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Abstrakt

Název práce: Výskyt zdraví škodliyých látek ve snowboardingu

Cíle práce: Snaha o změnu postoje

společnosti

k užívání lehkých drog ve

snowboardingu (neposuzovat je jako doping, ale jako způsob projevu, životní
filozofie.

Metoda: Základní metodou, která byla použita na získávání potřebných
informací, je dotazníková metoda. Výzkumu se zúčastnilo 67

snowboardistů

a

byl prováděn v zimních střediscích v České republice.

Výsledky:

Zjištění

postoje

snowboardistů

na námi zkonstruované otázky,

týkající se užívání zdraví škodlivých látek:
Snowboardisté užívají marihuanu častěji než běžná populace,
velká většina z nich tvrdí, že se po užití drogy kvalita jízdy nezlepšuje.
Pouze 1/3
typické,

snowboardistů

přitom

si myslí, že je pro snowboarding užívání lehkých drog

se 95% z nich pohybuje mezi lidmi,

Z pěti námi stanovených hypotéz se

Klíčová

dvě

potvrdily.

slova:

Freestyle, freeride, alpské disciplíny, drogy, doping.

kteří
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1 ÚVOD
Fakt se kterým jsem se setkával ve
přesvědčil

společnosti

mladistvých, mne

k výběru diplomové práce na téma výskyt zakázaných prostředků ve

snowboardingu.

Společenský
nějakého

protest, deklarace svobody - život "naplno" teď a tady bez

plánování a strachu z budoucnosti, pozitivní přístup k alkoholu a

drogám, nové náhledy na kulturu - muzika, sprejerství, touha pokročit někam
dále, žít nějak jinak. Na druhou stranu i určitá pomíjivá móda. To vše jsou
spojující prvky

snowboardistů. Většina

představí hlavně

Důvodem

sport.

(Večerka,

z nás si ovšem pod slovem snowboarding

Schaucher, 2003)

pro vypracování této práce byl fakt, že snowboarding je viděn

jako sport, ve kterém se nejvíce užívají drogy. Snowboarding se dnes neřadí jen
mezi zábavu teenagerů a k ní

patřícímu

životnímu stylu, ale je to především

sportovní disciplína, která je pravidelně v programu Zimních Olympijských her.
Cílem naší práce je osvětlit snowboarding jako sportovní disciplínu, ale

osvětlit

také životní styl vyplývající ze snowboardingu a vztah k lehkým drogám
neposuzovat jako doping, nýbrž způsob projevu, životní filosofie.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Snowboarding

2.1.1 Charakteristika snowboardingu
Snowboarding má mnoho

tváří,

je pokaždý jiný a v tom je jeho síla.

si jen tak jezdit na sjezdové trati, nebo

dělat různě

dlouhé

obloučky,

v hlubokém prašanu horu, kterou si vyberete. A když není moc

Můžete

nebo

sněhu,

sjíždět

dá se

shrabat sníh na hromádku a hned máte nájezd na zábradlí, na kterém můžete
trénovat "slajdování". Pak přeci jen sníh napadne, vyjedete do
snowparku s překážkami

různých

velikostí a

můžete

připraveného

skákat celý den.

Snowboardingje o volném pohybu v jakémkoliv zasněženém terénu, o přímém
kontaktu člověka s přírodou, který je spojen především s freeridingem, o
neustálém objevování a zkoušení nových věcí. Ale nejen to, snowboarding je
dnes životním stylem, ba dokonce téměř určitou filosofií. Odvaha žít svůj život,
oprostit se od

společenských předsudků

i třeba nesmyslných zákonných norem.

Snowboarding může být i móda, trend, hlavní proud. I to jsou jistě

důvody

toho,

že se spousta lidí do snowboardingu pouští s velkým odhodláním. Snowboarding
je o pocitu, který se musí zažít, aby byla pochopena jeho podstata.

2.1.2 Historie snowboardingu a jeho vývoj
Počátek

snowboardingu spadá do dob odpoutávání se od starých pravidel,

zkoušení nového a nepoznaného, vynalezení antikoncepce a především do doby
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výrazného

nárůstu počtu uživatelů

drog. V této

době

vznikl snowboarding.

Nespoutaný pravidly a uznávaný především u mládeže nové doby.

V 90. letech snowboarding zaznamenal obrovský rozmach. Nedá se však
říci,

že by vzbudil zájem již ve chvíli, kdy se objevily první amatérsky

zkonstruované modely.

Počátky

zaznamenáváme už v šedesátých letech 20. století.

Některé

prameny dokonce uvádějí, že náznaky čehosi podobného snowboardu se
objevovaly již před tisíciletími.

Důkazem

toho mají být kresby a texty nalezené

ve Skandinávii, na Sibiři a ve střední Asii. Ve Švédsku byla dokonce nalezena
krátká a široká lyže, jejíž stáří bylo odhadnuto přibližně na 500 roků. Pravdivost
domněnky
někdo
právě

o existenci snowboardingu v

potvrdit nebo vyvrátit.

těchto

Přestaňme

dávných dobách může

těžko

však spekulovat a vraťme se zpět do

uplynulého století. Jak již bylo řečeno, vše začalo v šedesátých letech.

Z charakteru tohoto sportu lze vytušit, že jeho kořeny jsou ve Spojených státech.
Tendence vyrobit něco podobného snowboardu měli zejména
skateboardisté.

Potřebovali

zimní trénink a zároveň

surfaři

a

alternativu svého sportu, která by jim umožnila

zpestřila jejich činnost.

Nepříjemnou skutečnost

většiny lyžařských středisek

pro tento sport zaznamenal odmítavý postoj

v USA na začátku 80. let, která začala

snowboarding zakazovat. Tímto omezením zájem o snowboarding výrazně
poklesl.
přírodě

Jezdcům

nezbývalo nic jiného, než šlapat pěšky a sjíždět svahy ve volné

a to zejména v "prašanu". Tehdejší snowboardisté svým chováním

dávali najevo

svůj

Postupem

často

nesouhlas s touto situací.

času

ze snowboardu vznikal nejen způsob jak projevit životní

styl, ale po 1. mistrovsví

světa

v roce 1987 v Livignu se o tomto stylu začalo

mluvit jako o sportu. (Gibbins, 1999)
5

Co se týká snowboardingu v ČR, největší nárůst počtu snowboardistů
zaznamenala zimní
začala

střediska

v devadesátých letech. Horská střediska totiž

svou nabídku služeb a možností tomuto sportu přizpůsobovat.

Provozovatelé si uvědomili, že se množství snowboardistú stává významným
faktorem, který významně

ovlivňuje

tržby.

Běžnou věcí

se stávaly

snowboardové rampy, parky a další uzpúsobené svahy, vznikaly snowboardové
školy s kvalifikovanými instruktory. (Binter, 2003)

Vybavení se díky velké konkurenci na trhu stává neustále kvalitnější a
přesto

si zachovává svůj typický uvolněný styl.

obchody, které nabízejí

oblečení

Rozšířily

se specializované

se speciálními funkčnímy vlastnostmi, které

tlumí pád, zvyšují tření při svévolném klouzání ze svahu, odolnost proti
odvod vlhkosti a které mají
jsou upraveny odlišnými

samozřejmě

funkčními

stylový volný

vlastnostmi

zvlášť

střih.

vodě,

Snowboardy

pro každou disciplinu a

nezbytným uměleckým designem.

2.1.3 Snowboarding a jeho discipliny
Snowboarding se stal zimní alternativou skateboardingu, windsurfingu a
surfingu, ale je také sportem velmi blízkým lyžování. Na základě toho zde došlo
k setkání dvou sportovních skupin.
S tím souvisí

rozdělení

tohoto sportu na rozdílné disciplíny, tedy tzv.

freestylové, alpské a freeriding. Každá z nich vyžaduje od jezdce trochu jinou
techniku jízdy, dovednosti i přístup, všichni tak mají možnost vybrat si pro sebe
to pravé. (Binter, 2005)
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Freestylové disciplíny

Freestyle, v překladu "volný styl", je
disciplínou

snowboardingu.(Večerka,

fotografiích, v
hravě

a

časopisech či

zároveň efektně.

