výkonnosti a zobecňování nashromáţděných praktických skutečností. Z nich 

lze usuzovat, ţe od počátečních stádií experimentů tzv. zkoušek a omylů, dospěli 

jednotlivci k určitému optimálnímu reţimu dávkování a vhodnosti určité látky buď pro 

orální, nebo injekční aplikaci. Ke zveřejnění se však údaje nedostanou a tak je pouze 

z útrţkovitých informací známo, ţe u některých jedinců mnohonásobně překračují 

obvyklé terapeutické dávky. Také výběr druhu anabolického steroidu je dosti variabilní 

soudě podle nálezů při pozitivních testech registrovaných sportovců, pro něţ jsou 

dopingové kontroly povinné.  

Volnočasový rekreační sport téměř ţádná legislativní opatření pro kontrolu a 

případnou represi za uţívání dopingových látek nemá. Důvody zabývat se 

problematikou dopingu rekreačně sportující mládeţe nebyly povaţovány za tak závaţné 

aţ do doby, kdy se objevily váţné signály o obchodování s anabolickými steroidy a 

jejich nelegálním dovozu. Varující je také neustále se rozšiřující nabídka informací na 

internetu. 

Podnětem prozkoumat současnou situaci v rozšířenosti uţívání anabolických 

steroidů u nás byly také provedené studie odhalující vysoké procento mladých lidí 

navštěvujících posilovny, kteří jiţ anabolika uţívají či jsou ochotni anabolika 

jednorázově vyzkoušet (17,9 %). Na základě získaných výsledků a dalších signálů 

z prostředí posiloven byl v roce 2002 realizován výzkum zabývající se sociálními 

aspekty dopingu mládeţe, jehoţ hlavním cílem bylo prozkoumat na reprezentativním 

výběru návštěvníků fitness center v České republice skutečný rozsah vědomostí a 
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praktických zkušeností o podpůrných prostředcích zejména anabolických steroidech 

v širších souvislostech zájmu o cvičení v těchto zařízeních. Získané poznatky byly více 

neţ váţným varováním a současně výzvou k účinnější prevenci zaměřené zejména na 

rizikové skupiny mladé populace navštěvující cvičení ve fitness centrech a posilovnách.  

 Jak se situace po letech změnila? To je hlavním cílem této diplomové práce, která 

zkoumá současnou situaci rozšířenosti uţívání anabolických steroidů mládeţe ve fitness 

centrech a následně se zaměřuje na srovnání s předešlým výzkumem z roku 2002. 

Zajímavým přínosem se jeví i fakt, ţe určitá část výzkumu proběhla na Eberhard Karls 

Universität v Tübingenu, německém studentském sportovním městě ve spolkové zemi 

Baden-Württemberg. 

V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají sportu, jeho 

negativních jevů, anabolických steroidů, dopingu ve fitness centrech a rekreačním 

sportu či motivace mladých lidí ke cvičení. Praktická část přináší konkrétní informace, 

které se vztahují k zneuţívání anabolických látek ve fitness centrech. Zároveň jsou zde 

podrobně popsány motivační faktory k uţívání anabolických steroidů mládeţe. 

Ke zpracování těchto informací byla pouţita metoda osobního dotazníkového 

šetření. Získané informace byly následně doplněny a upřesněny pomocí neformálního 

rozhovoru s návštěvníky posiloven.  

K celkovému porovnání problematiky zneuţívání anabolických steroidů mládeţe ve 

fitness centrech byla pouţita předešlá studie zabývající se naprosto stejným předmětem 

zkoumání, jako je zaměřen výzkum této diplomové práce. 

Vzhledem ke všem pozitivům, které sport přináší, by měl být o to víc kladen důraz 

na pochopení podstaty jeho stinné stránky, proč je doping ve sportu neţádoucí a to 

především mezi sportující mládeţí navštěvující fitness centra a posilovny.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zjištění aktuálního stavu problematiky dopování 

rekreačně sportující mládeţe navštěvující fitcentra a posilovny. Následně pak 

vyhodnocení získaných dat s předešlým výzkumem probíhajícím v roce 2002. 

2.2 Úkoly práce 

 charakterizovat anabolické steroidy, 

 realizovat dotazníkové sociologické šetření, 

  analyzovat a vyhodnotit současnou situace zneuţívání anabolických steroidů 

mládeţí navštěvující fitcentra a posilovny, 

 komparovat získaná data s předešlým výzkumem a následně vyhodnotit, 

 porovnat získaná data s výzkumem na Eberhard Karls Universität 

v Tübingenu. 

2.3 Hypotézy práce 

Pro splnění stanovených cílů práce jsou formulovány následující hypotézy: 

H1 – hypotéza č. 1: Vlastní zkušenost s uţitím anabolických steroidů má více neţ 5 % 

dotázaných.  

H2 – hypotéza č. 2: Jedna třetina dotázaných ví o konkrétních moţnostech získání 

anabolických steroidů. 

H3 – hypotéza č. 3: Zkušenost s nabídkou anabolických steroidů má více jak 25 % 

dotázaných návštěvníků fitness center a posiloven. 

H4 – hypotéza č. 4: Podstoupit riziko spojené s uţíváním anabolických steroidů je 

ochotno více neţ 20% dotázaných. 

H5 – hypotéza č. 5: Vlastní zkušenost s uţitím anabolických steroidů mladých do 29 let 

v České republice nepřesahuje procentuální zastoupení mladých do 29 let na Eberhard 

Karls Universität v Tübingenu. 
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3 TEORETICKÁ ČAST 

3.1 Sport a doping 

Sport se stává stále výraznějším sociálním jevem, který ve velké míře pozitivně 

ovlivňuje celou společnost. Sport je vnímán jako forma zábavy, při které dochází ke 

značnému odreagování a psychickému uvolnění aktivně sportujících lidí. Nejen ţe 

přináší intenzivní estetické a emocionální proţitky, ale i moţnost seberealizace jedince 

v podobě proţitků úspěchu, překonání překáţek a uspokojení z dosaţeného cíle. Je 

ztělesněním obdivovaných hodnot, radosti z pohybu, výkonu, zdraví či krásy. (Sekot et 

al., 2004) Dokáţe ovlivnit osobnost sportujícího jedince při dotváření jeho vlastností, 

charakteru nebo tvorbu jeho hodnotové orientace. Sportovní prostředí nabízí ideální 

příleţitost k navozování nových sociálních kontaktů a tedy snadnější začleňování 

jedince do společnosti. (Sekot et al., 2004; Slepička et al., 2000) Avšak pozitivní role 

sportu jsou v současnosti překrývány také jeho negativními skutečnostmi, které se týkají 

nejen aktivních sportovců, ale i rekreačně sportujících jedinců. (Slepička et al., 2000) 

Rozvoj sportu je v poslední době výrazně poznamenán komerčním prostředím 

působícím na dosaţení úspěchu a jeho ekonomické zhodnocení. Neustálý nátlak na 

dosaţení vyšší úrovně sportovní výkonnosti sportovce a uspokojení zájmů různých 

skupin ze sportovcova prostředí, s sebou přináší řadu negativních vlivů. Jedná se 

především o negativní praktiky dopování, ke kterým se sportovci uchylují v případě, ţe 

ztrácejí jinou moţnost dosahování lepších sportovních úspěchů. Bohuţel nabídka 

podpůrných prostředků ke zvyšování sportovní výkonnosti neustále narůstá a snadno 

svádí ke zneuţití takových látek a metod, které jsou ve sportu zakázány a jsou 

označovány za doping. Pokud však chce sportovní prostředí zabránit v rozšiřování 

tohoto jevu a dále podporovat činnosti spojované s principy „fair play“ v rámci 

přijatých pravidel, je nezbytné, aby se spojili všichni, kteří za sportovní úspěchy 

odpovídají. Jedním ze základních pilířů je pochopení boje proti dopingu, a to nejen 

v podobě dodrţování přijatých pravidel, ale především v pochopení podstaty, proč je 

doping ve sportu neţádoucí. (Nekola, 2008; Kučera et al., 2011) 

3.1.1 Úvod do problematiky 

Pouţívání podpůrných látek pro zlepšení tělesné, tak i duševní kondice je stále 

častěji bráno jako součást běţného ţivota značné části lidské populace. (Nekola, 2008) 

Dříve ve větší míře dominovala touha po slávě, ale dnes se dostává do popředí 
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i hledisko ekonomické. (Pyšný, 1999) Společnost vytváří určitý pocit nutnosti podávat 

vyšší výkony, rychle překonávat únavu a zbavovat se stresu. K těmto účelům jsou 

vyuţívány nejen nejrůznější doplňky výţivy, ale i celá řada farmakologických 

prostředků. Z hlediska lidského organizmu dochází k umělému zvyšování jeho 

přirozené fyziologické kapacity, v některých případech aţ za hranici tolerance 

znamenající poškození zdraví.  

Nezbytnou součástí pochopení problematiky dopingu je rozdíl mezi obecným 

uţíváním slova doping ve smyslu jakýchkoliv prostředků umoţňujících zvyšování této 

přirozené fyziologické kapacity organismu na rozdíl od významu slova doping ve 

sportu, který je přesně vymezen. Sport je chápán nejen jako sport výkonnostní, který je 

definován přesnými organizačními či technickými pravidly provádění, ale i sportem 

rekreačním, kde je určitá volnost v jeho provozování a dosaţení určité výkonnosti a 

výkonu není dominantní sloţkou této formy aktivity. (Nekola, 2008) Sport vrcholový 

(výkonnostní) si jiţ vytvořil do jisté míry fungující systém kontroly, represe a systém 

prevence, který vychází z přijatých legislativních opatření. (Slepička et al., 2000) Ve 

výkonnostním sportu jsou přesně vymezené látky a metody, jejichţ uţití je zakázané a 

procedura kontroly jejich uţívání a sankcí za porušení zákazu je stanovena pravidly. 

(Nekola, 2008) Je však známo, ţe podpůrné prostředky jsou vyuţívány i v dalších 

specifických oblastech. Jedná se především o pohybové aktivity, které nemají za cíl 

dosaţení výkonu, ale především změnu tělesného vzhledu. Tento volnočasový, 

rekreační sport však bohuţel neměl do nedávna ţádná restriktivní opatření. (Slepička et 

al., 2000) Důvody a příčiny zabývat se problematikou dopingu v masovém sportu, 

nebyly povaţovány za tak závaţné, jako ve vrcholovém sportu. Situace se však rychle 

mění a rekreační sport zahrnuje jiţ takové aktivity, ve kterých jsou různé podpůrné 

prostředky hojně vyuţívány. (Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy - odbor pro 

mládeţ, 2002) 

Doping dnes není chápán jako náhodné seskupování jednotlivých případů, nýbrţ 

vypovídá o konkrétním hluboce zakořeněném problému, s kterým jsou sportovci 

konfrontováni v neustálé spirále snahy přizpůsobit se. Nepředstavuje ţádné zrcadlující 

se ustálené chování, které se atletům stává, nýbrţ je racionálním výběrem kaţdého 

sportovce v našem společenském systému. (Bette et al., 2002; Lünsch, 2001) Podle 

názoru Ludwiga Prokopa (1992), německého lékaře, sportovce a profesora v jedné 

osobě, je doping nepřirozenou a ţivotu nebezpečnou cestou k úspěchu. Představuje 
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skutečná rizika této vymoţenosti posledního desetiletí, která by měla být důsledně 

eliminována jako podvod. Vţdyť podstata sportu pramení z principů Fair Play. (Prokop, 

1992) V případě však, ţe si sám sport dokázal vytyčit svá vlastní modelová pravidla pro 

společnost, tak by se mohl stát i určitým smysluplným modelem pro naši „lepší budoucí 

společnost“. (Digel, Dickhuth, 2002) Jak jiţ německý autor Asmuth (2010, s. 94) řekl: 

„Sport je zrcadlovým obrazem naší společnosti.“ 

3.1.2 Osobnost sportovce a doping 

Problematika osobnosti sportovce je v psychologii sportu jedno z nejvíce 

frekventovaných témat za posledních třicet let. Zájem o osobnost sportovce má nejen 

důvody pedagogické, ale i psychologické. Jedná se především o vliv systematického 

sportování na osobnost člověka a samozřejmě naopak, jak osobnostní vlastnosti 

ovlivňují výsledky sportování a tím i dosaţení sportovního výkonu. Z toho plyne, ţe 

vztahy mezi osobností sportovce a průběhem sportovní činnosti jsou vzájemně velice 

provázané a sloţité. (Sekot et al., 2004; Slepička, Hoška, Hátlová, 2009) Podle 

Slepičky, Hoška a Hátlové (2009, s. 91): „Konkrétní sportovec se vyznačuje mnoha 

vlastnostmi a osobnost je pojem jednotící. Mluvíme o individuální jednotě duševních 

vlastností a procesů sportovce, spojených s jeho tělesným sebepojetím.“ Kaţdá 

osobnost je vystavena dlouhodobému působení jednotlivých vlivů. (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2009) Vývoj jedince je určován vrozenými předpoklady a vlastnostmi 

získanými v průběhu celého ţivota. Vrozené dispozice jsou základem v genetické 

výbavě člověka a silně ovlivňují předpoklady ke sportu. Jedná se především 

o anatomicko-fyziologické předpoklady pro zvládnutí určitého sportovního odvětví a 

nezbytný potenciál k dosaţení vrcholových výkonů. I kdyţ je vliv genetických dispozic 

velmi silný, nelze předpokládat zaručený úspěch jednotlivce. Důleţitou roli totiţ hrají 

i psychické dispozice jedince, které nemalou měrou předurčují jeho schopnosti, 

dovednosti, motivaci a vůli. Naprosto se dá souhlasit s Nekolou (2008), podle kterého je 

jedinec zcela jedinečnou a neopakovatelnou osobností, u které je velmi sloţité předvídat 

její sportovní kariéru, nebo dokonce predikci výkonnosti.  Ve sportovním vývoji jedince 

jsou známa čtyři stádia, která určují vzájemnou souvislost a podmíněnost mezi 

vlastnostmi získanými a dispozicemi vrozenými (Nekola, 2008, s. 11-13): 

 stadium prvotního hledání, 

 stadium výběrového uplatnění, 
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 stadium sportovního mistrovství, 

 stadium sportovní recese. 

3.1.3 Sociální aspekty dopingu 

Problematika dopingu patří mezi nejvíce diskutovaná témata nejen v laické, ale 

i v odborné veřejnosti. Ačkoli by se mohlo zdát, ţe doping je jevem izolovaným jen na 

oblast sportu a úzkou skupinu vrcholových sportovců, skutečnost je zcela jiná. Uţívání 

dopingových prostředků dostalo tak závaţnou celospolečenskou podobu, ţe začalo být 

zkoumáno jak z hlediska biomedicínského i sociálního.  

Velká pozornost společenskovědních disciplín byla věnována zejména zkoumání 

příčin, které vedly sportující jedince k braní různých podpůrných prostředků. Výsledky 

těchto studií vedou k závěru, ţe výrazný vliv na přijímání dopingu má především 

sociální prostředí. Nejedná se přitom o vliv širšího společenského klimatu, ale hlavně 

nejbliţšího sociálního okolí (škola, rodina), bohuţel však i vliv sociálního prostředí 

samotného sportu (trenéři, funkcionáři, druzí sportovci). (Slepička et al., 2000)  

Měli bychom brát v úvahu skutečnost, ţe „sport je takový, jaká je společnost“, a tím 

i reflektuje na její základní hodnoty a ideály. (Sekot, 2006; Sekot et al., 2004) 

 Ve společnosti je kladen enormní důraz na výkon a úspěch, jako jediné kritérium 

sportovní kariéry a komercionalizace sportu jako významný činitel ovlivňující toleranci 

k braní dopingových prostředků. Svou roli sehrává i velmi malá informovanost 

o vedlejších negativních účincích dlouhodobého braní dopingových prostředků. 

(Daumann, 2008; Pyšný, 1998; Sekot et al., 2004; Slepička et al., 2000; Straka, 2006) 

„Jen ten, co něco dokáţe, je úspěšný“, dle Asmutha (2010, s. 99) 

3.1.4 Společenské prostředí a doping 

Společenské prostředí je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují chování a jednání 

člověka v průběhu ţivota. Podle Nekoly (2008, s. 13) je společenské prostředí chápáno 

jako: „Souhrn okolností utvářených vývojem společnosti v oblasti materiálních, 

kulturních a etických hodnot.“ Je však známo, ţe ve sportu působí i jiné faktory, které 

ovlivňují braní dopingových prostředků, ale mají svůj původ v celospolečenském dění.  

Jedním z těchto faktorů je přehnané zdůrazňování významu úspěchu ve sportu či 

sportovní soutěţi jako událost celonárodního významu. (Slepička et al., 2000) V historii 

můţeme nalézt období, kdy úspěchy sportu se vydávaly za úspěchy politického 
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systému, státu či určité osoby stojící v čele státu. Tato politizace sportu vytvářela 

enormní tlak na sportovce, ale i na další jedince (funkcionáře, trenéry, lékaře). (Nekola, 

2000) Sport je v současnosti hodnocen jako významný společenský fenomén, který je 

výrazným činitelem „vymezující kulturu světa“ a nejvyšší hodnotou ţivota se stává 

honba za kvantitativně pojatými výkony. (Sekot, 2008; Hogenová, 1997) 

Sport se ve vrcholovém pojetí začal rychle komercializovat a v mnoha případech se 

bohuţel stává pouhou záleţitostí obchodu. Tato skutečnost má své pozitivní, ale 

i negativní důsledky. Mezi pozitiva určitě patří alespoň částečné ekonomické 

zabezpečení sportu. Vynikající sportovci si sportem mohou zajistit dobré aţ vynikající 

ţivotní podmínky. Kariéra vrcholových sportovců se stává atraktivní, a tím i vzorem pro 

začínající sportovce. Prvenství a úspěch je doprovázen slávou, obdivem, úctou, 

publicitou a penězi, avšak neúspěch je doprovázen kritikou, odsuzováním a 

zatracováním. (Nekola, 2008; Asmuth, 2010) 

Ve společenském prostředí se utvářejí vlastnosti sportovce, které mají zásadní vliv 

na vývoj jeho osobnosti, ale i vliv na okolí včetně sportu, který reprezentuje. Tlaky 

vnějšího prostředí na sportovce a jeho výkonnost mohou vytvořit nepříznivý prostor pro 

vyuţití nejrůznějších látek a prostředků, které napomohou a usnadní cestu k úspěchu. 

Tyto prostředky jsou obvykle různé výţivové doplňky se skutečným nebo placebo 

efektem. Závaţnější je však moţnost získání látek se zakázaným dopingovým účinkem. 

Jejich vývoj a distribuce je stále výhodný obchod pro firmy, které se nezajímají 

o kvalitu výrobků a dodávají na trh falzifikáty, které jsou nejen zakázané, ale mohou 

způsobit váţnější zdravotní problémy neţ zakázané látky oficiálně vyráběné jako léčivé 

přípravky.  (Nekola, 2008)   

3.1.5 Problematika dopingu v oblasti rekreačního sportu 

Převáţná část masových aktivit je i dnes spojována s rekreačním sportem, který 

obvykle neočekává výraznější sportovní výkony ani společenské uplatnění 

prostřednictvím sportu. (Charvát, 2002) Jedná se o pohybovou rekreaci, která je z valné 

části kryta sportem provozovaným ve volném čase. (Slepičková, 2005) Rekreační sport 

je zaměřen na činnosti přinášející souběţně odpočinek, zábavu a znovunabytí fyzických 

a psychických sil. K hlavním znakům můţeme přičítat svobodně volený program cílící 

k tělesné regeneraci, zdraví a rozvíjení harmonizujících mezilidských vztahů. (Sekot, 

2008) 
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Cílem sportování ve volném čase není podávání vrcholových výkonů, a proto by se 

dalo přepokládat, ţe doping zde nebude hrát ţádnou významnější roli. Uţívání 

dopingových látek je především spojováno s vrcholovým sportem, který si jiţ vytvořil 

do jisté míry fungující systém kontroly, represe a vytváří i systém prevence, vycházející 

z legislativních opatření. (Slepička et al., 2000) Rekreační sport je motivován především 

proţitkem pohybu, pozitivní emocionální odezvou a touhou po sociálním kontaktu, 

proto nebyly důvody zabývat se problematikou dopingu rekreačním spotu povaţovány 

za tak závaţné jako ve vrcholovém sportu. (Nekola, 2000, Straka, 2006) Je však známo, 

ţe existují i další oblasti v rekreačním sportu, ve kterých si podpůrné látky najdou své 

uplatnění. (Slepička et al., 2000) 

Jedná se zejména o pohybové aktivity zaměřené na pěstování postavy neboli body 

building. Tento módní trend se stal významnou sloţkou pohybových aktivit zejména 

mezi mladými lidmi, pro které je fyzický vzhled vysoce ceněnou hodnotou. Moţné 

nebezpečí však spočívá v tom, ţe tyto trendy jsou posilovány prezentací modelů 

„muţnosti“ a úspěšnosti ve filmech nebo časopisech. Mladí lidé pak snadno podléhají 

nebezpečí uţívání podpůrných látek k dosaţení vypracovaných těl podle 

prezentovaných vzorů. (Nekola, 2000; Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

Při body buildingu jsou často uţívány preparáty stimulující nárůst svalové hmoty, 

které nejen poškozují organismus, ale mohou zapříčinit i vznik drogové závislosti. 

Jestliţe výzkumné studie potvrzují, ţe zhruba 40% návštěvníků fitness center a 

posiloven je ochotno uţít podpůrné látky v určité situaci, nejedná se o jev, který by měl 

zůstat bez povšimnutí. Nejvýznamnější podpůrnou látkou se v tomto kontextu se staly 

anabolické steroidy, které se svým potenciálem, výrazně urychlit nárůst objemu svalové 

hmoty, staly nejatraktivnější dopingovou látkou v rekreačním sportu. (Ministerstvo 

školství, mládeţe a tělovýchovy - odbor pro mládeţ, 2002; Slepička et al., 2000; Straka, 

2006). 

Problematice zneuţívání podpůrných prostředků ve vrcholovém sportu je 

věnována značná pozornost na rozdíl od rekreačního sportu, o kterém se to samé 

opravdu nedá říci, i kdyţ se týká mnohem větší části populace. Profesionální sportovci, 

kteří se rozhodnou uţívat podpůrné prostředky, jsou většinou s riziky spojenými s jejich 

uţíváním dobře obeznámeni. Navíc jsou pod neustálým lékařským dohledem, kdy by 

případné zdravotní potíţe mohly být neprodleně řešeny. Rekreační sportovci zdravotní 

rizika buď vůbec neznají, nebo si je téměř nepřipouštějí.  
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Graf č. 1: Četnost výskytu znalostí zdravotních rizik uţívání anabolických steroidů 

u návštěvníků posiloven 

Zdroj: Nekola, 2000 

 

Podle Nekoly na grafu č. 1 můţeme vidět, ţe určitá obava o zdraví vyplývá ze 

znalosti zdravotních rizik spojených s pravidelným uţíváním anabolických steroidů. 

Avšak cílené informace o negativních důsledcích uţívání dopingu do prostředí 

posiloven ještě nepronikly, a proto nejsou návštěvníci dostatečně informováni. Často 

pak uţívaní ze strachu před reakcí svého okolí tají. Jeden z důvodů uţití podpůrné látky 

je udáván vliv fitness center a posiloven. Opakovaný tělesný pohyb a cvičení v tomto 

prostředí spoluvytváří názory na uţívání podpůrných látek ve směru zvýšení tolerance 

k jejich uţití. Nemalý vliv personálu takových zařízení, se můţe podílet na budování 

image steroidů, jako účinných prostředků k dosaţení splněných cílů bez neţádoucích 

účinků. (Nekola, 2000) Nedostatečná informovanost a touha podobat se vysněným 

vzorům můţe mít za následek váţné poškození zdraví. Je nezbytné si uvědomit, ţe 

preparáty uţívané při body buildingu jsou návykovými prostředky a existuje reálné 

nebezpečí vzniku drogové závislosti. (Slepička et al., 2000; Nekola, 2000; Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2009) 

3.1.5.1 Problematika dopingu u mládeţe 

Doping je palčivým problémem, který suţuje stále větší okruh sportovních odvětví. 

Jde o jev, který nezná hranic a představuje váţný problém v zemích celého světa. Tato 
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tendence je o to závaţnější, ţe dopingové prostředky nacházejí své příznivce i mezi 

mládeţí. (Slepička et al., 2000; Straka, 2006) 

Tento nebezpečný trend byl potvrzen i vědeckými průzkumy, které měly za cíl 

zmapovat rozšířenost uţívání dopingových prostředků u mládeţe. Problematika dopingu 

úzce souvisí a má mnoho společných znaků se širší problematikou drog a jejich 

uţíváním v celé společnosti. Lze přitom nalézt mnoho společných, zejména sociálních 

příčin, které k uţívání těchto prostředků směřují. (Slepička, Slepičková, 1996. In: 

Tělesna výchova a sport mládeţe. Č. 6. Olomouc, s. 41-43) 

Významným činitelem, který v člověku spoluvytváří vztah k návykovým látkám, 

respektive dopingovým prostředkům, je především sociální prostředí. Z výzkumů 

vyplývá, ţe aţ jedna třetina mládeţnické populace tvoří potenciální základnu uţivatelů 

dopingových látek. Zda se tendence u této skupiny někdy projeví, záleţí především na 

situačních podmínkách. (Slepička et al., 1998). 

Vzhledem k tomu, ţe nelze v krátké době odstranit či zmírnit vlivy sociálního 

prostředí vedoucí k uţívání podpůrných látek, je nutné alespoň seznámit mládeţnickou 

populace se zdravotními, ale i sociálními důsledky dlouhodobého uţívání, zejména 

anabolických steroidů, které jsou nejčastěji zneuţívanou skupinou. (Slepička et al., 

2000) Neméně důleţitým krokem je pomoci jim vytvořit takový systém hodnot, ve 

kterém tendence k sociálně patologickému jednání nebudou dominovat. (Straka, 2006)  

3.2 Historie uţívání podpůrných látek ve sportu  

Snaha o zvýšení tělesné a psychické výkonnosti s pomoci nejrůznějších podpůrných 

látek je u člověka patrná uţ odedávna. (Nekola, 2000; Praţák, 1991; Pyšný, 1998; 

Pyšný 1999; Straka, 2006) Specifickou oblastí, ve které našel doping nejmasovější 

upotřebení, je bezesporu sport. (Straka, 2006) Sportovní prostředí v celé své historii 

provázely snahy po dosahování stále lepších výkonů. To vše vedlo k neustálému 

zvyšování poţadavků jak v tréninku, tak v soutěţi. Ne však kaţdý byl schopen těmto 

poţadavkům přizpůsobit, do té doby běţnými tréninkovými prostředky. (Slepička et al., 

2000)  

Jak jiţ řekl Arne Ljungqvist, předsede IAAF Medical Committee, na Second IAF 

Doping Symposium in Florence in May 1987 (1990, s. 1): „Vyplynuly na povrch 

poznatky, které nebyly nikdy předtím odkryty.“ Určitým způsobem se s jeho názorem 

ztotoţnil o několik let později i Jiří Radvanský, přednosta Kliniky tělovýchovného 
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lékařství fakultní nemocnice v Praze Motole, kdyţ si pokládal otázku: „Proč se stal 

doping komplikovaným problémem právě v této době? Nejspíš proto, ţe sport se 

v dnešní době jiţ příliš vzdálil svým kořenům.“ 

3.2.1 Historie uţívání dopingových látek 

Zmínky o pouţití podpůrných látek sportovci pochází aţ ze starověkého Řecka. 

Jednalo se především o uţívání bylin a hub s moţnými halucinogenními účinky.  

(Yesalis, 2000) V písemnictví je zaznamenáno, ţe podpůrné látky sportovci uţívali jiţ 

během starověkých olympijských her. Termín doping byl poprvé definován v anglickém 

slovníku v roce 1897, jako „uţití látky za účelem posílení sportovního výkonu.“ Slovo  

dope pochází z jiţní Afriky, kde takto nazývaný primitivní alkoholický nápoj, který byl 

podáván jako stimulans při obřadních tancích. Uţití zakázaných látek můţe mít za 

následek významné aţ nenávratné poškození dopujícího sportovce, případně můţe být 

i příčinou úmrtí. V roce 1886 došlo k prvnímu úmrtí následkem dopingu, kdy se 

anglický cyklista předávkoval trimethylem při závodu ve Francii. V historii novodobých 

olympijských her (dále jen OH) došlo k prvnímu úmrtí v souvislosti s dopingem v roce 

1960, kdyţ dánský cyklista Kurt Jensen zkolaboval po předávkování amfetaminem. 

Pravidelné kontroly na stimulační látky se provádějí od OH v roce 1968, kdy byl 

sestaven první seznam zakázaných látek. V roce 1976 na OH v Montrealu se poprvé 

uskutečnily dopingové kontroly na anabolické steroidy. V polovině 80. let se objevil na 

scéně hormon erytropoetin (EPO) podporující přenos kyslíku, a tím zlepšení aerobního 

výkonu. Jeho odhalení dopingovými kontrolami bylo obtíţné, tudíţ se ho podařilo 

odhalit aţ na OH v roce 2000. Podobně tomu bylo i u další dopingové látky, růstového 

hormonu, který začali uţívat zejména kulturisté začátkem 90. let pro jeho anabolické 

účinky a k jeho odhalení dopingovými kontrolami došlo aţ ke konci roku 2009. 

(Hnízdil et al.; Jankovič, 2009; Nekola 2000; Nekola 2008; Papagelopulos, Mavrogenis, 

Soucacos, 2004; Podroušek, 2006; Pyšný 1998; Pyšný, 1999; Skalská, 2007)   

3.2.2 Historie uţívání anabolických steroidů ve sportu 

Rozhodující okamţik v oblasti uţití drog ovlivňující výkonnost jedince náleţí 

jednoznačně první zmínce o poţívání anabolických steroidů ve sportu, které se datují do 

začátku druhé poloviny 50. let. (Pyšný, 1999) Uţ ve středověku se lidé domnívali, ţe 

varlata úzce souvisí s pohlavní funkcí muţů, a ţe po jejich odstranění se ztrácí muţská 

síla, agresivnost a další charakteristické vlastnosti. Někteří jedinci začali přemýšlet 
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o tom, jak vrátit muţnou sílu těm, kteří ji ztratili. Jiţ 400 let před naším letopočtem bylo 

doporučováno indickým lékařem Sušrutou, aby impotentní muţi jedli pohlavní ţlázy 

tygrů a tím si udrţeli muţnost. Podobně Asiec Huns, kolem 350 let př. n. l., pojídal 

pravidelně před bojem varlata zvířat pro zvýšení své síly a agresivity. (Praţák, 1991)   

Zlomovým bodem v historii dopingu byl bezesporu rok 1935, kdy se podařilo 

Laquerovi izolovat testosteron v krystalické podobě. Bezprostředně po tom poukázal 

Dr. Ove Boje (1939) na moţné zvyšování fyzické výkonnosti prostřednictvím 

androgenního testosteronu. Boje byl také jeden z prvních, který varoval atlety před 

moţnými zdravotními problémy anabolických steroidů. (Boje, 1939) Ve třicátých letech 

slouţit testosteron pouze k lékařským účelům, avšak jiţ za druhé světové války jej 

začali uţívat němečtí vojáci pro zvýšení agresivity a síly. Aţ do začátku 50. let se 

neobjevují ţádné náznaky, ţe by o testosteron měli zájem i sportovci. První zprávy 

o uţívání anabolik ve sportu se objevili během olympijských her roku 1952 a současně 

byly spojovány s nástupem sportovců Sovětského svazu. (Nekola 2000; Nekola, 2008; 

Praţák, 1991; Pyšný 1999) Nedlouho potom vypluly napovrch zprávy týkající se 

ruských sportovců a sportovkyň, kteří anabolické látky brali, aby svou sílu a váhu 

zvýšili. Americký olympijský vítěz v hodu kladivem z roku 1956, H. Connoly byl asi 

s největší pravděpodobností první, který anabolika uţíval. (Clasing, 2004) Tyto 

informace potvrdil John Bosley Zieger, otec anabolických steroidů, jak ho Nekola 

(2008) označil, v roce 1956 na Světových hrách v Moskvě. Zjistil, ţe mladí sovětští 

vzpěrači museli být při močení katetrizováni, protoţe předpokládaný příjem 

anabolických steroidů můţe za určitých okolností způsobovat zvětšení prostaty. Ve 

spolupráci s ním v roce 1958 farmaceutická společnost CIBA Pharmateuticals uvedla na 

trh první orální anabolický steroid s obchodním názvem Dianabol a účinnou látkou 

methandienon a postupně se rozšířilo jeho uţívání některými sportovci. (Nekola, 2000; 

Praţák 1991; Pyšný, 1998; Pyšný 1999; Roubík, 2008) Jelikoţ uţivatelé anabolických 

steroidů začali na soutěţích vyhrávat, tak se brzy mezi sportovci rozneslo, ţe dosaţení 

úspěchu je moţné jen za podpory steroidů. (Nekola, 2000) Následně dochází 

k obrovskému rozvoji vyuţití steroidů ve většině sportů s rozhodujícími silovými 

schopnostmi jedince, který vrcholí na olympijských hrách v Mexiku a Mnichově, kde 

řada sportovců přiznala uţití anabolik ve své tréninkové přípravě. (Pyšný, 1999) 

S počátkem 60. let anabolické steroidní hormony, látky podporující zásadním 

způsobem nárůst svalové hmoty a urychlující regeneraci organismu, vkročily do 
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sportovního světa. (Hnízdil et. al., 2000; Nekola 2008). Všeobecně však byla 

podceňována zdravotní rizika, která anabolika skrývala. Od doby „varování Boje“ se 

dramaticky zvýšilo uţívání těchto podpůrných prostředků nejen do oblasti 

výkonnostního sportu, ale bohuţel i masového sportu. (Lünsch, 2001) Atmosféře 

svobody a volnosti velmi nahrávala skutečnost, ţe se tak dělo naprosto beztrestně, 

jelikoţ anabolické steroidy do té doby nebyly zakázané. To se však změnilo 

s přirůstajícími zdravotními obtíţi a záhadnými úmrtími vynikajících sportovců. Došlo 

tedy k prvním kontrolám na doping anabolickými steroidy a to na olympijských hrách 

v Mnichově roku 1972. Na základě šokujících výsledků, kdy se k uţívání nějaké 

povzbuzující látce hlásilo 85 % sportovců, přistoupily některé mezinárodní sportovní 

federace k zákazu anabolických steroidů. (Nekola 2000; Nekola 2007). Dalším krokem 

bylo zavedení kontrol na anabolické steroidy na olympijských hrách v roce 1976 

v Montrealu. (Nekola, 2008) Postupně docházelo k pravidelným dopingovým kontrolám 

v naprosté většině sportovních odvětví, které se snaţí potlačit doping z etických a 

zdravotních důvodů. Přestupek je chápán jako porušení pravidel s následným postihem, 

a to vyřazení sportovce na určitou dobu ze soutěţí. Neboť tyto postupy nejsou ideální a 

v rekreačním sportu je nelze nařídit, měla by se tedy stát účinným bojem s dopingem 

preventivní výchova všech účastníků tělesné výchovy a sportu k antidopingu zajištěná 

legislativou, výchovou a zdravotní péčí. (Pyšným 1999; Slepička et al., 1998) 

A jak je to tedy se současnou společností? Ta je bohuţel pevně svázána s myšlenkou 

neustálého dosahování úspěchů všemi cestami a postupně začíná tolerovat uţívání 

jakýchkoli prostředků, které mohou úspěch zaručit. (Kučera et al., 2011) Sport je 

chápán jako signum úspěchu, znakem existence a sportovec je akceptován zejména jen 

ve světle svých výkon. (Sekot et al., 2004) Autorka Anna Hogenová (1997) ve své knize 

„Etika a sport“, pobízí k vytvoření prostředí, kde vítězit čistě bude tou nejvyšší 

potřebou.  

3.2.3 Základní antidopingové organizace a dokumenty o dopingu 

„Rozhodující a jedinou antidopingovou institucí je World Anti-Doping Agency 

(WADA)“, podle Pyšného (2006, s. 9), která byla zaloţena v roce 1999. (Nekola 2000; 

Nekola 2008; Pyšný 1998; Pyšný, 1999; Skalská, 2007) „Koordinací antidopingové 

politiky na národní úrovni je vţdy pověřena příslušná národní antidopingová 

organizace. V České republice to je Antidopingový výbor České republiky (AVD 
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ČR). Tento orgán zahrnuje i výkonnou sloţku – Exekutivu. Exekutiva je zodpovědná za 

provádění veškerého testování sportovců“, podle Pyšného (2006, s. 9). 

Základním a univerzálním dokumentem je Světový antidopingový kodex, z něhoţ 

vychází Světový antidopingový program. Tento kodex přijaly světové sportovní 

organizace jako závazný dokument, podle kterého se řídí. Pro veškeré otázky spojené 

s dopingem platí ustanovení, které má za cíl antidopingový program: 

 ochrana základních práv sportovců při účast sportu bez dopingu, propagace 

zdraví, spravedlnosti a rovnoprávnosti pro všechny sportovce, 

 zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních a národních 

antidopingových programů pro kontrolu a prevenci dopingu. 

V České republice je vydávána Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve 

sportu, která obsahuje ustanovení převzatá z Kodexu v doslovném znění. Dále obsahuje 

ustanovení, která dodrţují principy stanovené Kodexem s ohledem na příslušné 

mezinárodní standardy a zároveň na ně navazující dokumenty v podmínkách České 

republiky. Této směrnici podléhají jednotlivé sportovní svazy a jejich členové, coţ jsou 

nejen sportovci, doprovodný personál sportovce, ale i osoby jinak akreditované 

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

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

spadají pod jejich pravomoc, byli o ní informováni a zároveň tato ustanovení 

dodrţovali. (Pyšný, 2006) 

Co se týká rekreačního volnočasového neboli zájmového sportu a legislativních 

opatření, tak ještě do nedávné doby ţádná neexistovala. Avšak dne 1. ledna 2010 začal 

v České republice platit nový Trestní zákoník, který upravil problematiku nedovoleného 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami, přesněji řečeno dopingu. Konkrétně 

to vyjadřuje § 288 výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, který 

stanovuje, ţe: „Kdo neoprávněně ve větším mnoţství vyrobí, přechovává, doveze, 

vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo 

jiným hormonálním účinkem za jiným neţ léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému 

pouţije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo 

jinou metodu s dopingovým účinkem, bude potrestán odnětím svobody v rozpětí 

jednoho roku aţ dvanácti let“. Co vedlo k takovému opatření v českém právním řádu? 

Především je to závazek státu vyplývající z přijetí Mezinárodní úmluvy proti dopingu 
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ve sportu a nutnost společného postupu civilizovaných zemí proti uţívání dopingových 

látek a to nejen v organizovaném sportu, ale především na půdě rekreačního sportu.  

Obchodování s anabolickými látkami a dalšími hormonálními prostředky je velmi 

výnosná činnost, která překračuje hranice států a hraničí s organizovaným zločinem. 

Dostupnost podpůrných prostředků s anabolickými účinky včetně návodů na jejich 

uţívání je poměrně snadná, neboť převáţná část se jich dostává na tuzemský trh 

nelegálním dovozem ze zemí, kde kontrola výroby prakticky neexistuje. (Nekola, 2012) 

Vzhledem k rozšířenosti mezinárodního obchodu a prokázané trestné činnosti je 

proto nezbytné, aby pro postih byly voleny prostředky na úrovni trestně právní, které 

mají vyšší represivní, ale i preventivní účinnost.  (Nekola, 2012) 

Česká republika se přijetím trestního postihu proti nelegálnímu nakládání s látkami 

a metodami s dopingovým účinkem zařadila mezi země, které se chopily odpovědnosti 

za šíření dopingu na úrovni státu. Ţe to bylo nezbytné a správné rozhodnutí, svědčí také 

skutečnost, ţe zneuţívání dopingu jiţ není otázkou jen organizovaného sportu. (Nekola, 

2012) 

3.3 Dopingové látky a metody 

Pohybová aktivita a sport jsou základním faktorem, který ovlivňuje zdraví a kvalitu 

ţivotních proţitků kaţdého člověka, kdy stimulují zejména optimální růst a vývoj 

organismu, fyzickou výkonnost a jeho funkční zdatnost. (Sekot, 2003; Sekot et al., 

2004) Jsou ale také rozhodujícím preventivním prostředkem chránícím před 

experimentováním a případně následným zneuţíváním drog, neboť umoţňují kvalitní 

vyuţití volného času, podporují a podněcují proces učení a ovlivňují povahové 

vlastnosti zejména u dětí a mládeţe. (Pyšný, 1999; Staňková, 2009) Jejich zařazení do 

denního reţimu je dále nezbytnou součástí i léčby jiţ vzniklých drogových závislostí. 

Sport a i některé rekreační aktivity, sebou přinášejí moţnost zvýšeného rizika 

neléčebného uţití určitých drog, dopingových látek. Za doping ve sportu se povaţuje 

zjištěná přítomnost zakázaných látek náleţejících k vybraným skupinám 

farmakologických prostředků v tělních tekutinách sportovce. (Pyšný, 1999) 

Naprostá většina látek s dopingovým účinkem patří do oblasti farmakologických 

prostředků určených k léčbě běţných, ale i závaţných onemocnění. Léky jsou vyrobeny 

proto, aby léčily, ne proto, aby je uţívali zdraví jedinci. V této souvislosti je nutno 

podotknout, ţe terapeutické dávky určené k léčbě jsou stanoveny lékařem podle 
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diagnózy. Dávky farmakologických látek určených k dopingu jsou uţívány obvykle 

v mnohonásobně větším mnoţství, neţ je terapeutické pouţití. (Kučera et al., 2011)  

Spektrum farmakologických látek pouţívaných k dopingovým účelům je velmi 

obšírné a pro lepší přehlednost je výhodné pouţít standardizovanou klasifikaci 

zpracovanou Světovou antidopingovou agenturou pro potřeby organizovaného sportu, 

vydanou jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu ve sportu. Tento seznam 

klasifikuje zakázané látky na skupiny stimulancií, narkotik, kanabinoidů, 

glukokortikosteroidů, β-blokátorů a omezeně alkoholu, které nesmějí být uţívány při 

sportovních soutěţích, a dále na skupinu látek, které jsou pro sportovce zakázané stále, 

tj. anabolické látky, hormony a příbuzné látky, β2 agonisté (nebol-li beta 2-agonisté), 

látky s antistresogenní aktivitou, diuretika a jiné maskující látky. Na seznamu jsou však 

i uvedeny zakázané metody, mezi které patří zvyšování přenosu kyslíku, chemické a 

fyzikální manipulace a genový doping. V jednotlivých skupinách jsou látky 

představující různé podpůrné prostředky, jejichţ účinek z hlediska podpory sportovního 

výkonu se liší v zásadě podle toho, na kterou sloţku výkonu ta která látka působí. 