Právě

nejatraktivnější

a

proto se nejvíce objevuje na

snowboardových filmech. Freestyle vypadá lehce,

Mnohotvárnost zimní krajiny a individuální

každého freestylisty nabízejí
provádění triků

2004)

nejrozšířenější

nevyčerpatelné

možnosti

při jízdě

tvořivost

terénem a

(trik- způsob provedení skoku).

Freestyle má velmi blízko ke skateboardingu.
skoky a triky na

můstku, ježdění

Patří

sem jízda v

U-rampě,

na zábradlí. Freestyle vyžaduje od jezdce

dobrou koordinaci, rovnováhu, prostorovou orientaci a odvahu. Freestylisty
vzrušuje riziko a zvyšující se

náročnost

jezdec přechází na nové

obtížnější

mu byly dosud utajeny.

Samozřejmě

nových

prvků.

S rostoucí výkonností

triky a je tak motivován novými prvky, které
nezáleží jen na

jeho provedení. U závodní podoby freestylu
spontánnost vyplývající i z životního stylu
by nasazení profesionálů v tréninku

náročnosti

převládá

těchto sportovců.

prvku, ale i na

dobrovolnost a

Nelze však

říci,

bylo ve srovnání s ostatními sportovci

nižší. (Binter, 2002)

To, že freestyle je nesmírně bohatá oblast snowboardingu, dokazuje i
množství disciplín, které nabízí.
Halfuipe (U-rampa) je trať ve tvaru poloviční roury. U-rampa je vyrobena buď
ze sněhu, nebo je vyhloubena přímo do země a sníh se na ní pouze upraví.
Rampy se staví na mírných svazích ve směru spádnice. Jsou dlouhé I 00-200
metrů

že

a různě široké. Mají zaoblené dno, které přechází v radius a postupně se

zvedá k oběma stěnám, jejichž horní část je vertikální. Při jízdě v u-rampě je
nutné dokonale ovládat jízdu po hranách na obě strany a triky ve výskoku.
7

Jezdec nad hranami obou stěn předvádí triky ve výskoku. V jedné jízdě provede
libovolný počet skoků (6 -10), které musí provádět za sebou. Hodnotí se obtížnost
triků,

výška, ve které je trik prováděn,

způsob

provedení prvků, celkový dojem,

zvládnutí doskoků, plynulost jízdy a ostatní pohyb v rampě. Závody na U-rampě jsou
olympijskou disciplínou.

·":·

I

Obr. č. 1 U-rampa
Big air (skoky) jsou spíše exhibicí než závodem. Stejně jako při jízdě v U-rampě se
hodnotí obtížnost prvků, provedení, výška a doskok. Případné
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problémy při doskoku jsou bodovými rozhodčími přehlíženy více než u
akrobatického lyžování.
Můstky,

na kterých se skoky provádějí, mohou mít různé tvary.

parametry můstku nejsou stanoveny.

Můstek může

Přesné

mít pokaždé jinou podobu.

Tím nejčastějším můstkem je klasický Straightjump (rovný skok), který se
skládá z nájezdu, odrazové hrany, plošiny a

doskočiště.

Takovéto můstky najdeme ve

snowparcích (sněžných parcích), nebo si je můžeme svépomocí postavit.
Na můstek je důležité najíždět správnou rychlostí. Délka a sklon odrazu by
měly

odpovídat délce plošiny a délce a sklonu dopadu. Po odrazu následuje letová

fáze, kdy snowboardista provádí předem zvolený trik. Následuje dopad, který je
tlumen podřepem a odjezd z

doskočiště .

.,
v

..

...

.

~

. --~

Obr. č. 2 Big air
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Dalším typem skoku může být Comer (rohový skok). Nájezdový rádius je
mnohem

strmější

a na konci se úhel přibližuje až devadesáti

stupňům.

Jezdec díky

tomu neletí až tak do dálky Qakje tomu u klasického skoku), ale spíše do výšky. Poté
dopadá do jednoho z postranních doskočišť.

Obr. č. 3 Comer
Třetím
něj).

hlavní tvarem skoku je Quarter pipe (skok do výšky z radia a zpět do

Jak název napovídá, jedná se o překážku ve tvaru poloviny u-rampy. Skok je

postaven kolmo na směr jízdy. Jezdec se odráží z hrany velkého a širokého radia a
dopadá zpět do něj.
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Obr. č. 4 Quater pipe

Jibbing (jízda na zábradlí) je nejmladší a v poslední

době

obrovsky rozšířenou částí

snowboardingu. Oproti skákání na můstku, kde je nejdůležitější kontrola těla ve
vysoké rychlosti a orientace ve vzduchu, na zábradlí záleží nejvíce na rovnováze.
Zábradlí je více druhů,

ať

už se jedná o rozlišení podle typu materiálu (dřevo, kov ... ),

tvaru, nebo velikost. Základní tvary jsou straight rail

("rovňák"),

kinked rail ("lámačka"). Existují další desítky

zábradlí. Záleží jen na fantazii

autora.

(Večerka,

2003)

ll

druhů

rainbow (duha),

Obr. č. 4, 5 Jibbing
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Slope style (několik skoků a zábradlí za sebou)
Poslední dvě disciplíny se mohou i vzájemně kombinovat. Pak jde o Slope
style. Zde se hodnotí celková jízda snowparkem, který skýtá několik překážek.
Jezdec si může vybrat na jaké překážky bude najíždět.

Obr.

č.

6 Snowpark

Díky velké popularitě freestylu najdeme ve všech moderních zimních střediscích
speciálně

upravené sjezdovky nebo jejich části, na kterých je postaven snowpark

případně

i U-rampa. Ve snowparku je většinou široká škála skoků a zábradlí a každý

si může vybrat velikost, délku a obtížnost podle své zdatnosti a zkušenosti.
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Freeriding

Zvláštní kapitolou je jízda ve volné přírodě v hlubokém

sněhu,

tedy

takzvaný freeriding. Zde vlastně snowboarding začal. Snowboard "plave" po
povrchu sněhové pokrývky obdobně jako surfové prkno ve
využívat dlouhých řezaných
přeskoků

oblouků, středních oblouků,

vodě.

Jezdec může

krátkých rychlých

nebo technikou, jak se mu jezdí nejlépe. Freeriding je sjíždění

sněhových

plání,

zalesněných svahů

i skalních převisů.

Aby se dal terén sjet musí se jezdec nejprve dostat nahoru. Ten nejlevnější
a taky nejkrásnější

způsob je

pomocí

Poněkud jednodušším způsobem je

sněžnic

a holí vybraný terén vyšlapat.

nechat se vyvézt lanovkou,

sněžným

skútrem. V opravdu vysokých horách se využívá Heliboardingu, kdy jezdce
dostane nahoru vrtulník. Tuto variantu si ale každý z finančního hlediska
nemůže

dovolit.

Snowboardista si kromě požitku z jízdy odnáší také dojmy ze zimní
krajiny. Tato oblast je pro snowboardisty velmi přitažlivá. Bohužel ne všude a
vždy dostupná, díky nedostatku
hluboká, nebo je z

důvodů

sněhové

pokrývky, která musí být dostatečně

ochrany přírody v národních parcích a

krajinných oblastí zakázána.

14

chráněných

Obr. č. 7, 8 Freeriding
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Boardercross

Pro tento způsob jízdy, je nutné, aby byl jezdec opravdu všestranný. V této
disciplině

se setkáme se sjezdem ve kterém jsou připraveny různé druhy překážek,

jako klopené zatáčky, zúžení, terénní vlny, skoky, skoky přes vodní příkop, tunely a
pod. Tyto překážky jsou příležitostmi, kde může jezdec předvést své dovednosti.
V ostatních disciplinách snowboardingu záleží především na technice jízdy,
kdežto v boardercrossu jde také hodně o taktiku. Od zaujetí výhodné startovní pozice,
neustálé připravenosti zareagovat na chyby ostatních jezdců, až po zvládnutí
členitého

terénu. To jsou faktory

ovlivňující proběhjízdy.

Když se jezdec dostane z kvalifikace do semifmále, startuje zde ve stejný okamžik 6
závodníků.