Některé látky mají větší význam pro vytrvalost, některé pro rozvoj síly a rychlosti, jiné 

zase více ovlivňují psychiku, zvyšují sebevědomí, agresivitu, nebo naopak zklidňují, 

tlumí bolest. (Kučera et al., 2011) 

3.3.1 Anabolické látky 

V takové sportovní aktivitě, kde síla hraje významnou roli (Podroušek, 2006) a 

náročné tréninkové metody neodpovídají očekávání, tam přichází anabolické látky 

napomáhající zvýšit úroveň výkonnosti sportovce. (Lobenwein, 2008; Nekola, 2000) 

V posledních třiceti letech jsou anabolické látky nejzávaţnějším problémem 

v neúprosném boji proti dopingu. (Bellotti, Benzi, Ljungqvist, 1990; Nekola, 2000; 

Pyšný, 1999) Závaţnost jejich zneuţívání stoupá v obrovské míře hlavně na půdě 

masových sportovních aktivit, kde je uţívají především neregistrovaní sportovci 

v různých posilovnách a fitcentrech. (Digel, Dickhuth, 2002; Nekola 2000) Jsou to 

většinou chlapci ve věku 15 – 20 let a na černém trhu se stávají obětí ziskuchtivých 

dealerů, kteří prodávají preparáty s mnohdy podezřelým původem. (Nekola, 2000)  

V seznamu zakázaných farmakologických skupin jsou anabolické látky rozděleny na 

androgenní anabolické látky a jiné anabolické látky. (Kučera et al., 2011; Medek, 

Novák, Smejkal, 1992; Pyšný, 1999; Pyšný, 2002) Do androgenních anabolických 
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steroidů patří například dihydrotestosteron, droslanolon, metandienon, methandriol, 

klostebol, stanozolol, metenolon, testosteron a další příbuzné látky. Jinými látkami 

s podobným anabolickým účinkem jsou β2 agonisté, kam jsou zařazovány např. 

clenbuterol, fenoterol, bambuterol, formoterol a další. (Pyšný, 1999; Pyšný, 2002) 

3.3.1.1 Androgenní anabolické steroidy 

Podle Hrdiny (1997) jsou androgeny muţské pohlavní hormony, jejichţ přirozeně se 

vyskytujícím a hlavním představitelem je testosteron. Z jejich struktury vycházejí 

anabolické steroidy, látky, u nichţ je zdůrazněno anabolické působení. Ostatní 

androgenní efekty jsou sice oslabeny, ale nikdy úplně nechybí. (Hrdina et al., 1997) 

Androgenní anabolické steroidy (zkráceně androgeny nebo anabolika) dělíme 

z hlediska původu na steroidy tělu vlastní – endogenní (tělo je můţe produkovat 

přirozeně) a exogenní (zevní, lidský organismus je nemůţe přirozeně produkovat), které 

jsou vyráběny uměle. (Kučera et al., 2011; Nekola, 2008; Pyšný, 2006) Z toho vyplývá, 

ţe dopingem můţe být v této souvislosti látka exogenní, která v těle běţně nikdy není, 

nebo látka, kterou tělo tvoří, ale její mnoţství se liší od běţného fyziologického 

mnoţství. (Pyšný, 2006) Obě formy steroidů mají vlastnosti anabolické, které jsou 

nezbytné pro tvorbu tkání a současně androgenní, tj. schopnost vytvářet maskulinní 

znaky, viz tabulka č. 1. (Kučera et al., 2011; Lünsch, 2001; Nekola 2008) Jednou 

z motivací pro vytvoření syntetických steroidů byla snaha o separování těchto dvou 

vlastností a vytvoření steroidu, který by byl pouze anabolický bez androgenních účinků. 

Tato snaha je však dodnes neúspěšná a všechny anabolické steroidy mají obě vlastnosti, 

a proto jejich kompletní označení anabolické androgenní steroidy. (Nekola, 2000; 

Nekola, 2007; Pyšný, 1998) 

Tabulka č. 1: Androgene Wirkungen und Anabole Wirkungen von Testosteron  

Zdroj: Weineck, 1991 
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Pro podporu sportovního výkonu se vyuţívá anabolických vlastností steroidů, neboť 

podporují syntézu bílkovin v organismu a růst svalové tkáně, v dospívání rovněţ 

stimulují růst kostí a působí na psychiku jedince. (Horký, 1972; Kučera et al., 2011; 

Lünsch, 2011; Nekola, 2008; Praţák, 1991; Pyšný, 1999) Zvyšují však agresivitu a 

objektivně i subjektivně navozují psychický i fyzický stav, který umoţňuje zvýšení 

tréninkových dávek a zkracování přestávek v tréninku, které jsou nutné k regeneraci 

organismu. (Nekola, 2008) Dávky steroidů aplikované k těmto účelům překračují dávky 

určené k běţné léčbě pacientů. (Kučera et al., 2011; Nekola, 2008) Anabolické steroidy 

se uţívají obvykle podle rozpisů, kde hraje hlavní roli variabilita dávek, střídání druhů a 

různé pyramidy a cykly s časovým vysazováním jejich uţívání. (Praţák, 1991) 

Vedle dlouhodobě známých účinků na podporu nárůstu objemu svalové hmoty se 

některých steroidů zejména testosteronu začalo uţívat téţ k urychlení regenerace ve 

vytrvalostních sportech k brzkému nastartování anabolické fáze, potřebné k podání 

dalšího výkonu. (Kučera et al., 2011; Nekola 2008) 

V zásadě se jedná o dvojí způsob aplikace anabolických steroidů a tomu 

uzpůsobených a vhodných preparátů (Nekola, 2008; Praţák, 1991; Pyšný, 1998; Pyšný, 

1999): 

 Orální, ústy uţívané steroidy (např. methandrostenolon, oxymetholon, 

oxandrolon, stanozolol) se vstřebávají v tenkém střevě a dostávají se do 

krevního oběhu a tak do svalových buněk. Aby nedošlo k okamţité 

deaktivaci, a ztrátě účinků jsou orální steroidy chemicky upravovány. Jejich 

biologická aktivita je poměrně krátká. 

 Injekční, intermuskulární aplikací steroidů (např. nandrolon, testosteron, 

methanolon, trenbolon) se účinná látka dostává přímo do svalové buňky. 

Biologická aktivita je delší a závislá na typu mastné kyseliny, např. acetát, 

dekonoát, cypionát.  

 

Biologická účinnost anabolických steroidů není stejná s jejich vylučováním ve 

formě metabolitů v moči člověka. Je také rozdíl mezi jednotlivými steroidy, např. 

testosteron zůstává v těle podstatně kratší dobu neţ nandrolon. Navíc vylučování 

z depotních injekcí (léky s velmi pomalým vstřebáváním) není rovnoměrné a můţe se 
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stát, ţe v těle sportovce vydrţí několik měsíců i více neţ rok. (Nekola, 2008) Na druhou 

stranu mají injekční formy podstatně niţší hepatotoxicitu, neţ je tomu u orálních 

přípravků. (Praţák, 1991) 

Za nejvýznamnější „sexuální hormon“ je povaţován testosteron, který je normálně 

přítomen jak v muţském, tak i ţenském organismu. U muţů se tvoří ve varlatech a 

u ţen v nadledvinách a vaječnících. Má řadu specifických funkcí, které jsou nejvíce 

zřetelné v pubertě, u muţů se to týká především růstu reprodukční tkáně (penisu, varlat, 

nadvarlat semenných váčků a prostaty). (Lünsch, 2002; Nekola, 2000; Pyšný, 1999; 

Pyšný, 2006) Zároveň působí na vývoj jejich sekundárních pohlavních znaků s růstem 

vlasů, chlupů, vousů a rozšířením hrtanu, které prohlubují výšku hlasu jedince. 

U dospívajících dívek reguluje zejména růst typického ochlupení v oblast genitálií, 

udrţují libido a tvoří v nich ţenské hormony – estrogeny. (Pyšný, 2002) Ţeny a 

mladiství jsou však na testosteron citlivější a jiţ malé mnoţství má pro ně značný 

anabolický vliv. (Nekola, 2000; Weineck, 2004) Podle Nekoly (2000) stojí určitě za 

povšimnutí existující výzkumy, které prokázaly pozitivní korelaci mezi hladinou 

testosteronu a agresivním chováním. Stejného názoru je i Weineck (2004), který 

poukazuje hlavně na změnu psychického chování ve směru zvýšení agresivity a zesílení 

vlastního libida. Tato neustále se narůstající agresivita napomáhá hlavně k většímu 

výkonnostnímu impulzu a motivaci.  

Spolu s testosteronem patří mezi nejoblíbenější anabolický doping nandrolon. Při 

srovnání s testosteronem vydrţí v těle sportovce mnohonásobně déle, často mnoho 

měsíců i více neţ rok. (Nekola, 2000) 

Vliv anabolických steroidů na fyzickou výkonnost 

Jak jiţ bylo v předešlých kapitolách řečeno, vítězství vţdy přinášelo ve sportu slávu, 

společenské postavení nebo peníze, proto se sportovci pokoušeli získat převahu nad 

soupeři pomocí nejrůznějších prostředků zvyšujících jejich výkonnost. Mezi sportovci 

se tradovalo, ţe pouze za podpory steroidů je moţné dosaţení úspěchu. (Nekola 2000) 

Autoři Digel a Dickhuth (2002, s. 18), říkají: „ Lidem musí být ukázáno, ţe člověk 

můţe dosáhnout nejvyššího výkonu i bez podvodu.“ Podle Larse a Pera (1987) by 

neměla být anabolika v ţádném případě k nárůstu výkonnosti uţívána. Někdy je však 

touha po vítězství silnější a právě tehdy vstupuje na scénu nejzneuţívanější lék v historii 

sportu – anabolické steroidy. (Praţák, 1991) 
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Obecným důvodem zneuţívání anabolických steroidů je předpoklad změny ve 

sloţení těla, nárůst svalové hmoty a redukce tuku. (Pyšný, 1998; Pyšný, 1999; Slepička 

et al., 2000; Stackeová, 2012; Straka, 2006) Tyto účinky jsou vyuţívání jak sportovci 

vrcholovými, tak především výkonnostními a rekreačními. Základním důvodem je 

budování atletické, esteticky dobře vypadající módní postavy. V tomto případě se jedná 

hlavně o mladou populaci, kdy je příčinou nový módní kult sportovního těla, ovlivněný 

módními časopisy, reklamami či videoklipy. Nesmí být zapomínány i další důvody 

zneuţívání anabolik jako je třeba předpoklad narůstající síly, ale i vytrvalosti a 

hmotnosti se zvýšenou sportovní výkonností, urychlení zotavovacích procesů nebo 

očekávaná změna v chování s narůstající agresivitou. (Pyšný, 1998; Pyšný, 1999)   

Avšak podle Ryana (1981), který jako první popsal účinky anabolický steroidů na 

sportovní výkon zhodnocením mnoha studií, potvrdil, ţe většina z nich nemá pro své 

metodologické chyby dostatečně průkazné závěry. Tudíţ podle něj neexistuje ţádný 

podstatný důkaz pro nárůst svalové hmoty u zdravých dospělých muţů, kteří přijímají 

anabolické steroidy.  

Zdravotní aspekty uţívání anabolických steroidů 

„Velký sport začíná tam, kde končí zdraví“, tímto citátem začíná kniha Johna 

Hobermana, amerického spisovatele „Umírající mašiny“. Citát patří Bertoldu Brechtovi. 

(Z překladu Jürgena Schiffera: Sterbliche Maschinen, Aachen 1994, s. 9)  

Anabolické androgenní steroidy jsou úspěšně klinicky vyuţívány v léčbě celé řady 

závaţných onemocnění, k nimţ náleţí podle Nekoly (2008) a Pyšného (1998) zejména: 

 náhradní terapie u muţů - stimulace pohlavního vývoje v případech opoţděného 

nástupu dospívání nebo pro udrţení sexuální aktivity (při poškození, poranění 

nebo zhoubnému onemocnění varlat), poklesu vlastní tvorby testosteronu, 

 náhradní terapie u ţen – v případě selhání pohlavních funkcí u ţen (mladých 

dívek nebo ţen v menopauze) nebo gynekologických poruchách, 

 substituce metabolismus bílkovin po těţkých operacích, svalových atrofiích, 

poškození pohybového aparátu po úrazech,   

 stimulace růstu v prenatálním věku, i kdyţ s nebezpečím předčasného ukončení 

růstu nebo osteoporóza. (Weineck, 2004)  
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Podle Daumanna (2008) si sportovci uvědomují, jaké zdravotní problémy mohou 

způsobovat anabolické steroidy, ale jejich současné preference převyšují tento strach 

z moţných důsledků. Zároveň podotýká, ţe projevy negativních účinků anabolik, jsou 

otázkou dlouhodobého uţívání, tudíţ si atleti v počátku braní s nimi vůbec nelámou 

hlavu.  

Zajímavou myšlenkou se zabýval Pyšný s Matoušem (1997), kteří došli k závěrům, 

ţe vrcholoví sportovci jsou brzděni represí dopingových odběrů, mají znalosti 

případných rizik a také jsou pod pravidelnou lékařskou péčí, kdy projevy poškození 

mohou být ihned řešeny. V rekreačním sportu tyto faktory částečně chybí a případní 

uţívači mnohdy vůbec nepředpokládají nepříznivé dopady na své zdraví. Zároveň se 

jedná o velmi mladé jedince, kteří jsou v období růstu a vývoje, kdy je na tělo na 

poškození organismu velmi citlivé. (Pyšný, Matouš, 1997) 

Uţívání anabolických steroidů pro neterapeutické účely můţe způsobit řadu 

závaţných důsledků. Přehled hlavních metabolických účinků androgenních 

anabolických steroidů je moţno k vidění v tabulce č. 2 (Pyšný, 2006) a na obrázku č. 1 

(Antidopingový výbor ČR, 2013)   
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Tabulka č. 2: Přehled hlavních metabolických účinků androgenních anabolických 

steroidů 

Zdroj: Pyšný, 2006 
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Obrázek č. 1: Škodlivost a vedlejší účinky anabolických steroidů 

Zdroj: Antidopingový výbor ČR, 2013 
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Některé z nich mohou způsobovat trvalé následky, zejména při poruchách 

kardiovaskulárního systému, jako hypertenze, zhuštění stěny srdečních komor, rozšíření 

aterosklerózy. Nárůst svalové hmoty poškozuje pohybový aparát, zejména klouby a 

vazivovou tkáň, která je méně zásobena krví, čímţ dochází k přetíţení a rupturám. 

Postiţeny však bývají i vnitřní orgány, kde dochází k metabolismu (v játrech) nebo 

vylučování metabolitů (v ledvinách). (Kučera et al., 2011) Moţná se jedná o následky 

znečištění v preparátech „černého původu“. (Lünsch, 2001) Poškození jater se můţe 

projevit také tvorbou nádorů nebo krevních cyst, které mohou prasknout. V ledvinách 

po vysazení steroidů hrozí vznik močových kamenů. (Nekola, 2007) Zásadní způsobem 

jsou však poškozovány pohlavní orgány u muţů poklesem aţ vymizením tvorby 

spermií, hypertrofií prostaty a nebezpečí rakoviny. U ţen dochází k poruchám 

menstruačního cyklu a v horším případě aţ k neplodnosti, virilizaci, tj. zvýraznění 

muţských pohlavních znaků (růst vousů, vypadávání vlasů, zmenšování prsních ţláz, 

zhrubnutí hlasu a při dlouhodobém uţívání i k celkové přestavbě skeletu. (Catlin, 1999; 

Digel, Dickhuth, 2002; Kučera et al., 2011; Lünsch, 2001; Nekola, 2000; Nekola, 2007; 

Podrouţek, 2006; Pyšný, 1998; Pyšný, 1999; Pyšný, 2002; Pyšný, 2006; Rüţa, 2011) 

Virilizační účinky se projevují také na kůţi a to ve formě akné, poruchou vazivové 

tkáně kůţe (strie), u muţů také gynekomastií, viz obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2: Externe Merkmale des steroidalen Abusus bei Mann und Frau 

Zdroj: Lünsch, 2001 

 

Změnami hormonální hladiny jsou ovlivňovány psychické funkce, které jsou 

podmiňovány působením na libido muţů i ţen. Vztahovaly se na subjektivní stavy 

euforie, nárůstu sebedůvěry, pocitu energie či pocitu pohody. (Pyšný, 2002; Pyšný, 

1999) Toto působení bývá někdy podceňováno, přestoţe důsledky hlavně při 

dlouhodobém uţívání jsou značné. (Nekola, 2007) Jde především o nekontrolovatelné 

změny nálad, nerozhodnost, střídavé pocity radosti a melancholie, ale i narůstající 

agresivita. (Hamar, 2013; Kučera et al., 2011; Mourek, 2005; Nekola, 2007; Pyšný, 

1998) Na druhou stranu je však podle Pyšného (2006) a Praţáka (1991) agresivita, 

v určitých omezených mezích, důleţitým faktorem v soutěţích, kde vítězství v osobních 

soubojích rozhoduje o výsledku. Naprosto odlišného názoru je Nieschlag (1992), kdy je 

podle něj „doping a agresivita“ ovlivňována enormní popularitou, a tudíţ není ţádný 
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jasný důkaz, ţe by jejich zneuţívání vedlo ke zvýšené agresivitě. Uţívání steroidů 

vyvolává i pocity závislosti, které se projevují abstinenčními příznaky v době tzv. 

vysazování nebo střídání cyklů. K nejčastějším projevům patří depresivní stavy, 

nespavost, neklid, panický strach či projev halucinací a přeludů. (Bellotti, Benzi, 

Ljungqvist, 1990;  Pyšný, 1998; Weineck, 2004) V horším případě mohou dopující 

jedinci podlehnout psychickým symptomům a následně se uchýlit ke kriminálnímu 

jednání, coţ můţe vést i k naprosté změně osobnosti. Takové důsledky však mohou mít 

značný negativní dopad nejen pro uţivatele steroidů, ale i pro společnost. (Bellotti, 

Benzi, Ljungqvist, 1990; Pyšný, 2006)  

„Jeden z hlavních důvodů, proč je doping zakázán, je ochrana zdraví sportovce“, 

říká Nekola (2008, s. 40) Dopingové látky jsou určeny primárně nemocným lidem, kteří 

musí dodrţovat stanovený léčebný reţim. V zájmu úspěšné léčby je výběr a aplikace 

léků přesně stanoven podle diagnózy a kontrolován v průběhu léčby lékaři. (Nekola, 

2008) Lünsch (2001, s. 18) v souvislosti s tím uvedl následující základní pravidla 

uţívání a omezení anabolických steroidů (tabulka č. 3). 

 

Tabulka č. 3: Restriktions- und Gebrauchsregeln für die Behandlung mit 

Androgenen/Anabolika 

Zdroj: Lünsch, 2001 
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Kromě toho je názoru, ţe pro praktického lékaře je předepisování medikamentů 

sportovcům opravdu náročné zejména, kdyţ mají sportovci jasnou představu o tom, 

který je pro ně nejvhodnější.   

Zneuţívání léků zdravými lidmi můţe být i při léčebných dávkách zdraví 

nebezpečné, natoţ mnohonásobně vyšší dávkování dopujících sportovců. Významnou 

roli v moţných zdravotních obtíţích hraje i variabilita uţívaných látek či 

experimentování s mnoţstvím a dávkováním. Důkazem toho je řada sportovců, kteří 

následkem dopování mají trvalé zdravotní problémy a dokonce předčasná úmrtí 

některých sportovců jsou přisuzována uţívání dopingových látek. U mnohých sportovců 

se změny ve zdravotním stavu objevily pouze na přechodnou dobu nebo je pouze 

povaţovali za normální, neboť na ně byli předem upozorněni. V některých případech 

jsou nepříznivé metabolické změny v organismu vratným procesem. Tyto negativní 

změny mohou po úplném vysazení steroidů zcela vymizet. (Nekola, 2000; Nekola, 

2008)  

3.3.1.2 Ostatní anabolické látky 

Jedná se o látky nesteroidního původu, které jsou reprezentovány beta 2-agonisty. 

Jsou to antiastmatika, tedy na lékařský předpis dostupné preparáty na léčbu alergií a 

astmatických potíţí. Tyto látky jsou ve sportu zneuţívány jednak pro svůj stimulační 

efekt a jednak pro anabolický účinek při podávání vyšších dávek ke stimulaci svalové 

hmoty. (Nekola, 2000; Nekola, 2008) 

3.4 Doping ve fitness centrech a rekreačním sportu  

Dominantním znakem vývoje společnosti, patrným v hospodářsky vyspělých zemích 

na počátku šedesátých let, byly negativní dopady civilizačního pokroku. Nedostatek 

pohybu v pracovním i mimopracovním ţivotě měl za následek nízkou úroveň tělesné 

zdatnosti obyvatelstva a všeobecný nárůst civilizačních onemocnění. (Doping 

v rekreačním sportu, 2012; Podrouţek, 2006) Nedostatečná tělesná zdatnost a zdravotní 

stav obyvatelstva nastolily otázku, jakým způsobem zvýšit podíl pohybové aktivity 

v ţivotě běţné populace. Neustále narůstající mnoţství volného času vytvořilo prostor, 

v němţ bylo moţné nedostatek pohybu nahradit. (Čáslavová, 2009; Doping 

v rekreačním sportu, 2012) Navzdory tomu se objevily problémy s naplněním volného 

času mládeţe a s tím spojené sociální problémy. Jedno z řešení uvedených problémů se 

ukázal sport a cvičení, které dává ve své rozmanitosti příleţitost kaţdému jedinci 
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k seberealizaci a pohybovému vyuţití. Sport není spojován pouze s vítězstvím a 

prohrou, ale také s radostí, zábavou a zdravím. 

Počátek hnutí, které usilovalo o zapojení co největšího počtu lidí do pohybových 

aktivit na podporu zdraví a rozvoje, spadá do šedesátých let. Ve Spojených státech 

amerických vzniklo hnutí fitness, které se později v sedmdesátých letech prosadilo také 

v Evropě. Část populace se začala systematicky starat o své zdraví, tělesnou zdatnost 

i tělesný vzhled. (Čáslavová, 2009; Doping v rekreačním sportu, 2012) 

Cílem sportování ve volném čase není podávání vrcholových výkonů, a proto se 

můţe zdát, ţe doping zde nebude hrát významnější roli. Uţívání dopingových látek je 

spojováno především s vrcholovým sportem, který si jiţ vytvořil systém kontroly, 

represe a dotváří si i systém prevence, vycházející z legislativních opatření. (Slepička et 

al., 2000) Rekreační sport je doprovázen především pozitivní emocionální odezvou a 

proţitkem pohybu, proto nebyla tato problematika v masovém sportu povaţována za tak 

závaţnou jako ve vrcholovém sportu. (Nekola, 2000; Straka, 2006) Bohuţel jsou známy 

i další oblasti, ve kterých si najdou podpůrné látky své uplatnění.  Jedná se zejména 

o pohybové aktivity zaměřené na pěstování postavy jako fitness nebo body building. 

Tento módní trend se stal významnou sloţkou pohybových aktivit zejména mezi 

mladými lidmi, pro které je fyzický vzhled vysoce ceněnou hodnotou. (Nekola, 2000; 

Slepička, Hošek, Hátlová, 2009)  

Proto budou následné kapitoly věnovány nejdříve k pochopení pojmům týkajících 

se fitness, kdy nedílnou součástí tohoto typu cvičení je i tzv. kulturistika, která zaujímá 

v historii vzniku fitness zásadní roli.  

3.4.1 Význam slova fitness 

Slovo fitness můţe být chápáno hned několika významy. V odborné terminologii se 

pouţívá k vyjádření zdatnosti, míry schopnosti a dovednosti efektivně ţít a pracovat. 

(ABZ.cz: slovník cizích slov, 2006) V ČR se z angličtiny, převzaté slovo fitness, 

pouţívá především jako označení fitness center, která jsou řazena mezi sportovní 

zařízení, kromě toho je také synonymem pro dobrou kondici, zdravý ţivotní styl či 

dokonce označení pro zdraví prospěšné potraviny. V neposlední řadě je slovo fitness 

názvem pro kondiční kulturistiku, jinými slovy kondiční posilování. (Kalabusová, 2012; 

Stackeová, 2012)  
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Avšak pro správné pochopení výrazu fitness je následující definice Koloucha a 

Kolouchové (1990) nejsrozumitelnější. Jedná se o sportovní aktivitu a vyjádření 

celkového ţivotního stylu, jehoţ cílem je dosaţení všeobecné tělesné kondice, celkové 

zdatnosti a zlepšení konceptu postavy a drţení těla. K tomuto cvičení se pouţívají 

 kromě tradičních činek i různé speciální stroje, trenaţéry apod., které jsou k dispozici 

ve fitness centrech.  

3.4.2 Význam slova kulturistika 

Jak jiţ bylo zmíněno, tak slovo fitness je úzce spojováno s kondiční kulturistikou. 

Název „kulturistika“ pochází z latinského základu „kultura“ neboli zušlechťovat, 

vzdělávat.  Anglický název „body building“ dobře vystihuje hlavní účel tohoto cvičení, 

coţ je ovlivňování tvarů a rozměrů těla. První systémy tohoto cvičení se objevily jiţ na 

počátku minulého století, kdy nejznámější z nich je systém Angličana Eugena Sandowa 

(1867-1925), který vypracoval speciální sestavu cviků se zátěţemi, jejímţ cílem byl 

symetrický rozvoj všech svalových skupin. V r. 1903 vyšla v Londýně jeho kniha 

„Body Building“, která dala později název celému hnutí. Výraznější rozvoj 

zaznamenalo toto cvičení po 2. světové válce, kdy byla v r. 1946 zaloţena mezinárodní 

federace kulturistiky tzv. IFBB (International Federation of Body Builders). Velkou 

zásluhu na jejím zrodu a vývoji měli Američané, bratři Joe a Ben Weiderové. 

V současné době má tato federace více neţ 130 členských zemí a je řazena mezi šest 

největších sportovních federací na světě. (Stackeová, 2012) 

3.4.3 Rozdíly mezi kulturistikou a fitness 

Určitý důraz by měl být kladen i na pochopení rozdílů mezi kulturistikou a fitness, 

jelikoţ jsou v i v dnešní moderní době tyto dva pojmy často zaměňovány. Kulturistika 

hovoří především o dosaţení poţadovaného vzhledu těla bez jakékoli návaznosti na 

stránku zdraví nebo tělesnou kondici, kde pravidelné cvičení a speciální strava jsou 

pouze prostředkem k dosaţení „perfektního“ vzhledu. Na rozdíl od výrazu fitness, který 

je chápán jako celkový ţivotní styl, jehoţ cílem je udrţování nebo zlepšování fyzické 

kondice a zdraví. (Kalabusová, 2012; Stackeová, 2012)  

Určitá pozornost na porozumění těchto pojmů je určitě na místě, jelikoţ předsudky 

týkající se nárůstu svalů, silového tréninku, fitness, kulturistice apod. jsou zakořeněny 

hluboko v naší společnosti a bude trvat ještě relativně dlouho, neţ budou odbourány. 

(Mende, 1989) 



41 

 

3.4.4 Stručná historie fitness 

Fitness je jedním z nejperspektivnějších oborů sportu a volného času v současnosti. 

(Tisková zpráva České komory a fitness, 2012) Jeho počátky se datují ve Spojených 

státech amerických do poloviny roku 1970, kdy sportovní scéna dostává novou tvář, a 

začínají se rozvíjet první sportovní spolky na komerční úrovni. (Müller-Platz, Boos, 

Müller, 2006)  

V naší republice byla kulturistika před rokem 1989 organizována v rámci České 

svazu tělesné výchovy a dělila se na tzv. kondiční kulturistiku (posilovací cvičení 

s nesoutěţními cíli) a soutěţní kulturistiku. (Stackeová, 2012) V tehdejším 

Československu, kdy vládla komunistická strana, byla fitness centra výsadou 

specializovaných sportovních zařízení a pro širší vrstvu obyvatel prakticky 

neexistovala. (Kalabusová, 2012) Aţ po roce 1989 došlo k rozsáhlé komercionalizaci 

tzv. kondiční kulturistiky a počet fitness center spolu s jejich vybavením neustále 

narůstal.  (Müller-Platz, Boos, Müller, 2006) 

Bohuţel to samé nelze říci o odborné úrovni v této oblasti, o čem svědčí časté 

případy zdravotního poškození návštěvníků fitness center. Tento druh kondiční 

pohybové aktivity, označovaný jako „fitness“ se vyvíjí nezávisle na kulturistice 

soutěţní, která díky své extrémní formě spíše ztrácí na popularitě. (Stackeová, 2012) 

Jedním z hlavních fenoménů dnešní doby je zdravý ţivotní styl a pravidelné 

navštěvování fitness centra je nedílnou součástí tohoto ţivotního stylu. Stinnou stránku 

tohoto odvětví je fakt, ţe část veřejnosti vnímá oblast fitness rozporuplně. Velmi často 

dochází k zaměňování významu slova fitness s pojmem kulturistika či „body building“, 

coţ vrhá na toto odvětví zcela jiné světlo. 

3.4.4.1 Charakteristika fitness center 

Fitness centrum je podle Koloucha a Welburna (2007) chápáno jako nové, moderní 

typy společenských center, v nichţ se lidé schází proto, aby pozitivně ovlivnili svoje 

zdraví a tvar svého těla. Původně vznikla spontánně z různých posiloven a 

gymnastických sálů. Jejich dynamický rozvoj v současném světě je přirozenou reakcí na 

změněné podmínky ţivota v dnešní nesmírně rychle se měnící době. Jsou v podstatě 

povaţovány za místnosti vybavené přístroji, které umoţňují napodobovat dříve 

přirozenou činnost. Fitness centrum představuje moderní společenské prostředí se 

svými vlastními normami, zásadami a principy.  
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3.4.5 Psychologické aspekty fitness 

Oblast psychologie fitness je velice rozsáhlá svým obsahem, právě proto, ţe se 

nejedná pouze o psychologii konkrétní lidské činnosti, ale o určitý ţivotní styl směřující 

jak k tělesnému, tak i duševnímu zdraví. (Stackeová, 2012; Suchomel, Volf, 2004) 

3.4.5.1 Motivace ve fitness 

Co je v počátku kaţdého lidského chování? Proč někteří lidé sportují a jiní nejeví 

sebemenší zájem o pohybové aktivity? Co je motivuje, aby se sportovně angaţovali? 

(Stackeová, 2012; Lobenwein, 2008) 

S pojmy jako je zájem, přání, instinkt, nutkání, snaha či potřeba k dosaţení určitého 

cíle je spojována tzv. „motivace“. (Thomas, 2005) Jiţ mnoho výzkumů se zabývalo 

motivací v oblasti fitness a výsledky směřovaly vţdy k jednomu závěru, a to ţe 

v hierarchii motivů jsou v této oblasti vţdy na prvním místě motivy „estetické“. (Fox, 

1997) Ţeny si přejí ve většině případů redukovat mnoţství tuku na problémových 

partiích a zpevnit svaly na horní polovině těla. Muţi se obvykle snaţí o nárůst svalové 

hmoty a síly a o redukci tuku především v oblasti břicha.  

Motivy ve fitness dle Stackeové (2012) lze rozdělit do těchto skupin: 

 estetické (moţnost změny tvaru a rozměrů vlastního těla apod.), 

 zdravotní (celkové zvýšení odolnosti a výkonnosti, prevence civilizačních 

onemocnění apod.), 

 sociální (snaha o dosaţení sociálního kontaktu apod.), 

 proţitkové (příleţitost k odreagování se od stresu, relaxace, nové proţitky 

apod.). 

Podle Severina (2005) lze zájem mládeţe ke sportování rozdělit do následujících 

pěti motivů: 

 zábava z tělesného pohybu, 

 hledání společnosti, přátel se stejným zájmem, 

 impulz rodičů, kteří mají jistotu, ţe jejich děti jsou v „bezpečí“, 

 sport jako zajímavá obměna (pořád se něco děje), 

 vzory známých sportovců (děti začnou sportovat z důvodu identifikace 

s jejich „idolem“). 
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Jansa et al. (2005) se také zabývají mládeţnickou populací, která si uvědomuje 

důleţitost sportu a pohybových aktivit z hlediska: 

 upevňování zdraví, 

 podpory duševního a tělesného vývoje, 

 udrţení tělesné kondice, 

 zvyšování sebevědomí. 

Hierarchie motivů je uspořádána u kaţdého jedince naprosto odlišně. Obecně lze 

však říci, ţe v dnešní moderní společnosti převládají motivy estetické. S přibývající 

věkem však nabývají na důleţitosti motivy zdravotní a proţitkové. (Asmuth, 2010; 

Stackeová, 2012) 

Období dospívání je z psychologického hlediska specifické dotvářením osobnosti a 

její identity včetně tělesného sebepojetí. (Asmuth, 2010; Stackeová, 2012) Bývá citlivě 

vnímána atraktivita vlastního těla, kdy se chlapci a dívky poprvé odhodlají přijít do 

fitness centra a chtějí změnit své tělo a přiblíţit se svému idolu, který má často podobu 

konkrétní osoby, například známého sportovce či mediální hvězdy. Kromě těchto 

estetických motivů mají určitý význam v tomto období i motivy sociální a motivy 

komparativní. Jedná se hlavně o moţnost výkonového srovnání, které je pro chlapce 

důleţitým motivačním prvkem. (Stackeová, 2012; Suchomel, Volf, 2004) Vţdyť 

sportovní soutěţivost posiluje ty nejušlechtilejší vlastnosti člověka. Avšak někdy je 

touha po výkonu silnější neţ radost z pohybu. (Sekot et al., 2004) Jak jiţ Hogenová 

(2001) napsala: „Výkon je znakem existence.“ Na druhou stranu Sekot (2003) je jiného 

názoru, ţe úspěch na poli sportu ještě nemusí být úspěchem v ostatních oblastech 

ţivota. V mnoha případech je podle něj sport zdrojem uznání, obdivu či dokonce 

závisti, ale souběţně můţe komplikovat i osobní vztahy. Sport umoţňuje vyvíjet 

nevšední fyzickou zdatnost, ale můţe také vést k chronickým zdravotním problémům.  

Organizovaný sport versus neorganizovaný sport 

Organizovaný sport je chápán jako opakující se cílená, společenská a koordinovaná 

sportovní aktivita sdruţených (organizovaných) sportovců s cílem dosaţení nejlepších 

výkonů v soutěţích. Na rozdíl od toho je neorganizovaný sport individuální aktivitou 

realizovanou mimo rámec předchozí společné domluvy účastníků, bez uvědomované 

vazby na ostatní sportovce a postrádající motiv výkonu, výsledku, vítězství či odměny. 

Prakticky lze tyto dvě kategorie představující sportovní scénu označit pojmy soutěţní, 
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výkonnostní či vrcholový sport na jedné straně a rekreační kondiční sport na druhé 

straně. (Sekot, 2006) 

Různé sportovní oblasti a disciplíny přinášejí i různou povahu zkušeností a tím 

i odlišný dopad na sportující společnost. Podle Sekota (2003, 2008) lze konstatovat, ţe 

situace na půdě výkonnostního vrcholového sportu, je zcela odlišná od situace v oblasti 

neorganizovaného zájmového kondičního rekreačního sportu. Jedná se vlastně o dvě 

organizačně a povahově odlišné dominantní formy sportu.  

Výkonnostní vrcholový sport 

Hlavními znaky výkonnostního vrcholového sportu jsou podle Sekota (2003, 2008): 

 zdůraznění síly, rychlosti, úsilí o vítězství za jakoukoliv cenu, 

 vytváření autoritativní struktury, kdy jsou sportovci podřízeni trenérům, a 

trenéři dále podřízeni vlastníkům a správcům sportovních klubů, 

 výsadní postavené fyzicky nejzdatnějších a sportovně nejúspěšnějších, 

 sportovní soupeři jsou chápáni jako nepřátelé. 

Můţe však docházet k určitým odlišnostem v souladu s povahou jednotlivých 

sportů. (Sekot, 2003; Sekot, 2008) 

Vrcholový sport má bezesporu významný dopad na sport ve všeobecné rovině. 

(Sekot, 2008) k jeho negativním dopadům patří určitě nadměrná medializace a 

komercionalizace, kdy média vytváří ze sportu lukrativní obchod. Atlet a jeho sportovní 

výkon jsou vnímány společností podle Lünsche (2001) a Asmutha (2010) jako produkt 

či sluţba. To si však uvědomuje i sportovec, který je veden jen k nejlepším výkonům, 

bohuţel i on má omezené výkonnostní schopnosti. Tím pádem je na něj neustále 

vyvíjen určitý tlak z vnějšího prostředí (Asmuth, 2010), coţ znázornil Lünsch (2001) na 

obrázku č. 3.  
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Obrázek č. 3: Kommerzielle, gesellschaftlich-soziele und psychische Einflüsse als 

mögliche Gründe für Doping im Sport 

Zdroj: Lünsch, 2001 

 

Jak jiţ bylo výše napsáno, tak se u vrcholového sportu vytváří a udrţují hierarchické 

autoritativní struktury, kdy je sportovec závislý na rodičích, různých institucích, 

spolcích či organizacích prostřednictvím určitých smluvních vztahů. Díky těmto 

faktorům musí neustále podávat excelentní výkony, i kdyţ neustálá obava ze ztráty 

výkonnostních schopností ho asi provází na kaţdém kroku. Poţadavky na sportovce 

jsou opravdu vysoké. Nejen ţe se musí přizpůsobit trénování, ale vzdát se i veškerého 

svého volného času, vzdělání, ţivotních zvyklostí, přátel, vlastně normálního ţivota. 

(Asmuth, 2010; Lünsch, 2001) Pak uţ schází jen krok k prvnímu zneuţití podpůrných 

prostředků, čemuţ bude věnována kapitola 3.4.6. 

Rekreační sport 

Volnočasový neboli zájmový rekreační sport zahrnuje všechny druhy sportovních 

aktivit, které nejsou odvozovány od ambicí vítězství, rekordů či materiálních odměn. 

Podle Sekota (2003; 2008) ho lze charakterizovat následovně:  

 zdůraznění osobního projevu, proţitku, vzájemné porozumění protihráčů, 

 soustředění na posilování přinášející radost a tělesnou pohodu, 
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 rozhodovací struktura zaměřená na vzájemném pochopení trenér – 

sportovec. 

Zájmový rekreační sport můţe mít znaky soutěţivosti, ale primárně je zacílen na 

pozitivní mezilidské vztahy a na osobní vyjádření radosti pohybových sportovních 

aktivit.  

Touha po vítězství pak rozlišuje vrcholový a rekreační sport „pouze“ v tom, ţe 

v prvním případě tvoří sportovní úspěch celkový ţivotní cíl, zatímco ve druhém případě 

sportující mají i další osobní priority a ambice. Sekot (2003; 2008) je také názoru, ţe 

vrcholový sport z pohledu základních sociálních a hodnotových charakteristik je 

vytrţen z běţného sociálního kontextu, zatímco volnočasový rekreační sport je v něm 

hluboce zakotven. 

V určitém slova smyslu s ním souhlasí i Asmuth (2010), který říká, ţe sport buduje 

vlastní zvláštní zemi nebo je stavěn do role „opačného světa“ k normálnímu 

pracovnímu světu. Někdy je označován tzv. druhou stranou. Pojem „vlastní svět“ nutí 

k myšlence, která dává sportu určitou autonomii charakteristickou následujícímu znaky: 

 vlastní autonomie sportu jako nějakého světa, 

 sport jako opak ke světu všednímu, 

 individuální samostatná pravidla (sportovní pravidla, závodní pravidla), 

 izolované jednání, normy.  

V pohledu ekonomického, nejsou účastníci rekreačního sportu „prodávající“, nýbrţ 

„kupující“ – konzumenti na trhu sportu. Kondiční rekreační sport, tak vytváří ideální 

prostředí k uspokojení individuální potřeby. (Sekot, 2008)  

Další formy neorganizovaného sportu 

Vedle vrcholového a výkonnostního sportu, který je spojován především s elitním 

sportem, a který souvisí se sportem profesionálním, je moţno vymezit i sport klubový, 

rekreační, masový, alternativní, fitness sport, rizikový a dobrodruţný, poţitkářský či 

právě kosmetický sport. Zde jsou jednotlivé formy popsány (Slepičková, 2000): 

 klubový sport, který je organizačně vázaný na sportovní kluby a federace, je 

charakterizován soutěţním vzrušením, úsilím o maximální výkon, touhou po 

relaxaci apod., 
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 rekreační sport je zaměřen na činnosti ve volném čase přinášející odpočinek, 

zábavu či rozvíjení mezilidských vztahů, 

 fitness sport je účelově zaměřen na tělesnu zdatnost s důrazem na rozvoj síly, 

pohyblivosti a ţádoucí tělesné proporce provozován v technicky vybavených 

zařízeních soukromého sektoru, 

 dobrodruţný neboli adrenalinový sport nesoucí v sobě znaky rizika s touhou 

po dobrodruţství a napětí při fyzickém výkonu, finančně velmi náročné 

sportovní činnosti, 

 poţitkářské sporty jsou charakteristické svou výjimečností, nedosaţitelností 

a exkluzivní zábavou ke zlepšení fyzické kondice či fyzického vzhledu, 

 kosmetický sport je spojován s dvěma výše uvedenými typy a je zaměřen na 

dokonalý osobní vzhled, krásnou „sexy“ sportovní postavu, přitom zdravě 

vypadat a dělat dobrý dojem zdatnosti.  

Tyto formy sportu vykazují různou formu fyzické, organizační a finanční náročnosti. 