První 3 postupují do finále. Využíván je vyřazovací systém. (Gille.F.,

Marks.R., 2000)

I

I
Obr.

č.

9 Boardercross
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Alpské disciplíny

O rozvoj alpské jízdy se zasloužila zejména Evropa v souvislosti s vývojem
tvrdého vázání. Jedná se o technickou jízdu na sjezdové trati řezanými či smýkanými
oblouky.

Obr. č. 10 Alpská jízda

Závodní podoba alpské jízdy se skládá ze slalomových disciplín. Alpské
disciplíny přitahují zejména bývalé lyžaře,

kteří

zde uplatní své původní dovednosti.

Je to hlavně cit pro hranu, pro sníh, vedení oblouku, jízda po hraně, skluz, rychlost a
dynamika pohybu. Nejdůležitějšíje zde však dobré zvládnutí jízdy v obloucích.
Rychlost a dynamiku prožívá jezdec v trochu jiné podobě -jde vlastně o hru
s odstředivými silami. Do alpských disciplín patří duel- paralelní slalom, slalom,
obří

slalom, paralelní obří slalom. Nejčastěji se závodí v paralelním slalomu,

slalomu a paralelním obřím slalomu.
výjimečně.

Superobří

slalom je organizován velmi

Paralelní obří slalom je olympijskou disciplínou. (Binter, 2005)
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obřím

Výhodou této disciplíny na rozdíl od freestylu je, že s ní lze začít i ve
vyšším

věku.

Nehrozí zde zvýšené riziko spojené s překonáváním

různých

dn1hú překážek, kde je podmínkou dobrá koordinace, obratnost a nutná dávka
odvahy. Trénink snowboardisru je organizovanější a probíhá v

dobře zajištěných

týmech.

Snowboarding je neodmyslitelně spjat s životní filosofií, v níž není
užívání zakázaných látek a drog výjimkou.
Abychom zjistili

příčiny

užívání zakázaných prostředků a aby tato práce

byla pojata v konceptu se situací, která je ve snowboardingu aktuální, bude další
kapitola této problematice věnována.
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2.2 Psychosociální aspekty užívání drog
2.2.1 Vznik drogového problému
Jedním z

faktorů,

které se podílejí na vzniku problémů s drogami

či

závislosti nejvýrazněji, jsou vlivy prostředí.
Do této široké skupiny lze vlastně
vrstevníků,

party, školy,

zaměstnání

celospolečenských problémů

působících faktorů je
Rodiče

zařadit působení rodičů, sourozenců,

až po působení

sdělovacích prostředků,

vliv

a dostupnost drog. Jedním z nejdůležitějších

rodina.

poskytují základní vzory, vznikají zde modelové situace, na základě

jejichž řešení dochází k osvojování vhodných či nevhodných reakcí.
Dominantním prvkem působícím na jedince by měla být rodina. Na veřejnosti
stále převládá názor, že drogové problémy vznikají v rodinách, kde je
rodičovské péče

nedostatek. Jako

důsledek

zanedbání ve výchově. Ale opak je

pravdou. Jde zde většinou o přepečlivost, o ustrnutí na určitém stupni vývoje
vztahu matky k

dítěti.

Matka je ochotna poskytnout dítěti prakticky cokoli a

nechápe, že méně je často více. Onen stav je tedy výsledkem neadekvátní péče.
Častá bývá také nadměrná pracovní zátěž obou rodičů a při dobrém finančním
zajištění

rodiny nedostatek času na výchovu

dětí.

Hamburský institut pro sociální výzkum zveřejnil, že každý

čtvrtý

mladistvý

v NSRjiž konzumoval drogy. Avšak ve městech jako je Hamburk již téměř
každý druhý. (Janík, Dušek, 1990)
Už 12- 14leté děti

začínají

s hašišem nebo těkavými látkami, které lze

dostat jako lepidla nebo rozpouštědla běžně v prodeji. Prvokonzumenti
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experimentují s marihuanou, odvažují se na "výlety" pomocí syntetické drogy
LSD, nebo se
Další
hovoří

soustřeďují

generační

na velmi nebezpečnou drogu "crack".

moment představují

generační

problémy dospívajících,

se o odcizení mladé generace, o protestních postojích vůči

dospělým.

Pozoruje se snaha o identifikaci se skupinou podobně smýšlejících jedinců.
Spolurozhoduje o tom i otázka životního stylu,
názory a jednání mladého
Party

v partě a její vliv na

člověka.

obecně představují

vyznačuje určitou

členství

neformální seskupení osob. Toto seskupení se

stálostí, strukturou,

zaměřením

na stanovený cíl.

Z hlediska sociální psychologie se jako parta označuje menší seskupení
jedinců,

než jaké představují tzv. malé sociální skupiny. Všichni

členové

party se

navzájem znají, i když jejich vzájemná komunikace může být různá. Bývají
spojeni trvalejšími svazky,

vytvářejí společné

normy a pravidla, závazné pro

chování všech členů skupiny.
Upevňování

jedinců

party prochází vývojem.

daná místem nebo některým

Zpočátku jde

společným

o náhodná setkání

zájmem (sídliště, škola, zájem o

hudbu, sport). Již při takových setkáních se občas některé drogy vyzkoušejí
z pouhé zvědavosti, ze snahy nelišit se od ostatních. Člen party očekává, co to
s ním udělá a ověřuje si tvrzení, že "mu bude fajn". Ověří li si více jedinců
příznivý účinek

drogy, začíná se parta specializovat. Pokud jde o jednotlivce,

snaží se dostat do kontaktu s jinou specializovanou partou.

Specializované party se už vyznačují větší kohezí, mají určité sociální
postoje a počítají s drogou jako s vhodným prostředkem komunikace. Parta si
vytváří určitý

životní styl, má dobré informace o účincích drog, ale v rámci

programu nevylučuje ani užívání alkoholu. Dochází
excesům,

často

k

hromadnějším

budují se určité rituály, často s emocionálním prožíváním hudby.
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Členové party nesouhlasí se sociální realitou, vůči které jsou pasivní, oceňují

idealistické prosazování osobní svobody.
Podmínkou členství v partě může být konformní vzhled -jednotný účes,
oblečení, příspěvky, náramky. Členové party se obvykle inspintjí informacemi o

partách, které se objevují v tisku, ve filmech, v televizi.
Členové party jsou v opozici ke společenským normám, pravidlům a
zákonům.

Neuznávají je a často je cílevědomě přestupují. Mnohé projevy

vandalismu a ničení mají
místo v

žebříčku jejich

svůj původ

zde. Droga se postupně dostává na první

hodnot.

Jinak je tomu ovšem u skupin mládeže, kde vztah k drogám je vysoce
tolerantní nebo je droga
přísně

součástí určitého

stylu. Tyto skupiny nejsou ale nijak

strukturovány, jde spíše o volná seskupení příznivců

určité

životní

filosofie nebo jen módního trendu. Sem by se dala zařadit například populární
vlna "rave, hip-hop, techno" apod. Ve všech těchto
chápána jako módní

prostředek

pro dosažení

společenstvích je

příjemného

ale droga

stavu. Nejde o

orientování se na drogu v pravém slova smyslu, a pokud módní vlna pomine,
většina těchto

lidí se bez problémů orientuje na nový trend.

Dá se říci, že i sociální skladba těchto skupin je odlišná od klasické
"toxikomanské skupiny". Najdeme zde více středoškoláků a vysokoškoláků,
také jejich ekonomická úroveň je vyšší. Jejich zájem se, alespoň ve většině
případů,

neorientuje jen a pouze na drogu. Droga je zde pouze prostředkem

nikoli cílem. I způsoby aplikace drog jsou spíše méně rizikové.
Tlak ze strany vrstevníků je vždy významným faktorem. Čím je ale parta
konkrétně

riziková?

Sebeprosazení ve skupině vrstevníků, získaný respekt, mu dává pocit
touženého odtržení se od primární rodiny. Jestliže je to zároveň místo první
intoxikační

zkušenosti, pocit úniku od rodiny se ještě posiluje. Zajímavé je, že
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původní soudržnost toxikomanské party je většinou jen dočasná. Čím více členů

se dostává do

skutečných

drogových problémů, tím více se parta rozpadá.