Jedno mají však společné a to, ţe se nachází vně hlavní formy sportu, kterou je 

v současnosti vrcholový výkonnostní sport a je provozován ve volném čase bez 

zaměřenosti na výkon, vítězství či odměnu. (Slepičková, 2000) 

3.4.6 Důvody zneuţívání dopingových látek v komerčních fitness centrech  

Sport je hluboce provázán s kulturou dané společnosti a tedy výrazem specifických 

představ, idejí, hodnot či perspektiv, prostřednictvím kterých lidé zaujímají svoje 

postavení ve světě. Mnohovrstevný svět sportu přitahuje stále ve větší míře pozornost 

veřejnosti. Medializace vrcholového sportu se odráţí do veřejného zájmu o sport jako 

forma masové kultury. (Sekot et al., 2004) Zcela mimořádné výkony za běţnou hranicí 

lidských moţností pak neustále upozorňují i na problematiku dopingu na půdě sportu, 

kdy kaţdý nerad souhlasí s tím, ţe se doping stal díky médiím aţ moc populární. 

(Gyulai, 1995) O to horší je skutečnost, ţe tato problematika se promítá i do sportování 

dětí a mládeţe, nejvnímavější části populace. Mládeţ snadno přijímá atraktivní zprávy 

ze sportovního dění, vytváří si vzory, podle kterých napodobuje své chování. V tomto 

směru je vrcholový sport s opakovanými dopingovými aférami slavných sportovců 

zdrojem negativních tendencí ve zneuţívání dopingových látek mládeţí také při 

sportování ve volném čase. To je způsobeno především tím, ţe tato oblast sportovních 

aktivit stojí mimo zájem sdělovacích prostředků, je málo viditelná či nedostatečně 
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represivně postihovaná, proto se stává šíření a konzumace podpůrných látek velmi 

znepokojujícím jevem současné společnosti. (Hnízdil et al., 2000; Kučera et al., 2011) 

Jedná se o pohybové aktivity, jejichţ cílem není dosaţení nejlepšího výkonu, výhry 

v soutěţi, utvoření rekordu, ale změna tělesného vzhledu. Tento aktuální módní trend 

dosaţení ideální postavy se stal významnou sloţkou aktivit volného času. Cílená 

reklama s prezentací vizuálních zpodobnění ideálů krásy, síly a suverenity má emoční 

náboj, který působí hlavně na mládeţ. Mladá generace je velmi vnímavá na prezentaci 

neohroţených hrdinů akčních filmů, modelů muţnosti a sportovních typů ţen 

nabízených spolu s produkty průmyslu módy a kosmetiky v obrovském mnoţství 

časopisů a reklamních prostředků. Pro obdivovatele a konzumenty tohoto ţivotního 

stylu není tajemstvím, ţe dosaţení takových parametrů tělesného rozvoje je zaloţeno na 

podpůrných prostředcích všeho druhu, včetně dopingových látek. Tyto tendence 

dosaţení podobnosti s prezentovanými vzory můţe vést k nebezpečnému rozšiřování 

konzumace látek, které můţe zasáhnout mnohem větší vzorek mladé populace neţ sám 

vrcholový sport. (Kučera et al., 2011) Podle Slepičky, Pyšného et al. (2000) se jedná 

především o rozšíření podpůrných prostředků v posilovnách a fitness centrech, kde je 

kladen důraz na fyzickou krásu, sílu a výkon. Vliv tohoto prostředí je udáván jako jeden 

z hlavních důvodů uţití podpůrných látek, jako prostředek zvýšení sebevědomí a 

získání obdivu nejbliţšího okolí. Kolik se skrývá uţivatelů dopingových prostředků 

mezi návštěvníky fitness center, nelze odhadnout. (Digel, Dickhuth, 2002)  

„Měli bychom se ptát hlavně po příčinách“, říkají autoři Digel a Dickhuth. (2002, 

s. 40) Ať uţ se jedná o lukrativní nabídky nebo o„vábení“ sportovců či dokonce 

myšlenky „nechci zklamat sebe ani nikoho jiného“, musí být jakákoliv tato forma 

chápána jako podvod! (Digel, Dickhuth, 2002; Lars, Per, 1987; Nekola, 2000; Prokop, 

1992) Stejného názoru jsou i autoři Hagemann et al. (1993, s. 29), kteří jsou zastánci 

tvrzení: „Doping není jen podvod, nýbrţ také sebeklam!“  

3.4.6.1 Individuální motivace k zneuţívání dopingových látek 

Kaţdý člověk chce uspokojit určitou potřebu a dosáhnout jistého cíle, proto je 

schopen vyuţít téměř veškerých „dostupných prostředků“ k jejich dosaţení. 

(Lobenwein, 2008)  

Zajímavou myšlenkou se zabýval německý univerzitní profesor Daumann (2008, 

s. 83), který si pokládal otázku: „Proč vlastně atleti dopují, kdyţ vědí, co anabolické 
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steroidy způsobují?“ Jedná se především o racionální rozhodování jednotlivých 

sportovců, kteří se rozhodují mezi dvěma moţnostmi, a to náklady a potřebou 

(viz. níţe). V případě, ţe potřeba anabolik převyšuje jejich náklady, pak sportovec 

začíná dopovat. Podle Daumanna jsou tyto náklady materiálního a nemateriálního 

původu. K snadnějšímu pochopení jsou mezi materiální náklady zařazovány nejen 

náklady na pořízení podpůrné látky, ale i následné zdravotní problémy.  Nemateriální 

náklady by měly být chápány jako provinění se proti sportovním normám, etice, fair 

play, pocit špatného svědomí ze zneuţití zakázané látky nebo obava ze společenského 

odsouzení v případě odhalení. To vše by mělo být zvaţováno při rozhodování k uţívání 

podpůrné látky. Avšak i přesto je někdy uspokojení potřeby podobat se vysněným 

vzorům pro jedince prioritou i za cenu nejvyšší, ztrátu vlastního zdraví. (Daumann, 

2008; Slepička et al., 2000; Nekola, 2000; Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

K motivačním faktorům prvního uţití anabolických steroidů, neboli uspokojení 

určité potřeby, patří zejména: získání obdivu a sexuální atraktivity, ovlivnění vlastního 

těla, zvýšení osobního respektu, nespokojenost se sebou, netrpělivost, zvědavost, 

vzrušení, snaha být „in“. K motivacím vnějším je pak zařazováno prostředí posilovny 

s cvičenci a personálem, vzory filmových idolů, časopisy, profesionální kulturisté, 

známí sportovci apod. (Pyšný, 2003; Slepička et al., 1998) Vţdyť posilovny a fitness 

centra kladou důraz především na fyzickou krásu, sílu a výkon, kde jsou vytvářeny 

ideální podmínky pro větší uţití dopingových látek. Dochází zde tak ke zvyšování 

tolerance pro klienty k jejich uţívání zejména v situacích pravděpodobného dosaţení 

cíle, kterým je nejčastěji skvělá postava a přitaţlivý sexy vzhled. Tomu napomáhá 

i neustále sílící vliv módního a kosmetického průmyslu, kdy prostředí posiloven a 

fitness center se stává synonymem atraktivního ţivotního stylu a zábavy. Nejen ţe zde 

mladí sportovci hledají cestu k získání síly, odvahy a sebejistoty, ale i cestu k přiblíţení 

se mediálním vzorům úspěšných sportovců či filmových hrdinů. Tato hodnotová 

orientace je mnohdy umocňována obdivným souhlasem vrstevníků, kterými se poprvé 

nechají k uţití lehce zlákat. (Digel, Dickhuth, 2002; Sekot, 2006) Daumann (2008) 

dokonce říká, ţe mladí sportovci se pro první uţití anabolik ve většině případů opravdu 

nerozhodují sami. Jejich vlastní názor je ovlivňován nějakou třetí stranou, kdy můţe jít 

o kamarády, rodiče, doktora, trenéra, apod. V rámci sportování mládeţe je rozhodování 

necháváno na zkušené trenéry, kdy mohou rodiče nabýt pocitu spokojenosti, ţe kdyţ 
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jejich děti sportují, tak jsou v naprostém bezpečí a tím si neuvědomují moţná vznikající 

rizika.  

V této souvislosti se můţe naskytnout otázka: „Do jaké míry je vlastně atlet oběť 

nebo pachatel?“, kterou si poloţil Lünsch (2001). V rámci hodnotového systému sportu 

je sportovec, prostřednictvím svého členství ve sportovním spolku podléhajícímu 

Antidopingové chartě celosvětového sportu, odpovědný za dodrţování určitých 

pravidel, především zákazu dopingu. Z principu je podle Lünsche (2001) atlet obojí, 

oběť i pachatel. Sportovec je označován jako oběť: 

 je součást systému, povinnost dodrţovat předpisy, 

 podvádění vlastní osoby tím, ţe vyuţívá fyzické výkonnosti a realizuje 

výkon, který neodpovídá jeho přírodnímu energetickému potenciálu. 

Sportovec je charakterizován jako pachatel: 

 je součást společnosti, která je za hodnotový systém spoluodpovědná, 

spolurozhoduje za chování sportovce, 

 nelze se od viny oprostit, distancovat.  

Nutno je však i podotknout, ţe z výzkumu Slepičky et al. (1998) je za demotivující 

činitele uţití dopingu mezi mládeţí povaţován strach z rodičů, trenéra, odsouzení 

přátel, finanční náročnost, posměch okolí nebo obava o své zdraví.  

Smýšlení dalších autorů zabývajících se motivací k uţívání anabolických steroidů, 

se týká jedinců, kteří se prostřednictvím podpůrné látky snaţí uniknout od reality. 

(Asmuth, 2010; Kučera et al., 2011) Asmuth (2010) kritizuje především samostatnost 

sportovního světa, kdy uchýlení se k dopingu chápe jako předmět, který napomáhá 

sportovcům prodlouţit si chvíle radosti v tomto „vlastním“ světě sportu. Poukazuje i na 

to, ţe dopující sportovci mají podobné cíle, pocity a okolnosti, které je určitým 

způsobem donutí k uţití zakázané látky. Této problematice se blíţe věnoval Laure 

(2002), který se zajímal především o spojení osobnosti a její identity u uţivatelů 

podpůrných látek. Ten také popisuje faktory, které identitu osoby utvářejí a ovlivňují ji. 

Jeho představa je taková, ţe nevidí dopingové smýšlení jako provinění proti normám, 

nýbrţ jako cestu k vyhnutí se od neúspěchu ve společnosti. Doping dává určitou 

výhodu, bez ohledu na individuální schopnosti, tudíţ napomáhá k vyrovnání 

výkonnostních rozdílů sportujících jedinců. (Laure, 2002; Prokop, 1992) Identitou 
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sportovce se zabýval i Severin (2005), podle kterého můţe dojít i ke ztrátě identity 

v případě neúspěchu nebo nedosaţení vysněného cíle.   

Motivací pro braní podpůrných prostředků ve fitness centrech se zabýval  

i Müller-Platz (2006). Níţe uvedený obrázek (č. 4) pak podle něj vypovídá o hlavních 

podnětech vedoucích k uţívání. Jedná se především o uspokojení potřeby dosaţení 

svalnatého těla, redukce váhy, získání respektu či úspěchu, zvýšení sebevědomí nebo 

usilování o dosaţení určité tělesné kultury.  

 

  

Obrázek č. 3: Motivations-/Beweggründe für einen Arzneimittelmissbrauch im 

Fitnesstraining 

Zdroj: Müller-Platz, 2006 

 

Dalším z autorů zabývajícím se zmíněnou tématikou je Lünsch (2001), podle 

kterého existuje určitá psychická motivace k uţívání anabolických steroidů, není však 

vyloučeno, ţe při jejich uţití a tedy následnému moţnému zlepšení tělesného vzhledu, 

se na základě této změny zvýší sebehodnocení, sebevědomí a sexappeal daného jedince. 

Usilování o tzv. sebepotvrzení je prostřednictvím svalnatého zevnějšku docíleno, a tím 

vznikne důvod pro dlouhodobé uţívání a tedy i moţný vznik závislosti. Uţití anabolik 
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můţe být i následkem neustálého předkládání trendu módy, který udává ve společnosti 

stále svalnatější, muţnější a erotičtější tělesný vzhled. Dalším motivačním prvkem 

k braní anabolik dle Lünsche můţe být potřeba rychlejšího uzdravení po zranění nebo 

snaha o dosaţení stejné výkonnostní úrovně jako „dopující konkurence“. Ohledně 

zmíněného návyku se však nemusí jednat jen o závislost na podpůrných prostředcích, 

nýbrţ i o závislost na pohybové aktivitě, s níţ je moţno se setkat i u jedinců 

navštěvujících fitness centra. Při přerušení pohybové aktivity se u těchto jedinců mohou 

vyskytnout tzv. odvykací příznaky, hlavně v psychologické oblasti – pocity úzkosti, 

pocity viny, nepokoje a neklidu. (Křivohlavý, 2001)  

Podle Tlapáky a Macha (1996) se většina lidí shodne na tom, ţe základem našeho 

ţivota je naše tělo. Kdo však chce dobře vypadat, musí se i o své tělo starat a mít 

k němu pozitivní vztah. Pečovat však o něj souvisí i se zdravím a zdravým ţivotním 

stylem, vţdyť dobře vypadat znamená být i přijatelný pro druhé pohlaví. Podobného 

názoru je i Fox (1997), který se věnoval účinkům dlouhodobého vlivu pohybové 

aktivity na změnu sebepojetí neboli chápání vlastního těla. Z hlediska krátkodobého 

vlivu psychologických benefitů fitness se jedná o změnu aktuálního psychického stavu, 

kdy Lary a Dignan (1992) povaţují pozitivní vliv pohybové aktivity na psychiku v:  

 moţnost sníţení psychického napětí, 

 moţnost sníţení úzkosti a deprese, 

 zvýšení sebevědomí, 

 zvýšení výkonnosti s následných lepším zvládáním náročných ţivotních 

situací, 

 nových proţitcích, 

 vliv na vnímání sama sebe v oblasti duševní i tělesné 

 moţnost sociálního začlenění. 

Fox (1997) zkoumá především body image nebo téţ tělové schéma, které definoval jako 

mentální reprezentaci vlastního těla, tzn. představa o rozměrech vlastního těla jako 

celku, o rozměrech jednotlivých částí a vztah k tělu jako celku i k jeho jednotlivým 

částem. Širším pojmem je pojem „Physical Self“, povaţující tělo za hlavní prostředek 

sebevyjádření a k interakci se světem, protoţe i přes dar myšlení a řeči jsou emoce a 

zdraví člověka vyjadřovány skrze jeho tělo.  Fox (1997) zdůrazňuje vliv tělového 

schématu na chování jedince a na pocit ţivotní pohody (well-being). S tímto názorem se 
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ztotoţňuje i Blahušová (1994), podle které je tělesná krása současně zrcadlem zdraví 

a ţivotní pohody. Z pohledu psychologie sportu je tělové schéma prostředníkem vlivu 

pohybové aktivity na sebepojetí a sebevědomí. Tyto změny subjektivního proţívání 

vlastní osoby mohou významně přispět ke zvýšení ukazatele kvality ţivota. Sebepojetí 

je přitom chápáno jako představa vlastní osoby, jejího vzhledu, vlastností, schopností, 

postojů, rolí a povinností vůči druhým. Má sloţku kognitivní (sebepoznání, 

sebedefinování), sloţku emocionální (sebehodnocení, sebeúcta) a sloţku regulační 

(sebeprosazování, sebekontrola ad.), vystupuje tudíţ jako důleţitý motivační činitel 

v oblasti ţivotního stylu. (Fox, 1997; Podrouţek, 2006; Stackeová, 2012) Někdy 

znamená mnohem víc mít přírodní, lidský a fyzický vztah k vlastnímu tělu neţ ho 

nenávratně poškodit jak duševně, psychicky, tak i fyzicky, prostřednictvím dopingovým 

prostředků. (Heck, 2006) 

Jak jiţ bylo mnohokrát řečeno, je základní důvodem uţívání anabolických steroidů 

snaha o ovlivnění vlastního těla. Módnost a atraktivita atletického vzhledu je ţádána 

návštěvníky fitness centra. (Pyšný, 1999; Pyšný, 2006) Vybudování sportovně 

atraktivního těla, svalnaté, sexuálně atraktivní postavy, moţnost získání většího obdivu, 

respektu, společenského uznání, pracovního zařazení či finančního ohodnocení, to vše 

mohou splnit podle uţívačů podpůrných prostředků anabolika. (Lünsch, 2001; Pyšný, 

1998; Pyšný, 1999) Avšak Prokop (1992) poukazuje spíše na to, ţe tito uţivatelé 

anabolických steroidů ve většině případů věří tomu, čemu věřit chtějí, a co se do jejich 

hodnotového ţebříčku právě hodí. Můţe docházet z jejich strany i k vsugerovávání 

účinků anabolik nebo i moţnému vzniku placebo efektu. S Prokopem (1992) souhlasí 

i Weineck (2004), který podotýká, ţe působení podpůrných prostředků je ve velké míře 

ovlivňováno pouze placebo efektem.  

Dalšímu interesantnímu pohledu na tělesný vzhled se věnovali autoři Kolouch a 

Welburn (2007), kteří uvádějí, ţe kaţdý člověk je hrdý na svoji krásu, své pěkné tělo, 

vnadné proporce – široká ramena, útlý pas apod. Tím vzrůstá neustálý zájem o zlepšení 

tvaru těla nejvýrazněji u mladých jedinců, pro které je posilování v dnešní době 

nezbytnou aktivitou, a kteří chtějí prostě vypadat dobře. (Bellotti, Benzi, Ljungqvist, 

1990) Důleţité je pro ně i to, jak jsou viděni v očích ostatních vrstevníků, coţ můţe mít 

výrazný vliv na potřebu dosaţení ideálního tělesného vzhledu. Coţ je podle muţského 

ideálu mladých svalnaté tělo plné síly, atraktivity a dominance. Severin tuto „naivní“ 

představu nazval „krizí tělesného vzhledu mladých muţů“, kteří si myslí, ţe anabolika 
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jsou jedinou moţnou variantou k docílení vysněného ideálu a následně i zlepšení 

veškerého ţivota. Protoţe to jak někdo vypadá, má vliv i na to jak se cítí.  (Kern, 2002; 

Severin, 2005) 

Nový vývoj ve fitness sportu však přináší i mnohé změny, jakoţ to odlišnou oblast 

od Bodybuildingu, kde má kaţdý pocit, ţe právě zde jsou dopingové prostředky uţívány 

ve velkém. Je však otázkou, zda tyto „umělé svaly“ jsou stále přírodním tělem nebo by 

společnost měla začít vnímat reálnýma očima tělesné proporce kaţdého z nás.  

(Müller-Platz, 2006) I Sekot (2006)  tento silně módní trend vnímá jako sugestivní 

náboj obdivu ke svalnatým, sportovně vyhlíţejícím, „sexy“ postavám působení 

virtuálního světa.   

 Určitě musí být zmíněn i pohled na dané téma Weisem a Kennedym (1996), kteří 

zdůraznili tvrzení skupiny vědců, ţe tělo má jakýsi „exercise setpoint“ – bod, který je 

hranicí kaţdého jedince. Jestliţe se jednou sportovec na tento vrchol své výkonnosti 

dostane, pak dojde k zástavě růstu svalové hmoty a je téměř nemoţné tuto hranici 

překročit a zlepšit se. Při probíhajícím průzkumu byla zachycena opravdu zajímavá 

tvrzení týkající se podobné tématiky. Několik sportovců se zmínilo o tom, ţe se dostali 

na tzv. vrchol své výkonnosti, a i kdyţ se stravovali sebe lépe a cvičili sebe víc, 

nedokázali tuto hranici prolomit. V takovém případě si plně uvědomovali, ţe kdyţ zvolí 

„cestu anabolik“, jejich výkonnost raketově poroste, avšak za cenu devastace těla.  

Proto se podle nich musí kaţdý sám rozhodnout, zda zvolit cestu „bez anabolik“ nebo 

cestu „špatného zdraví“.  (Digel, Dickhuth, 2002)  

3.5 Rozdílné postoje k uţívání dopingu   

Tato kapitola je inspirována názory Digela a Dickhutha (2002), kteří rozdělují tři 

různé postoje k uţívání dopingu. První obsahuje všeobecný souhlas s uţíváním 

podpůrných prostředků, další s uţíváním souhlasí ale s omezením a třetí je pro striktní 

zákaz těchto prostředků. Pro snadnější pochopení jsou jejich postoje následně 

vysvětleny.  

V případě, ţe by byly podpůrné prostředky povoleny a zároveň by byly přesně 

známy jejich vedlejší účinky, tak by se sportovci raději přeci jen dobrovolně vzdali 

jejich uţívání neţ by trpěli celý ţivot na následky zdravotních problémů. Zároveň by se 

však sport stal upřímnějším, neţ jaký ho máme dnes, plný pochybností a dopingových 

lţí. Heck (2006, S. 117) dodává: „Všichni by měli stejné šance.“ 
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Další postoj týkající se částečného zákazu podpůrných prostředků, by měl být 

pochopen jako základ pro rovnocennost, svobodné rozhodnutí a svéprávnost sportovců. 

Byl by kladen důraz na lepší lékařské kontroly zdravotního stavu sportovců, prvních 

moţných projevů vedlejších účinků dopingových látek či přesně omezené dávkování 

v bezpečné hranici daleko od rizika poškození zdraví. 

Třetí a poslední postoj k uţívání podpůrných prostředků je zaloţen na podstatě 

sportu pramenící z principů Fair Play, který odsuzuje veškeré podpůrné prostředky. 

Tento názor vychází z platných psaných i nepsaných pravidel sportu, kdy je jakékoli 

zneuţití tvrdě trestáno.  

Nedílnou součástí této kapitoly musí být i doporučení německého profesora, člena 

antidopingové komise německých sportovních spolků či člena národního olympijského 

výboru v jedné osobě Prof. Dr. Med. Dirka Clasinga (2004), nazvané Gründe „Nein“ 

zum Dopen zu sagen neboli důvody, proč říci dopingu „ne“: 

 doping je podvod na protivnících, divácích a zároveň sebeklam, 

 člověk nezná své hranice při uţití podpůrných prostředků, 

 jen bez dopingu můţe být na sebe sportovec hrdý, 

 jen bez dopingu se výkon počítá jako opravdový, 

 média hovoří jen o pozitivně testovaných sportovcích, 

 pozitivně testovaný sportovec je ze své tréninkové skupiny zcela vytěsněn, 

 uţívání podpůrných látek můţe vézt aţ k impotenci, 

 braní anabolických prostředků můţe být u mládeţe příčinou vzniku 

gynekomastie, 

 ţenám můţe uţití zakázaných anabolik způsobit nenávratné tělesné změny. 

Avšak jsou autoři jako Hautefeuille (2009) nebo Digel s Dickhuthem (2002), kteří 

podotýkají, ţe o dopingu je diskutováno od té doby, co vlastně sport existuje (Sekot et 

al., 2004), proto se zde nabízí mnoho otázek, zda by vlastně neměl být doping 

legalizován. Hautefeuille tuto moţnost preferuje a zároveň podotýká, ţe společnost 

vytváří stále větší tlak na zvyšující se výkony ve sportu, ale i v zaměstnání a osobním 

ţivotě. Lidé jsou hnáni moderní dobou neustále kupředu. Na druhou stranu dodává, ţe 

legalizace dopingu neosvobodí od prevenčních prostředků, nýbrţ naopak, bude jich více 

a budou razantnější. Jelikoţ kaţdý musí poznat rizika dopingových prostředků a hranici, 
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kterou jiţ nesmí překročit. Ale jak podotýká Digel a Dickhuth (2002, S. 28): „Kaţdý by 

se měl rozhodnout sám, zda zvolí cestu anabolik či nikoli.“ 
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4 METODIKA PRÁCE 

Účelem práce je analyzovat současnou situaci problematiky dopování rekreačně 

sportující mládeţe navštěvující fitcentra a posilovny. Bylo potřeba vyuţít více metod, a 

to jak kvantitativních, tak i kvalitativních, které jsou blíţe popsány níţe.  

4.1 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum
 
se označuje jako tradiční, pozitivistický, experimentální nebo 

empiricko-analytický. Zaměřuje se na hledání vztahů mezi dvěma či více proměnnými. 

Jeho hlavním cílem je ověřování platnosti teorií pomocí testování z těchto teorií 

vyvozených hypotéz. Pracuje především s číselnými údaji a zjišťuje mnoţství, rozsah, 

frekvenci jevů, jejich míru a matematicky tyto údaje zpracovává. Vyuţívá metody 

matematické statistiky a zkoumá velké skupiny lidí a svá tvrzení zobecňuje. (Hendl, 

1999; Hendl, 2005; Hendl, 2008; Punch, 2008) 

Kvantitativní výzkum je pouţit pro zkoumání vztahu lidí ke cvičení a posilování, braní 

vitamínů a jiných podpůrných prostředků a to technikou dotazování respondentů. 

Kvantitativní výzkum lze vyuţít za předpokladu, ţe existuje určitý vztah na určité úrovni, 

který je změřitelný. Zabývá se řešením přesně jasných situací a zároveň zkoumá vztahy 

mezi jednotlivými prvky a tím poskytuje reálný obraz stavu předmětu zkoumání. Účelem 

kvantitativního výzkumu je kvantitativně zhodnotit zkoumané jevy. (Soukalová, 2011) 

4.1.1 Dotazníkové sociologické šetření 

Dotazníkové sociologické šetření formou řízeného rozhovoru vychází ze 

standardizovaného dotazníku, kde tazatel vyznačuje uvedené odpovědi dotazovaného. 

Jde v podstatě o přímý rozhovor dvou osob - tazatele a respondenta tzv. Face-to-Face 

dotazování. Tazatel klade respondentovi přesně formulované otázky ve stanoveném 

pořadí podle předem připraveného dotazníku. Hlavní výhodou oproti písemnému 

dotazování je existence vazby mezi tazatelem a respondentem, kdy tazatel můţe 

respondenta motivovat k odpovědím, upřesnit význam jednotlivých otázek, dle 

předchozích odpovědí měnit pořadí otázek. Podaří-li se vyvolat u respondenta zájem 

o předmět šetření, můţe dojít i k neformálnímu rozhovoru (viz. níţe). (Kreislová, 2008)  

Ve výzkumech se pracuje se dvěma zdroji dat:  

 primárními, 

 sekundárními. 
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Odlišnost je v účelu, kvůli kterému byla data shromaţďována. Primární data jsou 

sbírána na míru řešeného projektu, zatímco účel u dat sekundárních je odlišný, neţ 

k jakému jsou následně v řešeném projektu pouţita. (Veselý, Nekola, 2007).  

4.2 Kvalitativní výzkum  

Hlavním cílem kvalitativního výzkumu je přispět k porozumění celkového kontextu 

a emočních a psychosociálních aspektů určitého typu lidského chování. (Barker, 1999) 

Kvalitativní výzkum si klade za cíl pochopit tyto fenomény, na základě toho, jak jsou 

vnímány a proţívány jednotlivými lidmi nebo skupinami ve svém přirozeném prostředí 

a v různých situacích. Nejčastěji probíhá v přirozených podmínkách sociálního prostředí 

za vyuţití technik hloubkového rozhovoru, projektivních technik či skupinových 

rozhovorů. Plán výzkumu je zaloţen na pruţném charakteru tzn., ţe se z daného 

základu neustále rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje podle okolností a dosud získaných 

výsledků. (Veselý, Nekola, 2007; Hendl, 2008)  

Další výhodou je moţnost spojení s přímým pozorováním. Rozhovory jsou tak 

uskutečněny na základě vypozorovaného jevu. To umoţňuje zaměřit výzkum na 

specifické informace, které lze ostatními typy dotazování jen obtíţně dosáhnout. 

4.2.1 Rozhovor  

Výzkumný rozhovor je nejdůleţitější a nejčastěji pouţívanou metodou pro získávání 

informací, která umoţňuje hlubší zkoumání motivů odpovědí na otázky. Hlavním 

smyslem rozhovoru v rámci kvalitativního výzkumu je snaha porozumět dané 

problematice z pohledu dotazovaného, rozvinout jeho vlastní zkušenosti a odkrýt 

skutečnou podstatu problematiky před vlastním vědeckým vysvětlením (Kvale, 

Brinkmann, 2009). Osobní dotazování má neuvěřitelnou výhodu v podobě přímé zpětné 

vazby mezi tazatelem a respondentem. Je zde moţnost motivovat respondenta 

k odpovědím, ale i blíţe upřesnit výklad otázky či měnit pořadí otázek dle aktuální 

potřeby (Příbová, 1996).  

V práci byl pouţit tzv. spontánní rozhovor (volný, nestandardizovaný), který 

nesleduje ţádné pevné schéma otázek, ale tazatel se snaţí přimět respondenta, aby se 

dostal ze své „ulity“, aby se expresivně projevil. Respondent si ani nemusí uvědomovat, 

ţe jde o explorační rozhovor. Otázky jsou individualizovány, aby bylo moţno 
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dosáhnout hloubkové komunikace. (Hendl, 2008; Kohoutek, 2001) Jistým negativem 

neformálního rozhovoru byla dlouhá doba trvání při získávání poţadovaných informací. 

4.3 Základní soubor 

„Základní soubor je mnoţina všech prvků, patřících do okruhu osob nebo jevů, které 

mají být zkoumány v daném výzkumu.“ (Pelikán, 2011, s. 47). Základní soubor však 

můţe být velice rozsáhlý aţ nedostupný a neproveditelný. Proto se ze základního 

souboru pořizuje tzv. výběrový soubor (vzorek), který by měl být co nejpřesnější 

zmenšenou kopií onoho původního základního souboru. Co moţná největší přiblíţení 

výběru (vzorku) základnímu souboru je důleţité zejména proto, aby bylo moţno i na 

základě výzkumu uskutečněného na výrazně menším souboru, vybraném ze souboru 

původního, udělat obecnější závěry, platné i pro celý základní soubor. (Pelikán, 2011) 

4.3.1 Identifikace cílové skupiny 

Ve většině případů se kombinují techniky podle jejich výhodnosti a účelu. 

V kvalitativním výzkumu nejsou pouţívány statistické postupy tzv. náhodného výběru 

z populace, které jsou typické pro kvantitativní výzkum. Není také ani předpokládáno, 

ţe by tyto poznatky byly zobecnitelné pro celou populaci, avšak se dá očekávat, ţe 

postihují trendy v celé populaci přítomné. (Barker, 1999)  

4.4 Rozbor dat 

Analýza kvantitativních dat probíhá pomocí statistiky prostřednictvím zaběhnutých 

a dobře zdokumentovaných technik. Důleţitým prvkem je i popis počítačových 

programů, v případě jejich pouţití při analýze. 

Analýza kvalitativních dat jako oblast metodologického výzkumu má pestrý výběr 

přístupů a mnoho moţností, jak postupovat. Nedílnou součástí je vymezení analytické 

techniky k následnému rozebrání dat, která budou shromaţďována. Nezbytnou roli zde 

hraje i úroveň metodologické kvalifikace, která je vyhledávána u řady expertů na danou 

problematiku.   
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Hlavními metodami pouţitými v práci jsou osobní dotazníkové šetření a rozhovor. 

Tyto metody jsou pouţity k získání a analýze primárních dat. 

5.1 Analýza dat 

Výsledky šetření jsou zpracovány jednou ze základních statistických metod, 

metodou čárkovací. Do tabulek jsou zaznamenávány odpovědi, které jsou následně 

sečteny, a tím je zjištěn celkový součet. Poté jsou tyto hodnoty převedeny na procenta 

k získání procentuálního zastoupení u kaţdé odpovědi. Výsledky šetření jsou 

zpracovány do tabulek pomocí tabulkového editoru Microsoft Excel 2007 a dále 

uvedeny v následující kapitole.  

Tyto výsledky jsou na závěr porovnány se získanými daty z předešlého výzkumu a 

dále vyhodnoceny. K lepší přehlednosti jsou data z předešlého výzkumu a výzkumu 

z Kraft – und Fitnesshalle na Eberhard Karls Universität v Tübingenu dána do jedné 

tabulky. Na závěr jsou vyvráceny nebo potvrzeny předem stanovené hypotézy. 

5.2 Metodika vyhodnocení výzkumu 

Dotazník pro návštěvníky fitness center je vyhodnocen pouţitím metodiky: 

 hodnocení dotazníku pomocí statistického zpracování proměnných.  

Závěry z dotazníkového šetření respondentů ve vztahu k zjištění názorů a postojů ke 

cvičení a posilování, braní vitamínů a jiných podpůrných prostředků slouţí pro:  

 analyzování současné situace zneuţívání anabolických steroidů mládeţí 

navštěvující fitcentra a posilovny, 

 porovnání získaných dat s předešlým výzkumem této problematiky. 

5.3 Popis konkrétního souboru 

Ve specificky uspořádaném prostředí, jako je fitness centrum nebo posilovna, je 

moţné provézt náhodný výběr vzorku a vybrat účastníky z tohoto uspořádání pouze 

náhodně.  

Základní jednotka výzkumu je nositelem vlastností, které jsou předmětem šetření. Jed-

notkou je tedy osoba, kterou lze zařadit do kategorie: aktivní návštěvník fitness centra nebo 

posilovny ve věku od 20-29 let. Pro potřeby dotazníkového šetření je to osoba, která 
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odpověděla v úvodu dotazníku (viz. Příloha 1) ptající se na její věk v rozmezí od 20 do 29 

let. U této základní jednotky je stěţejní soubor vlastností, které jsou určující pro cíl 

výzkumu – jak často navštěvují fitness centrum, resp. posilovnu, jaká je jejich motivace ke 

cvičení, zda ví o konkrétních moţnostech získání anabolických steroidů, jestli jiţ zkusili 

nějaký podpůrný prostředek či by byli ochotni podstoupit riziko spojené s uţíváním 

anabolických steroidů. Velikost souboru je tvořena celkem 144 českými respondenty a 

dále 60 německými respondenty. Návratnost dotazníku je 100%. Dotazování proběhlo ve 

fitness centech nebo posilovnách v Liberci, Jablonci nad Nisou, Bakově nad Jizerou, Praze 

a Mladé Boleslavi. Dále proběhlo v Kraft – und Fitnesshalle na Eberhard Karls Universität 

v Tübingenu. 

5.4 Dotazníkové sociologické šetření 

Data uţitá v práci jsou data primární, která byla získána prostřednictvím osobních 

rozhovorů s respondenty navštěvující fitness centra a posilovny a zaznamenávána ve 

výběru variant odpovědí v dotazníku a následně byla vyhodnocena. Sekundární sběr dat 

je vyuţit při zjišťování informací nutných k uvedení do problematiky a jejího bliţšího 

poznání a základní zorientování se autora v problematice zneuţívání anabolických 

steroidů mládeţí ve fitness centrech. 

Pro potřeby této práce bylo ideální vyuţít metodu dotazování, konkrétně rozhovory 

s respondenty navštěvují fitcentra a posilovny.  

5.4.1 Vytvoření dotazníku 

Vlastní dotazník, který slouţí k získání dat pro komparaci s dotazníkem předešlým 

z roku 2002 (Příloha 3), je součástí přílohy (Příloha 1). 

Prověření dotazníku a jeho srozumitelnost byla nejprve prověřena pretestem a 

otázky na základě získaných poznatků od respondentů byly upraveny tak, aby byly 

maximálně srozumitelné, jednoznačné a co nejstručnější. Tento pretest proběhl na 30 

respondentech v březnu 2012 a není součástí této práce. Poţadavky dotazníku jsou 

rozděleny do níţe uvedených oblastí.  

5.4.1.1 Vzhled dotazníku 

Dotazník je v tištěné formě. Pro snadnou potřebu a snadnou manipulaci je 

formátován na běţnou velikost  A4 v oboustranném provedení. Je graficky příhodný a 

pohodlný k manipulaci. Jeho provedení je barevné, aby upoutalo pozornost a zaujetí 
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respondenta. Tištěný dotazník je opatřen úvodním textem, shrnujícím smysl 

poskytování informací, včetně poděkování za spolupráci dotazovaných respondentů.  

5.4.1.2 Formulace otázek a jejich typologie  

Formulace otázek je ve velmi jednoduchá a srozumitelná. Důraz je kladen na 

odpovídající validitu, i kdyţ ta závisela částečně na náladě respondenta a jeho postojích. 

Typologie otázek v dotazníku je podle Valenty (2010) následující:  

 V úvodu dotazníku jsou otázky identifikační mající demografickou podobou 

zjišťující věk a pohlaví respondentů.  

 Dále následuje měřítková otázka zaměřená na frekvenci návštěvnosti fitness 

centra a škála pořadí vybízející respondenta, aby seřadil všechny moţné důvody 

motivace ke cvičení od nejdůleţitějšího po nejméně důleţité.  

 Následně je umístěno několik polozavřených otázek, kde je moţné doplnění 

konkrétní odpovědi respondenta vlastními slovy či uzavřených alternativních 

otázek s volbou výběru jedné z několika alternativ.  

 Další otázka je filtračního charakteru, aby rozdělila respondenty na ty, kteří jiţ 

zkusili nějaký podpůrný prostředek či nikoliv a tím vyřazuje ty respondenty, 

kteří o zkoumaném problému nic nevědí.  

 Dále se nachází opět uzavřené alternativní otázky a polozavřené otázky.  

 V samém závěru je jedna otevřená otázka usměrňující respondenta k zamyšlení 

a uvedení vlastního názoru (skutečné reality) a výčtová otázka s moţností 

výběru několika nabízených alternativ zároveň.  

Podle typu odpovědi jsou pouţity otázky: uzavřené (alternativní, selektivní, 

vícehodnotové), otevřené a polozavřené.  

Typy proměnných v dotazníku jsou následující: nominální (nelze seřadit) a ordinální 

(lze seřadit, nelze určit rozdíl).  

Většina otázek je uzavřených a poskytuje uţivateli výběr z jednotlivých variant. 

Vyplnění bylo snadné a vyhodnocení uzavřených otázek bylo bezproblémové. Nabízely 

se jasné moţnosti a varianty odpovědí. Riziko uzavřených otázek bylo pouze v tom, ţe 

pokud byl respondent nervózní, byl vyplněn dotazník náhodně, bezmyšlenkovitě.  

 

U otázek u kterých se odpovědi navzájem nevylučují, bylo respondentům povoleno 

označení více hodnot. Otevřené otázky byly pouţity pouze ke zjištění znalostí 
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o působení anabolik, která jsou vhodná, nebo jak je nejlépe aplikovat. Otevřené otázky, 

na které mohl respondent odpovědět víceméně volně dle svého uváţení, byly zrádné, proto 

byla pouţita kombinace polozavřené otázky, kdy je moţno v dotazníku vybrat variantu 

odpovědi „jiné“. Byla zde pouţita i filtrační otázka (Valenta, 2010), pro potřeby rozdělení 

na odlišné podskupiny k nasměrování k další otázce dotazníku.  

5.4.1.3 Manipulace s dotazníkem 

Manipulace s dotazníkem, zahrnující distribuci, je provedena v jedné rovině. V tištěná 

po době byla distribuována zásadně osobně tazatelem s moţností osobního úvodního 

vysvětlení a zodpovězení případných dotazů.  

5.5 Vyhodnocení dotazníku 

5.5.1 Struktura respondentů navštěvující fitness centra a posilovny 

1. Věková skladba 

Průměrný věk návštěvníků fitness center a posiloven byl v předešlém výzkumu 24 

let. Nejvyšší koncentrace se soustředila do věkového rozmezí 20 – 24 let a to plných 

35 %. 50 % návštěvníků bylo mladší neţ 23 roků (medián 22 let). Vyšší věkové skupiny 

od 30 let byly méně frekventované, od 40 let bylo návštěvníků jen 6,3 %, i kdyţ 

jednotlivci se objevovali i v ročnících okolo 50 let.  

Průměrný věk dotázaných respondentů navštěvujících fitness centra a posilovny 

(graf č. 2), kdy byli záměrně vyhledávány věkové kategorie 20 – 29 let (současný 

výzkum), byl 25 let (medián 25 let). 
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Graf č. 2: Průměrný věk dotázaných respondentů navštěvujících fitness centra a posilovny 

ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Významnější rozdíl se mezi muţskou a ţenskou populací neukázal (graf č. 3). Ţeny 

měly věkový průměr stejný jako muţi a to 25 let. Celkově bylo zastoupení muţů a ţen 

mezi návštěvníky v českých fitness centrech 51,4 %; 48,6 % a v německém Tübingenu 

51,7 %; 48,3 %.  

 

 

Graf č. 3: Celkové zastoupení muţů a ţeny mezi návštěvníky v českých fitness centrech, 

posilovnách a v německém Tübingenu ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2. Skladba podle vzdělání 

Většina dotazovaných respondentů navštěvující fitness centra a posilovny má 

středoškolské vzdělání (89,6 %) z toho je celkem 47,9 % návštěvníků se vzděláním 

vysokoškolským (tabulka č. 4). Opět se neprojevuje ţádný rozdíl mezi muţskými a 

ţenskými sloţkami z hlediska dosaţeného vzdělání. Zajímavosti však je, ţe 

v současnosti navštěvuje fitness centra a posilovny aţ 47,9 % dotázaných (ve věku  

20 – 29 let) s vysokoškolským vzděláním na rozdíl od předešlého výzkumu, kdy toto 

procento činilo pouhých 11,5. 

 

Tabulka č. 4: Skladba podle vzdělání mezi návštěvníky ve fitness centrech a posilovnách 

ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5.2 Motivace ke cvičení 

1. Frekvence návštěv fitness centra a posilovny týdně 

Na otázku jak často navštěvujete fitness centrum reps. posilovnu (tabulka č. 5) 

odpovědělo 35,4 % dotázaných, ţe 2 aţ 3 krát týdně. Dalších 10,4 % navštěvuje toto 

zařízení dokonce 4 krát i častěji. Z toho vyplývá, ţe pro téměř 46 % návštěvníků je tato 

aktivita nezanedbatelnou systematickou náplní volného času, avšak za povšimnutí určitě 

stojí mnoţství dotázaných respondentů z předešlého výzkumu, kdy dokonce aţ 60 % 

mládeţe navštěvovalo toto zařízení 2 krát i častěji. Pozornost upoutá i srovnání 

frekvence návštěv méně neţ 1 krát, kdy se tato hodnota zvýšila z 10,5 % na 

neuvěřitelných 35,4 %.  V případě srovnání mezi muţskými a ţenskými sloţkami se 

z hlediska frekvence návštěv fitness centra či posilovny ţádný velký rozdíl neobjevil, aţ 

na otázku jak často navštěvujete fitness centrum s frekvencí návštěvnost alespoň 1 krát 

                                                 
1
 P. v. znamená předešlý výzkum, dále jen p. v. 

2
 S. v. znamená současný výzkum, dále jen s. v. 

3
 Zaokrouhleno na celé jednotky. 

4
 Zaokrouhleno na celé jednotky. 

Procent   
základní 
vyučen 

středoškolské vysokoškolské Celkem 

Celkem (p. v)
1 

 
13,3 75,2 11,5 100,0 

Celkem (s. v.)
2   10,4 41,7 47,9 100,0 

Pohlaví muţi 8,1 43,2 48,6    100,0 
3 

  ţeny 5,7 47,1 47,1    100,0 
4 
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týdně, kdy si tuto odpověď vybralo jednou tolik ţen jak muţů (25,7 %; 12,2 %). Při 

srovnání hodnot z německého Tübingenu s prostředím českých fitness center nenajdeme 

ve frekvenci návštěv fitness center a posiloven ţádné větší rozdíly.  