Vlivy skupin vrstevníků však nelze ani podceňovat, ani
Tolerance vůči drogám
vysoká,

ať jde

častým jevem,

různého

o drogy legální
ale ve

či

druhu je v naší

současné

přeceňovat.

mladší

společnosti

dost

nelegální. Drogové experimenty jsou poměrně

většině případů

to u nich

skončí.

hranice kam až se při tomto experimentování zajde

Existují také určité

(např. způsob

aplikace).

Naprostá většina mládeže dovede odhadnout míru rizika, a i když projde
drogovým experimentem, do
patří

k určitému

věku

problémů

se nedostane. Experimentování

prostě

a uspokojení z toho, že "vím, o co jde", může být pro další

život pozitivním faktorem.
(Janík, Dušek 1990)
Čtyřicet středoškoláků ze sta má zkušenost s marihuanou za sebou. Mezi

mladými lidmi nelze nalézt skupinu, která by byla charakterizovaná výhradně
kouřením

marihuany. Nejde o to, že by nějaký okruh lidí byl vymezen kouřením

marihuany. Její užívání souvisí s celkovým pojetím životního stylu- někdo se
snaží se odlišit od této

společnosti.

U drtivé

většiny

dospívajících jde o

experiment, o součást poznávání okolního světa i v oblasti zákazů. Podle
oficiálních údajů vyzkoušelo v ČR účinky marihuany 22 procent dospívajících
ve věku do 18 let. Ve srovnání s evropským průměrem je to dvojnásobek.
(Hubička, Poláček,

1998)

;
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2.2.2

Nejohroženější věková

skupina.

Z psychologického a sociálního hlediska je věk od 13 do 22 let
problematický. Je to
stáří

as

činnostmi

samozřejmě

věk,

kdy lidé přicházejí do styku s kamarády podobného

pro onu skupinu charakteristickými. Touto

činností může

být

i snowboarding.

Dochází k dozrávání tělesnému i duševnímu. V časném dospívání bývá
tento vývoj provázen vzpourou. Rámec rodiny si dospívající
rámcem vrstevníků a kamarádů.
utváření

Kritičnost vůči rodičovské autoritě,

budoucí osobnosti nutná. Týká se to tradičního

s konvencemi

doplňuje

střetu

dalším

je pro

mladých

světa dospělých.

Pro lidi tohoto

věku je

velmi

důležitá

skupina vrstevníků, která jim může

pomoci se alkoholu a drogám vyhnout nebo naopak představuje nebezpečí.

Naše

společnost měla

tendenci měnit moderní

uspořádání společnosti

a

hodnoty jí uznávané a prosazované.
Sociální a s nimi úzce spojené ekonomické charakteristiky se významně
vztahují k postavení jedince či skupiny (rodiny, party) ve

společnosti,

k začlenění se do sportovního prostředí. (Nešpor, Csémy, 97)
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ale také

2.3 Zakázané látky - drogy
Za drogu můžeme považovat každou látku,

ať již přírodní

nebo

syntetickou, která mění duševní stav člověka a ovlivňuje myšlení,

cítění,

nebo

jednání a může vyvolat psychickou nebo somatickou závislost. (Nešpor,
Csémy, 97)

Závislost je charakteristická silnou touhou získat látku, obtížemi s
kontrolou jejího užívání, trvalým užíváním i přes nebezpečné konsekvence,
dáváním přednosti látce před jinými aktivitami a povinostmi, zvýšenou tolerancí
(tolerance- odolnost organismu na určitou látku). (Nešpor, Csémy, 97)

Látky ovlivňující psychiku a schopné vyvolat závislost jsou všude kolem
nás. Je zde jen jeden malý háček. Často se jedná o drogy v naší společnosti
tolerované, tedy o takzvané drogy "legální". Úplná a naprostá abstinence od
jakékoli psychotropní látky, tj. zásadní a trvalé odmítání

čaje,

kávy, tabákových

výrobků či

alkoholu v jakékoli podobě a při jakékoli příležitosti, je v naší

společnosti

spíše výjimkou.

Konzumace legálních drog je běžná věc a nikdo se nad ní příliš
nepozastavuje.
Z toho vyplývá i

společenské

pojetí pojmu droga v

drogy jsou označovány téměř výlučně látky, které
uvedené základní definici, ale jsou naší

splňují stejně jako

společností

jejich výroba a distribuce. Pomocí nejrůznějších

současnosti.

Jako

výše

zákonem zapovězeny, resp.

účelových

definic je problém

zjednodušován a vytvářeno rovnítko - droga= cosi nelegálního a škodlivého.
Negativní efekt drog nelze popřít, ale zároveň nelze vynechat i jejich často
pozitivní účinky, kterých lidstvo využívalo a využívá. Každá droga má svá
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rizika, ale i svoje přednosti a oboje je nutno

alespoň

v základech znát.

(Pitrmucová, 2003)
Jak již bylo

dříve řečeno, různé

drogy jsou spojeny s různou mírou rizika.

Jedním z hlavních rizik je možná ztráta kontroly nad původně

občasnou

konzumací a postupný vznik závislosti. Tohle riziko tu je a je přítomnou každé
drogy i u těch více tolerovaných a zdánlivě neškodných.

Právě

míra rizika

vzniku závislosti slouží jako hlavní kritérium pro dělení drog na tzv.
či

tvrdé,

lehké a těžké.

Příkladem

měkké

a

tzv. lehkých drog je třeba káva, tabákové

výrobky všeho druhu, produkty konopí (marihuana, hašiš) a také v naší
společnosti

droga číslo jedna - tedy alkohol. Podle negativního účinku

nemímého užívání alkoholu na tělesné i duševní zdraví lze alkohol
charakterizovat spíše jako drogu stojící na rozhraní oné "lehkosti" a "tvrdosti".
Člověk většinou bere drogu proto, aby dosáhl čehosi příjemného. Může to

být potlačení úzkosti, potlačení únavy, vylepšení nálady ve smyslu euforizace,
zvýšení

sebevědomí či prostě

stav veselí a smíchu.

Nyníje na místě zmínit se

alespoň

v základních faktech o 3 "lehkých"

drogách, se kterými máme možnost se nejčastěji setkat. Jsou to tabák, alkohol,
konopí a jeho produkty.

Tabák

Tabák známe především ve

formě

doutníku, dýmky nebo cigarety.

Doutník je jen svinutý tabákový list, obsahuje nejméně

přidaných

látek.

Dýmkový, ale především cigaretový tabák je už různě upravován a doplňován,
např. několika
součástí

desítkami chemikálií pro ladné vinutí kouře. To je důležitou

psychosociální závislosti.
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Jedinou návykovou látkou ze 4-5 tisíc složek tabákového kouře či v
tabáku jako takovém je toxický rostlinný alkaloid nikotin. Jedná se o bezbarvou
tekutinu bez zápachu.
Závislost na tabáku začíná závislostí psychosociální , po určité

době

vzniká také fyzická drogová závislost, tedy závislost na nikotinu.
Mezi hlavní
především

abstinenční

(odvykací) příznaky při vzniklé závislosti patří

nezvladatelná touha po

cigaretě,

nervozita,

podrážděnost, změny

nálady, smutek až deprese, nesoustředěnost, poruchy spánku, únava.
Česká republika je ke kouření velmi tolerantní a cigarety jsou široce

dostupné i šestnáctiletým,

ačkoliv

pro

ně

jsou vzhledem k jejich

výrobky "nelegální drogou". Zatímco podíl

věku

tabákové

studentů, kteří pravidelně kouří

je v

evropských zemích v průměru 35 %, v České republice to je 43 %. (Lejčková,
2004)
Situace z hlediska pohlaví je vyrovnaná - v
podíl

chlapců

převažoval

Ve

většině

i dívek.

podíl

Kouření

chlapců

současnosti kouří

mezi dívkami je varující: zatímco v roce 1999

nad dívkami, v roce 2003 dívky již chlapce "dohnaly".

evropských zemí platí, že je podíl

posledních letech vyrovnaný. Výraznou

kuřáků chlapců

převahu chlapců - kuřáků

Litva, Lotyšsko , Ukrajina, Polsko a Kypr, zatímco dívky v
předstihly

shodný

a dívek v

zaznamenaly

kouření

chlapce

v Grónsku, Rakousku, Bulharsku, Francii, Irsku, Velké Británii a

Španělsku. (Lejčková, 2004)

Alkohol

Alkohol je jednoduchá chemická látka, která snadno proniká k různým
orgánům včetně

mozku. Její obsah v alkoholických nápojích kolísá zhruba od 2

- 3% (pivo) do asi 40% v destilátech.

Důležitá

není jen koncentrace alkoholu

v tom kterém nápoji, ale i jeho množství. V jednom 12° pivu je zhruba
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stejně

alkoholu jak ve 2 dcl vína nebo půl dcl destilátu. Alkohol je pro děti a mladistvé
mnohem nebezpečnější nežli pro dospělé. Jejich játra nejsou schopna ho odbourávat
v takové míře jako u dospělých a navíc mají menší tělesnou hmotnost. Již velmi malé
množství alkoholu může vyvolat u dětí
dětí

nebezpečné

otravy. Návyk na alkohol se u

a mladých lidí vytváří velmi rychle. Proto je v civilizovaných společnostech

běžné děti

a mladistvé před alkoholem chránit. Konzumace alkoholu je v naší

společnosti běžným

a tolerovaným jevem. Přes tuto nepříliš povzbudivou skutečnost

je faktem, že kontrolu nad pitím ztrácejí a do závislosti propadají jen asi 3 - 4%
populace.(Nešpor, Csémy, 97)
Razantní účinky na jaterní tkáň,

žaludeční

sliznici apod. jsou již příznaky

drogové tvrdosti. Ve Spojených státech nebo v Japonsku je povoleno podávat
alkoholické nápoje až od 21 let, ve Švédsku od 20 let. U nás byla tato věková hranice
stanovena na 18let a ani to se vždy nedodržuje.
Alkoholické nápoje u mladých lidí zvyšuje nebezpečí jaterních onemocnění,
vysokého krevního tlaku,

onemocnění

systému a duševních chorob. Alkohol

trávicího ústrojí,
(podobně jako

onemocnění

nervového

tabák nebo marihuana) se někdy

nazývají "průchozí drogy". Znamená to, že část dětí z nich přechází k látkám ještě
nebezpečnějším.

drog vyšší u

dětí,

Podle jistého amerického výzkumu je riziko škodlivého užívání
které začaly pít alkohol nebo kouřit v mladším věku. (Nešpor,

Csémy, 97)

Na základě výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD) prováděné v ČR v roce 1999 se ukázalo, že téměř všichni dotázaní studenti
ve věku 15 - 16 let konzumovali v posledním roce alkohol (94 % ), zatímco evropský
pruměr činil

83 %

respondentů. (Lejčková,

2004)
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Konopí a jeho produkty.

Cannabis sativa, konopí seté, je jednoletá, dvoudomá bylina. Jde o
rostlinu pocházejíqí původně z Indie. Jedná se o nejstarší rostlinu, která byla
pěstována

pro její psychotropní účinky. Doklady o pěstování konopí jsou staré

více než 5000 let. Jedná se pravděpodobně o vůbec nejvíce rozšířenou
psychotropní drogu, jejíž užívání se rozšířilo po celém
pěstováno

pro průmyslové

účely tradičně

stejnou účinnou látku, jde v

zásadě jen

světě.

Konopí je

i u nás. Marihuana i hašiš obsahují

o rozdílnou formu úpravy výsledného

produktu. Jako hašiš se označuje zaschlá a zformovaná pryskyřice ze samičích
rostlin konopí, zatímco sušené a jinak upravené listy a květenství stejné rostliny
jsou označovány jako marihuana. Marihuana je zařazována do skupiny drog
označovaných jako

drogy lehké nebo, jak bylo

dříve

uvedeno, do skupiny látek

s takzvaným "akceptovatelným rizikem". Účinek drog z konopí působí látka
tetrahydrokannabinol, zkráceně THC. Jedná se o vysoce účinnou látku, mnohem
jedovatější

nežli alkohol. Uvádí se, že pouhý gram kvalitního hašiše může

omámit 3 až 4 osoby. Marihuana je celým svým rituálem na rozdíl od tabáku
přísně společenská

droga.

Marihuana se nejčastěji
nápojů,

kouří,

drogy z konopí se však také přidávají do

cukrovinek apod. Droga se z těla vylučuje jen velmi pomalu a má

tendenci se ukládat v tukové tkáni. Po vykouření 1 cigarety lze prokázat 40 50% THC v

buněčných

membránách po 4-8 dnech, 10-20% drogy po 30

dnech a 1% dokonce po 48-138 dnech. Je tedy pochopitelné, že při
pravidelnějším

zneužití se droga hromadí v těle. To může mít nepříznivé účinky

na tělesné i na duševní zdraví. Marihuanové cigarety obsahují více
rakovinotvorných látek nežli tabák.
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Popsat účinky marihuany není vždy snadné, protože jako u řady jiných drog závisí
často

efekt na osobnosti jedince, ale také na jeho aktuálním stavu a psychickém a

fyzickém rozpoložení. Drogy z konopí mají svá nebezpečí.

Znaky závislosti
Brzké známky: zarudlé

oči,

zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho

v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, nezájem, kolísání nálad, riziko
úrazu a dopravních nehod, poruchy vnímání barev a zvuků, chladné končetiny. Po
odeznění účinku

drogy kocovina, únava.

Pozdní známky: Menší péče o zevnějšek,
soustředění,

horší

prospěch,

delší

reakční čas

požita, zhoršení paměti na nedávné
orientace v

čase

věci,

podrážděnost,

zhoršená schopnost

(horší postřeh), i když nebyla droga

nižší obratnost, zhoršená schopnost

a prostoru, neochota přebírat zodpovědnost, nevyzrálost, kolísání

nálad, zpomalení životního rytmu, ztráta kvalitních zájmů, závislost projevující se
zneužíváním drogy i při zcela nevhodných příležitostech, neplodnost u mužú,
nepravidelný menstruační cyklus, vyšší riziko rakoviny, oslabení imunitního systému,
citové

otupění,

ztráta hodnot, povahové změny.

Švédský výzkum prokázal mezi lidmi dlouhodobě zneužívajícími drogu vyšší
výskyt schizofrenie.
K velkým sociálním rizikům marihuany a hašiše patří poruchy paměti,
nezájem, apatie. Na rozdíl od laických názorů, drogy z konopí vyvolávají závislost.
Mimořádně nebezpečná je

marihuana pro lidi s nemocným srdcem a s vysokým

krevním tlakem a pro lidi psychicky labilní. Užívání marihuany sice automaticky
nevede k užívání jiných drog, marihuana ale toto riziko zvyšuje. Americké materiály
shrnují účinek marihuany následovně: Marihuana dělá z nadaných prúměmé,
z prúměmých hloupé, z bojovníkú poražené.
(Nešpor, Csémy, 97)
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Na základě výsledků studie ESPAD v roce 2003 se ukázalo, že více než dvojnásobek
(44 %)

českých studentů

ve věku 15 - 16 let má oproti evropskému průměru (21 %)

zkušenosti s užíváním konopných látek.

(Lejčková,

30

2004)

2.4 Problematika dopingu
2.4.1

Dopingové
Většina

onemocnění.

prostředky

dopingových prostředků patří do oblasti léčby řady závažných

Ve sportu mnohdy dochází ke meužívání léků pro zvyšování

výkonnosti. Toto meužívání sportovci je zdraví škodlivé a může dokonce
skončit

i smrtí.

Podle definice uvedené v Antidopingovém kodexu olympijského hnutí se
za doping považuje:
a. užití

prostředku

zdraví

sportovců

přítomnost

b.

důkaz

(látky nebo metody), který je potencionálně škodlivý
nebo je schopný zvýšit jejich výkon

zakázané látky v těle sportovce nebo

důkaz

o jejím užití nebo

o užití zakázané metody podle seznamu.