 

Tabulka č. 5: Frekvence návštěv ve fitness centrech a posilovnách ve věkové kategorii 

20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5.3 Důvody k rozhodnutí cvičit 

Z předem předloţených důvodů měli dotázaní za úkol sestavit pořadí důleţitosti, 

které je vedou k rozhodnutí cvičit ve fitness centru nebo posilovně (tabulka č. 6). 

Z nejčastěji uvedených důvodů bylo sestaveno pořadí vyjádřené v procentech, kolikrát 

se daný důvod objevil na 1. aţ 3. místě. Ukazuje se, ţe nejčastějším důvodem ke cvičení 

jak v českých fitness centrech, tak i německém, je motiv zábavy – baví mě to, coţ bylo 

v předešlém výzkumu aţ na 3. místě. Jak je znázorněno v grafu, byla dříve významným 

důvodem k pohybové aktivitě snaha dobře vypadat, která zastupuje v současnosti 

3. místo.  

Druhé místo v souhrnu postojů proč chodit cvičit do fitness centra, posilovny náleţí 

snaze o zlepšení výkonnosti, coţ se s odstupem několika let vůbec nezměnilo. 

Překvapením stále zůstává šesté místo v pořadí důleţitosti, které příslušelo a stále 

přísluší potřebě být v kolektivu, partě. i kdyţ v německém prostředí tento motiv zastává 

5. místo. Pokud se jedná o srovnání mezi muţskými a ţenskými sloţkami z hlediska 

důvodů k rozhodnutí cvičit je u ţenské části respondentů nejčastějším podnětem zábava 

a u muţských respondentů snaha o zlepšení výkonnosti. 

  

Procent   méně 1× 1× 2 - 3× 4× + 

Tübingen   31,7 18,3 31,7 18,3  

Celkem (p. v.) 
 

10,5 27,4 41,3 20,4  

Celkem (s. v.)   35,4 18,8 35,4 10,4 

Pohlaví muţi 39,2 12,2 37,8 10,8 

 
ţeny 31,4 25,7 32,9 10,0 
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Tabulka č. 6: Důvody k rozhodnutí cvičit ve fitness centrech a posilovnách ve věkové 

kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   
baví to 

zlepšit 

výkonnost 
dobře 

vypadat 
je to zdravé 

zdravotní 

důvody 
být 

v partě 

Tübingen   85,0 58,3 36,7 66,7 15,0 35,0 

Celkem (p. v.)   60,9 64,9 74,2 53,7 16,3 14,5 

Celkem (s. v.)   75,0 66,0 63,2 54,2 18,8 15,3 

Pohlaví muţi 64,9 74,3 56,8 64,9 20,3 14,9 

  ţeny 85,7 57,1 70,0 42,9 17,1 15,7 

 

Pokud byly důvody ke cvičení seřazeny podle toho, kolik procent dotázaných uvedlo 

svůj důvod na 1. místě (tabulka č. 7), vyšlo pořadí obdobně, s tím, ţe rozdíly v pořadí 

důvodů proč cvičit se ukazují výměnou 2. a 3. místa, kdy je pro cvičící častějším 

důvodem dobře vypadat (23,6 %) neţ snaha o docílení lepší výkonnosti (18,8 %). 

 

Tabulka č. 7: Nejčastější důvody k rozhodnutí cvičit ve fitness centrech a posilovnách ve 

věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5.4 Postoje ke cvičení  

Odpovědi na soubor otázek k tomuto tématu vypovídají především o tom, do jaké 

míry vzbuzuje cvičební aktivita ve fitness centru, posilovně zájem o vlastní tělesno, 

včetně ovlivňování ţivotosprávy a zájmu o zdravé tělo.   

1. Kontrola správné výţivy 

I kdyţ problematika výţivy úzce souvisí s tělesným rozvojem člověka a vzájemně se 

doplňuje s fyzickou a sportovní aktivitou, je podle výzkumu méně sledovanou oblastí, 

neţ účinky samotného cvičení. Více jak 2/3 návštěvníků fitness center a posiloven dbá 

Procent   
baví to 

dobře 
vypadat 

zlepšit 
výkonnost 

je to 

zdravé 
zdravotní 

důvody 
být v partě 

Tübingen   51,7 8,4 11,7 20,0 1,7 3,3 

Celkem (p. v.)   23,8 31,7 26,0 6,2 9,9 2,4 

Celkem (s. v.)   40,3 23,6 18,8 5,6 4,2 1,4 

Pohlaví muţi 35,1 23,0 25,7 5,4 6,8 1,4 

  ţeny 45,7 24,3 11,4 5,7 1,4 1,4 
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na správnou výţivu jen občas, nebo málo, většinou ne (tabulka č. 8) Pravidelně o své 

stravování dbá pouze 4,2 % dotázaných, o něco více muţi neţ ţeny, coţ je výrazný 

pokles aţ o 8,7 % z předešlého výzkumu (12,9 %). Správná výţiva je také více v centru 

pozornosti v německém prostředí, kdy hodnota pravidelného kontrolování zdravé 

výţivy dosahuje mezi mladými aţ 16, 7 %. 

 

Tabulka č. 8: Kontrola správné výţivy ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5.5 Poznatky o podpůrných prostředcích zejména anabolikách 

O uţívání podpůrných prostředků k vylepšení postavy a většímu efektu ze cvičení ve 

fitness centrech a posilovnách i pro čistě rekreační účely se často spekuluje ze zpráv 

šířených na základě jen sporadicky ověřených skutečností. Jak tomu ve skutečnosti je 

včetně obchodování s anabolickými steroidy ukazují odpovědi na soubor otázek 

k tomuto tématu.  

1. Informace o podpůrných prostředcích, zejména anabolických steroidech 

Jsou vůbec návštěvníci fitness center a posiloven o této problematice informováni? 

Z odpovědi na tuto otázku vyplývá, ţe více jak 2/3 dotázaných má informaci o existenci 

anabolik, coţ potvrzují i výsledky vyplývající z předešlého výzkumu (tabulka č. 9). Na 

druhou stranu se ukazují určité rozdíly v informovanosti mezi českými a německými 

mladými lidmi v poměru 69,5 : 51,8 procentům. Nejčastějším zdrojem informací 

o anabolických steroidech (české prostředí) jsou tzv. jiné zdroje, kdy dotazovaní uvedli 

školy (17,4 %), literaturu (2,8 %), televizi (1,4 %) a další kulturisty (1,4 % 

dotazovaných). Ţádným překvapením nebylo ani zjištění, ţe internet je 

nezanedbatelným zdrojem informací, jelikoţ je vyuţíván aţ 21, 6 % dotázanými, coţ je 

v porovnání s předešlým výzkumem nárůst aţ o 12,9 %, z původních 8,7 % dotázaných. 

Dalším nejčastějším zdrojem informací jsou jak pro české tak německé respondenty 

Procent   pravidelně velmi často občas málo dbají více 

Tübingen   16,7 25,0 43,3 15,0 41,7 

Celkem (p. v.)   12,9 31,7 36,1 18,7  44,6 

Celkem (s. v.)   4,2 29,2 45,8 20,8 33,4 

Pohlaví muţi 6,8 20,3 48,6 24,3 27,1 

  ţeny 1,4 38,6 42,9 17,1 40,0 
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kamarádi, zejména pro chlapce a muţe, překvapivě však i trenéři v českém prostředí. 

Také i pro dívky a ţeny stojí na předních místech kamarádi a kamarádky.   

 

Tabulka č. 9: Informace o podpůrných prostředcích, zejména anabolických steroidech ve 

věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2. Znalost zdrojů, kde získat anabolické steroidy 

Pokud by si dotázaní chtěli obstarat tyto preparáty, jsou obeznámeni s jejich zdrojem 

a to v dosti velké míře (tabulka č. 10). Představuje to 41,1 % dotázaných, coţ je zjištění 

varující. Jako konkrétní zdroj uvedl kaţdý desátý známé, případně kamarády (13,2 %) a 

této hodnotě se blíţí i jiné zdroje a to především internet (11,8 %). Celkem tedy jedna 

třetina dotázaných ví o konkrétních moţnostech získání anabolických steroidů 

v bezprostředním okolí. Coţ jsou údaje opravdu varovné. Při pohledu na data získaná ve 

fitness centru v Tübingenu, je překvapující, ţe studenti na místní univerzitě aţ z 86,6 % 

nemají ţádné povědomí, kde si mohou pořídit anabolické steroidy. 

 

Tabulka č. 10: Znalost zdrojů, kde sehnat anabolické steroidy ve věkové kategorii 

20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Procent   od rodičů od trenéra od kamarádů z internetu jiné NE ANO 

Tübingen   5,0 1,7 11,7 21,7 11,7 48,2 51,8 

Celkem (p. v.)   1,6 14,9 28,2 8,7 12,9 33,7 66,3 

Celkem (s. v.)   2,1 8,3 14,6 21,6 22,9 30,5 69,5 

Pohlaví muţi 1,4 12,2 13,5 23,0 20,3 29,6 70,4 

  ţeny 2,9 4,3 15,8 20,0 25,8 31,2 68,8 

Procent   
od 

trenéra 
od zaměstnanců 

z posilovny 
od 

lékaře 
od 

kamarádů 
od 

příbuzných 
jiné neví 

Tübingen   1,7 1,7 3,3 6,7 – – 86,6 

Celkem (s. v.)   6,3 3,5 6,3 13,2 – 11,8 58,9 

Pohlaví muţi 4,1 2,7 1,4 25,7 – 4,1 62,0 

  ţeny 8,6 4,3 11,4 – – 20,0 55,7 
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3. Informovanost o moţnosti získat podpůrné prostředky ve fitness centru, 

posilovně  

O tom, zda je moţné sehnat výţivové prostředky a třeba i anabolické steroidy přímo 

od některých osob ve fitness centru nebo posilovně (tabulka č. 11), neví nebo se o to 

nezajímá více jak polovina návštěvníků (52,8 %), coţ je oproti předešlému výzkumu 

pozitivní zjištění, jelikoţ tato hodnota dosahovala 43,5 %. O moţnostech nákupu 

anabolických steroidů ví dokonce jen 10,4 % z nich. Opět méně se o tento problém 

zajímají ţeny neţ muţi. Téměř v jedné třetině fitness center a posiloven je však moţné 

zakoupit podpůrné výţivové prostředky, a u necelých 10 % z nich také občerstvení. 

Zajímavým zjištěním je nezájem o moţnosti získání podpůrných prostředků ve fitness 

centru v Tübingenu, kdy toto procento dosahuje aţ 73,3.  

 

Tabulka č. 11: Informovanost o moţnosti získat podpůrné prostředky ve fitness centru, 

posilovně ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   doplňky výţivy steroidy jen občerstvení nejeví zájem 

Tübingen   6,7 5,0 15,0 73,3 

Celkem (p. v.)   34,7 14,7 7,1 43,5 

Celkem (s. v.)   27,8 10,4 9,0 52,8 

Pohlaví muţi 35,1 10,8 9,5 44,6 

  ţeny 20,0 10,0 7,1 62,9 

 

4. Kontakt s nabízením anabolických steroidů 

Přestoţe o moţnosti sehnat anabolika ve fitness centrech nebo posilovnách ví pouze 

10,4 % jejich návštěvníků (tabulka č. 11), kontakt s někým, kdo jim je nabízel má jiţ 

16,7 % (tabulka č. 12). K údivu má tuto zkušenost nepatrně více ţen jak muţů. 

Obdobně jako jsou nejčastějším zdrojem informací o anabolikách kamarádi, jsou také 

těmi, kteří je nejvíce nabízejí. I kdyţ jde o poměrně nízké počty, stojí za povšimnutí 

větší nabídka od dealerů pro muţe a větší nabídka od zaměstnanců fitness centra pro 

ţeny.  Překvapením můţe být celkově nízký počet dotázaných, kteří byli kontaktováni 

dealery (české prostředí), ale to samé nelze říci o respondentech z německého 

Tübingenu, kdy byli studenti nejvíce kontaktováni právě ze strany dealerů (5,0 %). 
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Tabulka č. 12: Kontakt s nabízením anabolických steroidů ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   trenér kamarádi dealer jiné NE ANO 

Tübingen   3,3 – 5,0 – 91,7 8,3 

Celkem (p. v.)   3,2 12,9 5,6 1,4 76,9  23,1 

Celkem (s. v.)   0,7 9,7 3,5 2,8 83,3 16,7 

Pohlaví muţi – 10,8 4,1 1,4 83,7 16,3 

  ţeny 1,4 8,6 2,9 4,3 82,8 17,2 

 

5. Vědomost o uţívání anabolických steroidů ve vlastním okolí 

O tom, ţe anabolické steroidy jsou uţívaným prostředkem mezi mladými lidmi, 

kteří se zajímají o cvičení ve fitness centrech a posilovnách, svědčí výpověď 40 % 

dotázaných (tabulka č. 13), kteří vědí o případech uţívání anabolik ve svém okolí. 

V rozhodující míře mají takové informace nejen muţi, ale i ţeny. Mnohem častěji jsou 

v podezření muţi, ţe berou anabolika, neţ ţeny.  

 

Tabulka č. 13: Vědomost o uţívání anabolických steroidů ve vlastním okolí ve věkové 

kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6. Nezbytnost v uţívání anabolických steroidů 

K tomu, aby se člověk odhodlal k uţívání anabolik, musí mít určité povědomí o tom, 

jestli je tento krok pro docílení postavy podle jeho představ nezbytný. Na tuto otázku 

(tabulka č. 14) odpovědělo 12,5 procenta dotázaných, ţe ano, ale pouze 0,7 % je 

přesvědčeno, ţe je to nezbytné. Rozdílná situace v pohledu na tuto otázku je mezi 

muţskými a ţenskými sloţkami. Zatímco muţi jsou z 14,9 % přesvědčeni, ţe 

anabolické steroidy mohou pomoci nebo jsou dokonce naprosto nezbytné pro docílení 

ideální postavy, ţeny jsou k tomuto problému podstatně zamítavější. Vyhraněně 

zamítavý postoj k uţívání anabolik pro docílení postavy podle představ má ovšem 

celkem jen 54 % návštěvníků s tím, ţe opět jsou vyhraněnější ţeny neţ muţi.  

Procent   jen o muţích jen o ţenách o muţích i ţenách neví 

Tübingen   25,0 1,7 – 73,3 

Celkem (s. v.)   37,5 2,8 1,4 58,3 

Pohlaví muţi 36,5 1,4 2,7 59,4 

  ţeny 38,6 4,3 – 57,1 
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Při srovnání výsledků s předešlého výzkumem se situace mezi mládeţí výrazně 

zlepšila, jelikoţ většina získaných hodnot byla kladnější z hlediska odhodlání k uţívání 

anabolik k docílení postavy dle představ, kdy na tuto otázku odpovědělo 19,5 procenta 

dotázaných, ţe ano. Zároveň musí být zdůrazněna i hodnota z německého fitness centra, 

která dosáhla jen 8,4 % procenta všech odpovědí na otázku nezbytnosti uţívání 

anabolických steroidů pro dosaţení skvělé postavy podle představ.   

 

Tabulka č. 14: Nezbytnost v uţívání anabolických steroidů ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   
naprosto 

nezbytné 
mohou 

pomoci 
jde to i bez 

nich 
vůbec 

nejsou třeba 
ţádné 

informace 
ANO 

Tübingen   1,7 6,7 21,7 66,7 3,2 8,4 

Celkem (p. v.)   3,2 16,3 36,7 43,8 – 19,5 

Celkem (s. v.)   0,7 11,8 26,4 54,2 6,9 12,5 

Pohlaví muţi 1,4 13,5 18,8 62,2 4,1 14,9 

  ţeny – 8,6 34,3 47,1 10,0 8,6 

 

7. Odvaha uţívat anabolické steroidy 

K rozhodnutí o tom, zda uţívat anabolika, aby bylo cvičení účinnější, a aby se snáze 

docílilo ţádaného efektu v rozvoji postavy, je kromě přesvědčení o tom, ţe to pomáhá, 

také vypořádání se s moţnými negativními následky. Podstoupit riziko spojené 

s uţíváním anabolických steroidů je ochotno celých 8,3 % dotázaných a kupodivu 

i 2,9 % ţen (tabulka č. 15). Toto riziko sice zmírňuje 6,9 % z nich podmínkou, ţe by to 

bylo pod kontrolou, nicméně 2,7 % muţské populace cvičících by se podrobilo 

anabolickému dopingu, i kdyby je to mělo poškodit. Pokušení experimentovat 

s anaboliky je však větší neţ se ukazuje podle souhlasných projevů, byť s určitou 

podmínkou kontroly. Dalších 16 % návštěvníků se totiţ přiznalo, ţe váhá, i kdyţ si 

myslí, ţe spíše ne, je ochotno účinky anabolik zkusit, budou-li pod kontrolou osoby, 

která tomu rozumí. Zásadně odmítá jakékoliv experimentování s anaboliky téměř 76 % 

dotázaných. Úvahy na toto téma jsou v německé prostředí fitness centra aţ z 88,3 % 

odmítány.   
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Tabulka č. 15: odvaha uţívat anabolické ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   ano ano pod kontrolou spíše ne ne NE ANO 

Tübingen   – 1,7 10,0 88,3 98,3 1,7 

Celkem (p. v.)   2,6 19,3 18,2 59,9 78,1  21,9 

Celkem (s. v.)   1,4 6,9 16,0 75,7 91,7 8,3 

Pohlaví muţi 2,7 10,8 9,5 77,0 86,5 13,5 

  ţeny – 2,9 22,9 74,2 97,1 2,9 

 

8. Vlastní zkušenost s uţíváním podpůrných prostředků 

I přes odváţná tvrzení o ochotě brát anabolické steroidy pro zvýšení cvičení na 

pěknou postavu, má vlastní zkušenosti s uţíváním anabolik jen malá část návštěvníků 

fitness center a posiloven (tabulka č. 16). Na přímou otázku, zda uţívá nějaký zakázaný 

podpůrný prostředek např. anabolika, odpovědělo ano pouze 1,4 % dotázaných, 2,7 % 

muţů (v absolutním počtu 2) a ţádná ţena. Zkušenost s jednorázovým 

experimentováním s anaboliky má téměř 10 % dotázaných a to nejen 5 % muţů, ale 

i 14,3 % ţen. Situace na německé půdě fitness centra je pozitivnější, kdy anabolické 

látky by nikdy nezkusilo a nechtělo by ani vyzkoušet 95 % dotazovaných. 

 

Tabulka č. 16: Vlastní zkušenost s uţíváním podpůrných prostředků ve věkové kategorii 

20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   
jen doplňky 

výţivy 
anabolika 

uţívá 
ne, ale 

zkusil 
ne, ţádné podpůrné 

prostředky 
NE 

anabolika 
ANO 

anabolika 

Tübingen   33,3 –  5,0  61,7 95,0 5,0 

Celkem (p. v.)   54,2 6,3 9,9 29,6 83,8 16,2 

Celkem (s. v.)   58,3 1,4 9,7 30,6 88,9 11,1 

Pohlaví muţi 51,4 2,7 5,4 40,5 91,9 8,1 

  ţeny 65,7 – 14,3 20,0 85,7 14,3 

 

9. Frekvence uţívání nelegálních prostředků 

O to, zda jde o pravidelné uţívání, odpověděli dotázaní v další otázce (tabulka 

č. 17). Ta odhalila, ţe pravidelně podle rozpisu uţívá anabolika 0,7 % tj. 1 v absolutním 

počtu návštěvníků fitness center nebo posiloven, převáţně muţů, a 2,1 % nárazově, jen 

kdyţ to aktuálně potřebují. Ti, kteří přiznali v předešlém výzkumu nebo ve fitness 
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centru v Tübingenu, ţe s anabolickými steroidy experimentovali (6,5 %; 3,3 %) dále 

vypověděli, ţe to bylo pouze na zkoušku a dále jiţ nepokračovali. 

 

Tabulka č. 17: Frekvence uţívání nelegálních prostředků ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   pravidelně nárazově jen na zkoušku NE ANO 

Tübingen   – – 3,3 96,7 3,3 

Celkem (p. v.)   2,0 2,8 6,5 88,7 11,3 

Celkem (s. v.)   0,7 2,1 – 97,2 2,8 

Pohlaví muţi 1,4 2,7 – 95,9 4,1 

  ţeny – 1,4 – 98,6 1,4 

 

10. Zájem o konkrétní značku anabolických steroidů 

Přestoţe v nabídce anabolických steroidů existuje na nelegálním trhu pestrá paleta 

našich i zahraničních přípravků, o konkrétní značce, která by byla vhodná k uţití, má 

vědomost z návštěvníků fitness center a posiloven jen 11,1 dotázaných (tabulka č. 18). 