Úspěšnost či neúspěšnost pokusu o doping není podstatná. Dostačující je,

že zakázaná látka nebo metoda byla užita nebo byl učiněn pokus o jejich užití,
aby byl doping považován za dokonaný. Protože odpovědnost za doping nese
vždy sportovec (což nevylučuje
(Antidopingový výbor

české

odpovědnost

dalších osob).

republiky, 2006)

Seznam zakázaných skupin látek a metod dopingu
(dle Lékařské komise Mezinárodní olympijský výbor (MOV)

l.Zakázané skupinv látek
a) Stimulancia- jsou zakázána pouze při
účinek

soutěži.

Mají přímý povzbudivý

na nervovou soustavu. Stimulancia obsahují mnohé léky proti
31

onemocnění

horních cest dýchacích.

Vedlejší účinky: poruchy

srdeční

frekvence, nervozita,

třes,

vysoký krevní

tlak, návyk
Nejznámější stimulacia:

amfetamin, kokain, kofein, ephedrin, salbutamol.

Jsou zde zahrnuty též léky na vyléčení
rozšířením průdušek

průduškového

astmatu, protože

se usnadní sportovci - astmatikovi výkon. Jsou povoleny

v inhalaci, ale musí být sportovcem písemně oznámeny Exekutivě
Antidopingový výbor české republiky( ADV ČR) .
Kofein se přidává do mnoha nealkoholických nápojů a je také obsažen v
řadě volně

prodejných

koncentrace v moči

léků.

MOV považuje kofein za doping, jestliže

přesahuje

12 mikrogramů v 1 ml

moči.

Jeden až dva běžné

šálky kávy nebo litr Coca Coly lze vypít bez obav z pozitivního dopingového
nálezu (pokud se nekombinují s jinými zdroji kofeinu).

b) Narkotika - výrazně snižují bolest, některé jsou návykovou drogou.
Vedlejší účinky: deprese, ospalost, nevolnost, zvracení, záchvaty,snížení

tepové frekvence,návyk. Falešný pocit bezpečí může

způsobit,

že sportovec

ignoruje zranění a riskuje další poškození zdraví.
Nt;jznámější narkotika:

morphin, methadon, heroin

c) Anabolické látky
• Androgenní anabolické steroidy

Steroidy zneužívané ve sportu zvětšují velikost a sílu
účinky

spojené s užíváním anabolických

svalů.

steroidů jsou mnohdy

Vedlejší

velmi vážné:

poruchy jater, ledvin a oběhového aparátu, podpora růstu nádorů, vysoký krevní
tlak, poškození rozmnožovacího systému,
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změny

v psychice, agresivita aj.

Nadměmé

u žen:

užívání anabolických

menstruační

steroidů

má specifické vedlejší účinky:

poruchy vedoucí až k neplodnosti, hlubší hlas, otoky,

trudovitost.
U mužů : zvýšená citlivost prsních bradavek, snížená produkce spermatu
vedoucí až k impotenci, ztráta vlasů.
Nejznámější

steroidy: nandrolon, trenbolon, metandienon,

dehydroepiandrosteron (DHEA), testosteron, stanozolol
• Beta-2 agonisté

Tyto látky (převážně antiastmatika) nejsou anabolickými steroidy, ale mají
podobný anabolický účinek
Vedlejší účinky:

třes,

pocity úzkosti, neklid, svalové křeče Nejznámější:

clenbuterol, fenoterol, salbutamol*, formoterol*, salmeterol*, terbutalin*

*pro astmatiky registrované ADV ČR v inhalaci povoleno
d) Diuretika
Diuretika jsou látky, které zvyšují tvorbu moči. Ve sportu jich lze zneužít
na rychlé snížení tělesné hmotnosti (ve sportech, kde se používají hmotnostní
kategorie) a na zvýšení

vylučování moči (někteří

sportovci se domnívají, že to

znemožní zakázané látky laboratorně dokázat v testování)
Vedlejší účinky: dehydratace, svalové křeče, mdloby,

závratě, srdeční

arytmie, přímé ohrožení života.
Nejznámější diuretika:

furosemid, hydrochlorothiazid, amilorid
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e) Peptidové hormony a jejich mim etika a analoga
Peptidové hormony jsou nositeli

některých

informací v organismu.

Sportovci zneužívají těchto látek na zvýšení produkce přirozeně se vyskytujících
endogenních

steroidů,

na zvýšení svalové hmoty, na obnovu tkání a na zlepšení

schopnosti přenášet kyslík do

buněk.

a. Choriogonadotropin (HCG- human chorionic gonadotropin)*
b. Hypofyzální a syntetické gonadotropiny (LH)*
c. Kortikotropiny (ACTH, tetracosactid)
d.

Růstový

hormon (HGH- somatotropin)

e. Insulinu podobný růstový faktor (IGF-1)
a všechny jejich uvolňující faktory a analoga
a. Erytropoetin (EPO)
b. Insulin (pro diabetiky registrované ADV ČR povoleno)
c. clomiphen *, cyclofenil *, tamoxifen * a inhbitory aromataz*
* zákaz platí pouze pro muže
Vedlejšf účinky těchto látek mohou

vážně

ohrozit zdraví

(zvětšení

orgánú,

selhání srdce, poruchy ledvin a jater, neplodnost).
2.Zakázané metody
a) Krevní doping
Krevní doping je podání krve,
produktů

červených

sportovci.
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krvinek a příbuzných krevních

Škodlivé účinky: alergické reakce, infekce, mozková mrtvice, vysoké
riziko úmrtí aj.
b) Podání

umělých přenašečů

kyslíku nebo plasmaexpanderů

Jde o látky zvyšující přenosovou schopnost krve pro kyslík nebo zvyšující
objem tekuté složky krve (plasmy), aby maskovaly užití EPO apod.
c) Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace
Je zakázáno použití látek a metod, které mění některé chemické a
fyzikální vlastnosti moče pro dopingovou kontrolu (pH, specifická hmotnost
moče).

Za manipulaci se též považuje náhrada či

záměna

vzorku moče, bránění

ledvinovému vyměšování.
Nejznámější látky:

probenecid, bromantan, epitestosteron

3 .Skupiny látek zakázaných za určitých okolností
skupiny A,B,E- zakázány pouze v

některých

sportech, dle nařízení

příslušné

federace
skupiny C,D- jsou omezeny ve všech sportech s určitými podmínkami (viz
dále)
a) Alkohol
Testy mohou být provedeny podle nařízení

příslušné

sportovní organizace.

b) Kanabinoidy
Nejznámější:

marihuana, hašiš

Testy mohou být provedeny podle nařízení příslušné sportovní organizace

35

c) Lokální anestetika
Jsou látky utěšující bolest, jejich užití
sportovec pokračuje v zatěžování
Injekční

může

zhoršit zranění, jestliže

zraněných částí těla.

lokální anestetika jsou povolena za těchto podmínek:

a. je použit bupivakain, lidokain, mepivakain, prokain a příbuzné látky,
nikoli však kokain.

Vasokonstrikční

látky (např. adrenalin) mohou být

použity ve spojení s lokálními anestetiky.
b. mohou být podány pouze lokální nebo nitrokloubní injekce
c. pouze když je to

lékařsky opodstatněné

- diagnóza, dávka a

podání musí být písemně předloženy komisaři

při

způsob

dopingové kontrole

d) Glukokortikosteroidy
Jsou povoleny pouze v lokální nebo

inhalační formě

Nejznámi{jší: budesonid, kortison, dexametason

e) Beta-blokátory
Jsou látky, které se používají při

léčbě srdečních onemocnění,

na snížení

krevního tlaku a pulsu. Sportovci jich zneužívají s cílem posílit nepříznivé
projevy nervového systému, jež nelze ovlivnit vůlí např.-nervozitu,

třes,

rychlý

tep atd.
Nejznámější:

atenolol, oxprenolol, propranolol, nadolol, acebutolol,

sotalol
Testy mohou být provedeny podle nařízení
(Antidopingový výbor

české

příslušné

republiky, 2005)
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sportovní organizace.

2.4.2 Sociální aspekty užívání dopingových

prostředků

Sport se stále stává výraznějším sociálním jevem.
činnost.

aktivní

jedince. I v

však nejen

Sportu se klade za vinu, že ve jménu úspěchu umožňuje užívání

podpůrných prostředků, nedůsledně
překračováním

Představuje

se vypořádává s podváděním,

daných pravidel a tím

případě

vytváří

nestejné podmínky pro sportující

užívání dopingových prostředků se jedná o jev překračující

hranice sportu a mající souvislost s problematikou užívání drog
v

celospolečenském měřítku.

Již historie dopingu ve sportu má nesporně svou

souvislost s historií zneužívání drog.
Jako velmi známý příklad z historie dopingu lze uvést žvýkání kokových
listů běžci, kteří

dopravovali zprávy v Incké říši.

Učelem

bylo oddálit pocit

únavy. K postupným rozvojem užívání podporných látek ve sportu, docházelo
k chemizaci, která pokračuje přes všechny oficiální snahy o její omezení až
dodnes.
V současné
problémem

době

drogy a doping nejsou jen záležitostí sportu, ale jsou

celospolečenským. (Slepička, Slepičková,

Jansa, 2000)

Výrazný vliv na přijímání dopingu jako možného prostředku dosažení
stanovených
širšího

cílů,

má především sociální prostředí. Jde přitom o vliv jednak

společenského

klimatu, jednak nejbližšího sociálního okolí (rodina,

škola) a v neposlední řadě vliv sociálního prostředí samotného sportu (trenéři,
funkcionáři,

druzí sportovci). Nemenší význam má i absolutizace výkonu, jako

jediného kritéria sportovní aktivity. Navíc se stále více prosazuje
komercionalizace sportu jako významný

činitel ovlivňující
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toleranci k braní

dopingových prostředků.

Důležitou

roli

rovněž

hraje velmi malá informovanost

o vedlejších negativních účincích dlouhodobého braní dopingových prostředkú.
Je také nutné odlišit specifiku této problematiky ve vrcholovém sportu od
problémú s užíváním různých podpúmých látek při sportování ve volném

čase.

Problematika dopingu úzce souvisí s drogovým problémem. Oba jevy
spolu souvisí svou sociální determinací. Drogy se objevují zejména tam, kde
sociální prostředí vykazuje některé charakteristické znaky, mezi něž patří: ztráta
životních perspektiv, nezaměstnanost, sociální deprivace, problémy s osobní
identifikací,

upřednostňování

osobního úspěchu za každou cenu, hledání

dobrodružství, nevšedních zážitkú jako protikladu k všednímu životu. Je
pochopitelné, že ve sportu působí ještě další faktory, které ale mají
v

opět

púvod

celospolečenské dění.
Prostředí

sportu je prostředím s enormním tlakem na výkon a úspěch a to

již od žákovských let.

Neúspěch je

pro sportující

dítě

je však provázen negativní odezvou nejbližšího okolí
stává se závažnou, psychicky

obtížně

sám o sobě trestem, pokud
(rodiče, trenéři, učitelé),

zvladatelnou situací.

dochází k frustraci jedince s negativním

emočním

Při jejím

opakování

doprovodem. Objevují se

tendence k úniku, zanechání sportu, mnohdy zvýšená úroveň agresivity, stavy
úzkosti a beznaděje vedoucí k

sebepodceňování.

Sportující jedinec hledá řešení

a múže se pod vlivem informací například od vrstevníkú přiklonit k užití
podpúmých prostředků, které se stávají jediným východiskem. Tendence k jejich
užívání se objevuje zejména u z nedostatku informací o všech účincích.
(Slepička, Slepičková,

Jansa, 2000)

K lepší orientaci v dopingové problematice uvádíme statistiku
dopingových kontrol, které jsou v tab.

č.

18, příloze
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č.l.

2.4.3 Drogy jako doping ve snowboardingu
Ve snowboardingu je užívání drog spojeno
Výkonnost jedince je

ovlivňována, neboť

především

užívání marihuany není

s kvalitně vedeným sportovním tréninkem. Její demotivující
soutěžní

tréninkové i

s marihuanou.
slučitelné

účinky

úsilí nutné k dosažení kvalitního výkonu.

tlumí

Současně

dochází k hrubé poruše koordinace pohybu a ke zhoršení psychických funkcí,
zejména vnímání krátkodobé
změny

paměti.

Vedle psychických

projevů

probíhají

transportního systému organismu s uvolněním hladké svaloviny

dýchacích cest, s narůstajícími hodnotami
průtokem

v průběhu
sporých

krve koncovými
zátěže

šetření

k závažným

částmi těla.

srdeční

frekvence a se zvýšeným

Bronchodilatace

neovlivňuje podstatně

dosažení maximální pracovní kapacity organismu. Podle

marihuana nezvyšuje ani silové schopnosti jedince, ba naopak

účinkům

jejího chronického

příjmu patří

i snížení množství

cirkulujícího hormonu testosteronu v krvi.
Marihuana svým
chápána i jako

určitý

rozšířenou

velice

účinkem

navozující pocit

štěstí

a euforie, která je též

sociální symbol svobody a "zakázaného ovoce", se stala

zejména mezi mládeží. Pocit oddálení únavy, zvídavost,

experimentování, snad i způsob životního stylu u některých sportovních
(snowboard,
náročného
rozšíření

V
kouřili

kolečkové

brusle, horská kola-sjezd) a pocit

sportovního období, by mohly být

i mezi některými sportovci.

tab.č.19, přílohy č.2,

důvody značné

(Slepička, Slepičková,

uvádíme jména

marihuanu.
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uvolnění

odvětví

v průběhu

popularity jejího

Jansa, 2000)

nejznámějších sportovců, kteří

,,Dochází ke
sportovním
prostředek
působí

do

světě

ztrátě

zábran a přeceňování výkonů". Marihuana je ve

považována za doping, i když to není klasický povzbuzující

a v konečném efektu místo povzbuzení přináší útlum. ,,Mariuhana

značné

míry euforicky. Má vliv na psychiku i tělesnou stránku.

Může

zlepšit náladu i naladění organismu," Ve sportech, kde záleží na přesnosti,
koncentraci a reflexech, je však marihuana nežádoucí.
Kouření

stylu.

marihuany ve snowboardingu patří k uvolněnému životnímu

Například

aféra na olympijských hrách v Naganu, kde kvúli nálezu

konopných metabolátů v moči málem přišel o zlatou medaili kanadský
snowboardista Ross Rebagliati,

nasvědčuje

o popularitě této drogy.

V Německu je tato látka populární mezi rovinovými žokeji, kteří musí za
rok zvládnout několik set dostihů, a brání se tak únavě.
(Kverek, 2002)

Snowboardisté a skateboardisté jsou typickým
mladých lidí, odmítající
kouří

zaběhlý

životní styl svých

otců.

příkladem

skupiny

Procento lidí,

kteří

marihuanu, je mezi těmito skupinami asi větší než třeba u fotbalistú.
"Marihuana

sportovcům

k výkonu

nepomůže".

Prohlásil

českého snowboardingu Martin Čermák. (Hubička, Poláček, 98)
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3 PRAKTICKA CAST

3.1 Cíle a úkoly práce
Cílem naší diplomové práce je zjistit postoj

snowboardistů

k užívání zdraví

škodlivých látek.

Pro

splnění

cíle jsme si stanovili několik dílčích úkolů:

1. Prostudovat literaturu v oblasti snowboardingu, psychologie, dopingu a
drog ve sportu.
2. Na základě

zjištěných poznatků

popsat vliv lehkých drog

z psychologického, fyziologického i sociálního hlediska ve sportu se
zaměřením

na snowboarding.

3. Metodou dotazníkového

šetření

provést statistiku výskytu drog a dopingu

mezi snowboardisty.
4.

Ověřit

pracovní hypotézy a vyhodnotit výzkum.

3.2 Pracovní hypotézy
Na základě cíle a úkolů práce jsme stanovili následující hypotézy:

1.

Předpokládáme,

že největší výskyt drog u

snowboardistů

bude ve věku od

13 do 22 let.
2. Domníváme se, že drogy snowboardisté neužívají pro zlepšení výkonu.
3. Většina snowboardistů z freestylových disciplín, považuje snowboarding

za životní styl.
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4. Domníváme se, že ze skupiny začátečníků se nevyskytuje nikdo, kdo ve
snowboardingu vyzkoušel dopingové látky.
5. Domníváme se, že většina snowboardistů není informována o nebezpečí
spojené s užívání drog.