Ve větším mnoţství jde o muţe, resp. mládeţ. Jak jiţ bylo poukázáno v předešlém 

zjištění, je v tomto směru vyuţíván internet, jak se všeobecně předpokládalo. 

Z uváděných anabolických steroidů je vidět, ţe jejich uţívači mají přehled nejen 

o názvech preparátů, ale i o názvech účinné anabolické látky. Ve výčtu se objevují jak 

anabolické steroidy podávané orálně v práškové podobě, tak i injekčně. Nejvíce je znám 

nandrolon, testosteron, klenbuterol, prostanozol, stenozolol, klostebol, methandienon, 

anabol, tetrahydrogestrinon (zkráceně THG), nitrix 360. Při pohledu na hodnoty 

z předešlého výzkumu, je vidět, ţe mladí lidé nemají v současnosti tak velký přehled 

o názvech anabolických steroidů jako tomu bylo dříve. Zároveň lze poukázat, ţe na 

půdě německého fitness centra, jsou sportovci lépe informováni o názvech anabolik.   
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Tabulka č. 18: Zájem o konkrétní značku anabolických steroidů ve věkové kategorii 

 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   zná značku nezná značku 

Tübingen   15,0 85,0 

Celkem (p. v.)   7,9 92,1  

Celkem (s. v.)   11,1 88,9 

Pohlaví muţi 12,2 87,8 

  ţeny 10,0 90,0 

 

 

11. Konkrétní vědomosti o působení anabolik 

Na konkrétní dotaz o působení anabolických steroidů dovede odpovědět jen asi 

56 %, a to opět více muţi neţ ţeny (tabulka č. 19). Nejvíce je u dotázaných 

v podvědomí působení anabolik na růst svalové hmoty, a to okolo 45 %. Jen asi jedna 

čtvrtina z nich si však uvědomuje, ţe současně s tím mohou nastat i zdravotní problémy. 

Vyloţeně negativní působení anabolických steroidů bez jakýchkoliv „pozitivních“ 

účinků vnímá jen okolo 11,8 % dotázaných, a to ţeny jen ze 4 procent. Naproti tomu 

bylo zjištěno, ţe okolo 22 %, a v tomto případě muţi i ţeny, je o vhodnosti některých 

steroidů přesvědčeno, coţ dokumentovali vyjmenováním konkrétních značek, většinou 

správně uvedených.  

 

Tabulka č. 19: Konkrétní vědomost o působení anabolik ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   
růst svalové 

hmoty 
růst svalové hmoty 

zdravotní problémy 
negativní 

účinky 
neví ví 

Tübingen   35,0 20,0 8,3 36,7 63,3 

Celkem (s. v.)   34,7 10,4 11,8 43,1 56,9 

Pohlaví muţi 32,4 9,5 18,9 39,2 60,8 

  ţeny 37,1 11,4 4,3 47,2 52,8 

 

12. Informace o způsobu aplikace steroidů 

O tom, jak anabolické steroidy aplikovat, bez ohledu na vlastní zkušenosti, určité 

informace má asi 38 % dotázaných (tabulka č. 20). Jako obvykle jsou ve větší míře 

informováni muţi neţ ţeny. Úplné vědomosti o moţnostech aplikace, tj. orálně 

i injekčně, má však pouze 16 % dotázaných, při čemţ u ţen je to aţ 18 %. Více 
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dotázaných je přesvědčeno, ţe anabolika mají pouze podobu práškovou a jen asi 6 % si 

myslí, ţe anabolika se aplikují injekčně. 

 

Tabulka č. 20: Informace o způsobu aplikace steroidů ve věkové kategorii 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   jen orálně jen injekčně orálně i injekčně neví 

Tübingen   5,0 10,0 21,7 63,3 

Celkem (s. v.)   15,3 6,3 16,7 61,7 

Pohlaví muţi 17,6 10,8 14,9 56,7 

  ţeny 12,9 1,4 18,6 67,1 

 

13. Ochota investovat do nákupu anabolických steroidů 

Finanční náročnost uţívání anabolických steroidu je poměrné značná. Z toho, kolik 

jsou zájemci o anabolický doping ochotni investovat do nákupu těchto prostředků, lze 

usuzovat také o síle zaujatosti a dokonce i závislosti na těchto praktikách. Z výzkumu 

vyplývá, ţe ze zájemců lépe řečeno z těch, kteří projevili odvahu uţívat anabolické 

steroidy, je ochotno investovat do jejich nákupu 8,7 % (tabulka č. 21), k překvapení ve 

větší míře ţeny neţ muţi, i kdyţ 8 % muţů stojí za úvahu. Co se týče částek, které jsou 

ochotni vynakládat měsíčně na nákup anabolických steroidů, jde ve srovnání s ostatními 

částkami vynakládanými na osobní spotřebu o poměrně nákladnou záleţitost. 

V průměru to představuje částku okolo 3 000,- Kč měsíčně, ovšem v jednotlivých 

případech jde i o částky přesahující měsíčně 5 000,- Kč, které jsou ochotni vynaloţit aţ 

1/4 % zájemců o anabolické steroidy.  

 

Tabulka č. 21: Ochota investovat do nákupu anabolických steroidů ve věkové kategorii 

 20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   2001 a více 701 - 2000 do 700 nic 

Tübingen   5,0 1,7 – 93,3 

Celkem (p. v.)   5,0 7,5 3,4 84,1 

Celkem (s. v.)   6,9 2,1 0,7 90,3 

Pohlaví muţi 6,8 1,4 – 91,8 

  ţeny 7,1 2,9 1,4 88,6 
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14. Zákaz uţívání anabolických steroidů 

Uţívání anabolických steroidů nebylo do nedávné doby trestné ve smyslu zákona, 

avšak dne 1. ledna 2010 začal v České republice platit Trestní zákoník v § 288, který 

nově upravil problematiku nelegálního nakládání s látkami s hormonálním účinkem. 

Tresty za uţití anabolických steroidů se pohybují v rozpětí od 1 roku aţ do dvanácti let 

odnětím svobody. V organizovaném sportu se uplatňují pouze u registrovaných 

sportovců v soutěţích. Řídí se podle pravidel pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a 

mají podobu zákazu činnosti tj. účastí v soutěţích a na dalších aktivitách trenérského 

nebo funkcionářského charakteru. Uţívání anabolických steroidů účastníky cvičení ve 

fitness centrech a posilovnách je tedy alespoň částečně postiţitelné. Dotázaným byla 

proto poloţena na závěr otázka, zdali by doporučovali nějaká opatření, která by mohla 

napomoci k omezení uţívání anabolických steroidů veřejností mimo lékařskou indikaci. 

Naprostá většina návštěvníků fitness center a posiloven si myslí, ţe by se měla přijmout 

nějaká opatření k omezení uţívání anabolických steroidů. Liší se však v názoru na to, 

koho by případná opatření měla postihovat (tabulka č. 22). Více jak 40 % dotázaných si 

myslí, ţe by opatření měla především postihovat podávání anabolik mládeţi do 18 let, 

v porovnání bylo pro tuto moţnost více neţ polovina dotázaných z předešlého 

výzkumu. Menší část, téměř asi 1/3 by byla pro postihování dealerů a pro všeobecný 

zákaz anabolických steroidů od jejich nelegální výroby přes distribuci, nabádání a 

uţívání se vyslovilo 31,3 % dotázaných. V tomto případě je aţ zaráţející o kolik 

procent (20 %) se zvýšila tolerance k nepostihování dealerů v současnosti oproti 

minulému výzkumu. Mezi muţi a ţenami je na téma způsobu zákazu anabolických 

steroidů několik významnějších rozdílů. Neshody jsou v tom, zda postihovat mládeţ do 

18 let. Ţeny si v 47 % případů myslí, ţe ano, zatímco muţi to zhruba v 96 % případů 

povaţují za nedostatečné. Nesouhlas je i v případě všeobecného zákazu, kdy je pouze 

5 % muţů a aţ 21 % ţen pro. Shoda se nachází v postihování dealerů a bez větších 

rozdílů i na zákaz pro registrované sportovce a postihování pouhého navádění k uţívání. 

Zajímavým zjištěním je situace v německém fitness centru, kdy by dotázaní 

doporučovali aţ ze 40 % všeobecný zákaz anabolických steroidů od jejich nelegální 

výroby přes distribuci, nabádání a uţívání.  
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Tabulka č. 22: Zákaz uţívání anabolických steroidů ve věkové kategorii  20 – 29 let 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procent   
mládeţ do 

18 let 
výrobce 

dealery 
zákaz pro 

všechny 
registrovaní 

sportovci 
pouze 

navádění nepostihovat 

Tübingen   38,3 35,0 40,0 18,3 – 8,3 

Celkem (p. v.)   52,4 51,6 26,6 24,4 14,1 7,7 

Celkem (s. v.)   40,3 31,9 31,3 11,8 6,3 5,6 

Pohlaví muţi 33,8 29,7 4,1 12,2 4,1 5,4 

  ţeny 47,1 34,3 21,4 11,4 8,6 5,7 

 

  



79 

 

6 DISKUZE 

Díky provedeným analýzám zjišťujícím vztah respondentů ke cvičení a posilování, 

braní vitamínů a jiných podpůrných prostředků, je moţné zjistit aktuální stav 

problematiky dopování rekreačně sportující mládeţe navštěvující fitness centra a 

posilovny a na základě získaných výsledků potvrdit či vyvrátit předem stanovené 

hypotézy.  

Prostřednictvím dotazníkového šetření a jeho následným vyhodnocením je moţno 

na základě tabulky č. 16 plně zamítnout hypotézu č. 1.: „Vlastní zkušenost s uţitím 

anabolických steroidů má více neţ 5 % dotázaných.“ K uţívání anabolik, aby bylo 

cvičení účinnější či dosaţení ideálního rozvoje postavy rychlejší i za cenu moţných 

negativních důsledků, se rozhodlo celých 8,3 % dotázaných. Avšak i přes toto odváţné 

tvrzení, má vlastní zkušenost s uţíváním anabolik pouze 1,4 % dotázaných návštěvníků 

fitness centra, posilovny ve věku 20 – 29 let, coţ je vzhledem k výsledku z předešlého 

výzkumu (6,3 %) určité sníţení v počtu uţívačů anabolických steroidů. Zároveň lze ze 

získaných dat týkajících se otázky vlastní zkušenosti s uţitím anabolických steroidů 

zavrhnout i hypotézu č. 5: „Vlastní zkušenost s uţitím anabolických steroidů mladých 

do 29 let v České republice nepřesahuje procentuální zastoupení mladých do 29 let na 

Eberhard Karls Universität v Tübingenu.“ Jelikoţ je z hodnot získaných na půdě fitness 

centra univerzity naprosto jasné, ţe ţádný z dotázaných respondentů by nezkusil a 

z 95 % by ani nechtěl vyzkoušet anabolické látky.  

Na druhou stranu bylo zjištěno z neformálního rozhovoru jednoho z dotazovaných, 

ţe pokud se daný jedinec rozhodne k uţívání anabolických látek z důvodu zlepšení 

výkonnosti, docílení ideální postavy či urychlení regenerace, tak to poslední by bylo, ţe 

by se přiznal svým blízkým, rodině nebo kamarádům natoţ v „anonymním“ 

dotazníkovém šetření. Podle nejmenovaného sportovce je otázka vlastního braní 

anabolik tzv. Pandořina skříňka. Sportovci o nich jednoduše mezi sebou nemluví a uţ 

vůbec ne o tom, jak je moţné, ţe náhle dosáhli takových skvělých výkonnostních 

výsledků, pokroků a v neposlední řadě atletické, esteticky dobře vypadající postavy.  

Z údajů tabulky č. 10 vyplývá, ţe relativně mnoho dotázaných ví o konkrétních 

moţnostech získání anabolických steroidů. Z těchto výsledků vyplývá, ţe hypotéza č. 2: 

„Jedna třetina dotázaných ví o konkrétních moţnostech získání anabolických steroidů,“ 

je potvrzena. Toto zjištění je varovné, jelikoţ jsou dotázaní obeznámeni aţ ze 41,4 % se 
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zdrojem moţného získání anabolik. Jako nejčastějším konkrétním zdrojem jsou uváděni 

kamarádi a tzv. jiný zdroj, pod kterým se skrývá internet, nejrozšířenější cesta 

celosvětové, mezilidské komunikace v dnešní moderní době. Tyto údaje jsou o to 

varovnější, ţe celkem více jak jedna třetina dotázaných ví o konkrétních moţnostech 

získání anabolických steroidů ve svém bezprostředním okolí. Na druhou stranu stojí za 

povšimnutí i situace v německém Tübingenu, kdy při pohledu na získaná data ve fitness 

centru, posilovně na místní univerzitě nemají dotázaní respondenti aţ z 86,6 % znalost, 

kde si mohou anabolické látky obstarat. 

V návaznosti na předešlou otázku týkající se vědomosti o konkrétních moţnostech 

získání anabolických steroidů lze v souladu s další dílčí hypotézou č. 3: „Zkušenost 

s nabídkou anabolických steroidů má více jak 25 % dotázaných návštěvníků fitness 

center a posiloven,“ konstatovat, ţe i přestoţe o moţnostech pořídit anabolika ve fitness 

centrech ví 10,4 % dotázaných, tak kontakt s někým, kdo jim je nabízel, má 16, 7 % 

respondentů (z tabulky č. 12), čímţ je tato hypotéza nepotvrdila. V porovnání 

s výsledkem z předešlého zkoumání z roku 2002 je patrné, ţe tato hodnota je o téměř 

7 % niţší, čímţ dochází k určitému pozitivnímu zlepšení. Jak jiţ bylo řečeno, jsou 

nejčastějším zdrojem informací o anabolikách kamarádi, kteří je také nejvíce nabízejí.  

V tabulce č. 15 se nachází soubor odpovědí, které vyvracejí hypotézu č. 4: 

„Podstoupit riziko spojené s uţíváním anabolických steroidů je ochotno více neţ 20% 

dotázaných.“ Výsledky naznačují, ţe podstoupit riziko spojené s uţíváním anabolických 

steroidů je ochotno 8,3 % dotázaných, z toho je toto riziko zmírňováno alespoň z 6,9 % 

z nich pod podmínkou, ţe by to bylo pod kontrolou. Za zmínku stojí hlavně hodnoty 

získané z předešlého výzkumu, kdy byla ochotna aţ 1/5 dotázaných návštěvníků fitness 

center nebo posiloven podstoupit riziko spojené s uţíváním anabolik. V návaznosti na 

toto zjištění je nutno podotknout, ţe na základě těchto výsledků se situace v českých 

fitness centech, posilovnách ubírá lepším směrem. Snad tyto úvahy nejsou příliš 

nadnesené.  

Za celkem pozitivní, je povaţována tendence větší informovanosti respondentů 

o podpůrných prostředcích zejména anabolických steroidech oproti předešlému 

výzkumu. Vţdyť i výsledky z tabulky č. 18 naznačují, ţe mladí lidé v současnosti mají 

větší přehled nejen o názvech preparátů, ale i o názvech účinné anabolické látky.  
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O tom, zda je moţné sehnat anabolické látky od některých osob ve fitness centru 

nebo posilovně ví jen 10,4 % dotázaných, coţ je pokles oproti předešlému výzkumu 

(14,7 %). Dalším vcelku pozitivním zjištěním je sníţení výsledné hodnoty 

v procentuálním zastoupení dotázaných respondentů, kteří mají kontakt s někým, kdo 

jim jiţ nabízel anabolika. Zároveň je patrné, ţe vyhraněně zamítavý postoj k uţívání 

anabolických steroidů pro docílení postavy dle představ má o 10 % dotázaných 

návštěvníků fitness centra, posilovny více neţ tomu bylo v minulém průzkumu. 

V návaznosti na tuto otázku je více neţ jasné, ţe i odvaha podstoupit riziko spojené 

s uţíváním anabolických steroidů se s postupem času pomalu vytrácí, a tím i vlastní 

zkušenost s uţíváním podpůrných látek. Mládeţ navštěvující fitness centra a posilovny 

si s největší pravděpodobností začíná uvědomovat, ţe zdravotní důsledky způsobené 

anaboliky jsou zcela nevratné. Naproti tomu lze však oponovat prostřednictvím 

získaných výsledků z tabulky č. 19, kdy si jen asi jedna pětina dotázaných uvědomuje, 

ţe anabolika mohou způsobovat i zdravotní problémy. V tomto případě se naskýtá 

moţnost prezentování názoru dalšího anonymního dotazovaného navštěvujícího fitness 

centra či posilovny. Jak jiţ řekl: „Pokud se dostaneš na vrchol své výkonnosti a víš, ţe 

i kdyby si trénoval sebe víc a sebe častěji, tak lepší uţ nikdy nebudeš. Tak ti je jedno, co 

si zobneš, hlavně ţe pude výkonnost nahoru.“ To vyplývá i ze získaných hodnot 

v tabulce č. 19, kdy je nejvíce v podvědomí dotázaných respondentů působení anabolik 

na růst svalové hmoty a to okolo 45 %.   

Závěrem je zdůrazněna poslední sledovaná oblast týkající se doporučení opatření 

k omezení uţívání anabolických látek veřejností mimo lékařskou indikaci. Je pozitivním 

společenským jevem, ţe naprostá většina návštěvníků fitness center a posiloven si 

myslí, ţe by se měla přijmout určitá opatření k omezení uţívání anabolik. Za zmínku 

stojí 31,3 % dotázaných, kteří jsou pro všeobecný zákaz anabolických steroidů od jejich 

nelegální výroby přes distribuci, nabádání a uţívání, coţ je z původních 26,6 % 

odpovědí z předchozího výzkumu pozitivní nárůst správným směrem. Doping nesmí být 

nikdy akceptován, musí být ostře odmítán a boj proti němu posílen. 
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7 ZÁVĚR 

Uskutečněný průzkum opět potvrdil, ţe šíření dopingových prostředků mezi mládeţí 

je aktuálním problémem, i kdyţ nenabývá takových rozměrů, jaké naznačoval předešlý 

výzkum z roku 2002. Obzvlášť varovným signálem je zájem o anabolické steroidy 

podporovaný jak vnějšími, tak vnitřními vlivy. Mezi nejvýznamnější patří působení 

komerčního prostředí působícího na dosaţení úspěchu, který je doprovázen slávou, 

obdivem, úctou, publicitou či penězi, zároveň však i nemalý vliv průmyslu módy, 

kosmetiky a reklamy, prostředí fitness center a posiloven, které společně umocňují 

obraz ţivotního stylu a zábavy.  

Sport je ve své podstatě hluboce provázán s kulturou dané společnosti a tedy 

výrazem specifických představ, idejí, hodnot či perspektiv, prostřednictvím kterých lidé 

zaujímají svoje postavení ve světě. Mnohovrstevný svět sportu přitahuje stále ve větší 

míře pozornost veřejnosti a především mladých lidí, kteří si vytváří své vzory 

z vrcholového sportu s dopingovými aférami slavných, společensky i ekonomicky 

oceňovaných sportovců. Tento zdroj negativních tendencí ve zneuţívání dopingových 

látek mládeţí se projevuje především při sportování ve volném čase, kdy mladí lidé 

navštěvující fitness centra a posilovny touţí být silní, odváţní a sebejistí, současně 

chtějí najít cestu k přiblíţení se mediálním vzorům, úspěšným sportovcům, hrdinům 

akčních filmů či jinak úspěšným jedincům. Mladí lidé pak snadno podléhají nebezpečí 

uţívání podpůrných látek k dosaţení svých vysněných cílů, kdy podporu pro svoji 

motivaci a odhodlání k uţívání naházejí u svých vrstevníků, v celkem snadné 

dostupnosti těchto prostředků a v neposlední řadě ve všeobecně tolerantním 

společenském klimatu ke zneuţívání povzbuzujících látek. 

Dosavadní poznatky i konkrétní výsledky výzkumu ukazují, jak nezbytné je 

s odstupem 10 let vytvoření systému preventivních opatření i v oblasti rekreačního 

sportu zejména mládeţe. Naprosto nezbytné je neustále upozorňovat na negativní 

zdravotní důsledky uţívání dopingových látek, zejména anabolických steroidů. 

Výsledky současného výzkumu dokládají, ţe za hlavní zdroj informací lze povaţovat 

školu a překvapivě média, především internet, který se věnuje ve větší míře 

dopingovým skandálům slavných sportovců. Toto zjištění je více neţ překvapivé 

vzhledem k tomu, ţe škola a média byla v procentuálním zastoupení dotázaných 

respondentů navštěvujících fitness centra, posilovny v předešlém výzkumu téměř aţ na 

posledních místech.  Zároveň by měli preventivně působit hlavně rodiče, učitelé, lékaři 
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a trenéři v klubech, fitness centrech a posilovnách. V současnosti můţe pomoci i nový 

Trestní zákoník, který začal platit v České republice dne 1. ledna 2010 a upravuje 

problematiku nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, přesněji 

řečeno dopingu. 

V tuto chvíli lze jen doufat ve zlepšení současné situace týkající se problematiky 

dopování rekreačně sportující mládeţe navštěvující fitness centra a posilovny. Vţdyť 

mládeţ je základem naší budoucnosti, kdy v její nejrozšířenější volnočasové aktivitě 

„sportu“ se zrcadlí obraz naší společnosti. (Asmuth, 2010)  
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