3.3 Metodika práce
3.3.1 Použité metody

Pro zjištění základních údajů jsme, v souladu s cílem této práce, použili
dotazníkovou metodu. Nedostatkem dotazníku je okolnost, že výzkumník nemá
často představu

o tom, za jakých okolností a kým bude dotazník

vyplňován

a

nemá možnost posoudit schopnost dotazované osoby odpovídat.
(Kovář,

Blahuš, 1973)

Určitá část respondentů

mohla vyplňovat dotazník nedbale, bez náležitého

uvážení, a neodpovědědět na všechny otázky. Proto jsme s respondenty
vyplňovali

dotazníky

osobně.

Respondenti se mohli

samostatně

rozhodnout pro

vhodnou odpověď na otázky uvedené v dotazníku.
Jádrem dotazníkového
samotného

formuláře

provedli u deseti

šetření je výběr

a konstrukce otázek, konstrukce

dotazníku a jeho ověřování

náhodně

před

výzkumem, který jsme

vybraných jezdců na snowbaoardu.
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Charakteristika námi úpužitého dotazníku:
Jelikož na toto téma dosud nebyla publikována žádná práce, museli jsme
pro výzkum použít námi zkonstruovaný dotamík, který ještě nebyl
standardizován.
Z tohoto

důvodu

Cílem

nemají získané výsledky širokou obecnou platnost.

předvýzkumu

bylo

zjištění,

formulovány a zda získaný materiál poskytne
k cíli výzkumu.

Předvýzkum

srozumitelně

zda jsou otázky
potřebné

informace vzhledem

byl proveden u 1O snowboardistů a po

několika

úpravách se potvrdila použitelnost dotazníku.

Dotazník obsahoval 20 otázek uzavřeného typu, které se týkaly obecných
informací o dotazovaném, jeho zkušenostech s drogami a sportovní

činností.

Dotazník:
DOTAZNÍK
Zvolenou odpověď zakroužkujte, nebo zaškrtněte křížkem do jednoho z uvedených

žena

muž

Pohlaví

začátečník

pokročilý

nad 22let
závodník

alpská
jízda

freeride

:freestyle

do 11let

snowboardisty:
snowboardisty:

Uroveň

Snowboardová disciplína:

odpověď

ano
1. Jste kuřák?
2. Pijete alkohol?
3.

ano/ne

odpověď

Dotazy na snowboardisty

Věk

sloupců-

Kouříte

marihuanu?
(více než lx za měsíc)
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typu
ne

4.

Kouříte

marihuanu víckrát

denně?

5. Myslíte si, že je kouření marihuany
nebezpečné?

6. Jezdil( a) jste někdy pod vlivem drogy na
snowboardu?
7. Myslíte si, že po užití drogy je Váš výkon
kvalitnější?

8. Jste s Vaším výkonem ve snowboardingu bez

užití drogy spokojen(a)?
9. Zkusil( a) jste někdy dopingovou látku pro
zlepšení vašeho výkonu? (amfetamin,
kokain, morplún, testosteron,iiné ... )?
10. Zk.'llsil(a) jste někdy ve snowboardingu i
drogu tvrdou (kokain, heroin, LSD,
Pervitin ... )?
ll. Měl( a) jste někdy kvůli užívání drog
problémy se společností na svahu?
12. Pohybujete se mezi lidmi, kteří kouří
marihuanu?
13. Myslíte si, že je kouření marihuany pro
snowboardisty typické?
14. Znamená pro vás snowboarding životní styl?
15. Považujete snowboarding za sport?
16. Byl( a) jste v dřívější době informován( a) o
následcích spojených s užíváním drog?

3.3.2 Charakteristika vyšetřovaného souboru

Dotazovali jsme se

snowboardistů,

pohybujících se ve

13 do 30 let. Dotazníky jsme se snowboardisty

věkové

vyplňovali

v

hranici od
několika

lyžařských střediscích v České republice. Nejčastěji ve frontě na vlek, na

lanovce,

při odpočinku

na svahu, ve snowparku,

sjezdovku.
Dotazníky jsme vyplňovali s jezdci
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osobně.

popřípadě

po

dohodě

i mimo

Specifikace respondentů
Výzkum proběhl v lyžařském středisku Špindlerův mlýn.
Výzkumu se zúčastnilo 67

respondentů.

od 13 do 30 let. Nejvíce respondentů bylo ve
respondentů,

let (23

Z toho 29 žen a 38 mužů ve

věkové skupině mužů

věku

od 22 do 30

což je 33,8%).

Počet respondentů

v jednotlivých věkových kategoriích a jejich

procentuelní zastoupení udává tab.č.l.

Tab.č.l Počet respondentů
Věková

13 13 23 23 -

Počet

kategorie
22 let/muži
22 let/ženy
30 let/muži
30 let/žel}y
Z celkového

v jednotlivých věkových kategoriích.
res_QondentíJ
15
ll
23
18

počtu respondentů

Procenta

byl nejvyšší

22,6°/o
16,6°/o
33,9°/o
26,9°/o
počet jezdců

ve vyšší

věkové

kategorii nad 22 let.

3.3.3 Statistické zpracování získaných dat

Získané údaje z dotazníků budeme zpracovávat do tabulek. Ve výsledkové
části

budou uvedeny základní tabulky, které budou charakterizovat celý soubor.

Základní orientaci v problému nám bude umožňovat převod absolutních čísel na
relativní, a to pomocí jednoduché statistické operace, výpočtu procent %.
Provádět jej

budeme tímto

způsobem:

% = č In x 100

n - celý soubor
č

-

část

souboru

Při

používání procentového vyjádření bude nutno brát v úvahu velikost
sledovaného souboru či podsouboru.
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4 VYSLEDKOVA CAST
4.1 Legální drogy
4.1.1 Tabák
O škodlivosti kouření bylo napsáno již mnoho a stále se před ním varuje.
V poslední

době

byl schválen zákon o zákazu kouření na veřejných místech a

také o omezení reklamy. Na všech obalech cigaretových krabiček jsou vytištěny
slogany jako ,,kouření může zabíjet", které by měly kuřáka odradit a měly by
také být preventivním prostředkem.

Evropský průměr

Přesto počty kuřáků

studentů, kteří kouří je

neklesají.

35%. To je výsledek téměř

shodný s výsledkem našeho průzkumu, zatímco český prúměr studentů kuřící
tabákové výrobky je 43%.
Ve

většině

evropských zemí platí, že je podíl

kuřáků chlapců

a dívek v

posledních letech vyrovnaný.

V našem výzkumu je z celkového počtu žen 21% kuřáků, zatímco u mužú
je tento výsledek 2x vyšší. 42%.
Naše srovnání tedy evropský trend nepotvrzuje.

V našem souboru se ze 67 lidí za kuřáka považuje 22 (33 %) dotázaných.
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Tab.č.2

Jste kuřák?
ANO
žena
muž
Do 22let

6 (21 °/o)
16 (42 °/o)
8 (31 °/o)

NE
23 (79 o/o)
22 (58 °/o)
18 (69 °/o)

Nad 22let

14 (34 °/o)
5 (33 °/o)
13 (32 °/o)
4 (40 °/o)
5 (71 °/o}
6 (35 °/o)
12 (27 °/o)

27 (66 °/o)
10 (67 °/o)
28 (68 °/o)
6 (60 °/o)
2(29°/o)
ll (65 °/o}
33 (73 °/o)

F

Pohlaví
Věk
·-

U roveň
snowboardisty

začátečník
pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle
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4.1.2 Alkohol

Konzumace alkoholu je v naší
Paní

Lejčková

společnosti běžným

a tolerovaným jevem.

uvádí studii na základě které se ukázalo, že téměř všichni

dotázaní studenti v ČR ve věku 15 - 16 let konzumovali v posledním roce
alkohol (94 % ), zatímco evropský průměr činil 83 % respondentů.

Z námi zkoumaných 67

respondentů

pije alkohol 63 (94 %). Zajímavé je,

že ženy mají v této problematice větší zastoupení 97% nežli muži 92%.
Ve snowboardové disciplině freeriding i ve

skupině

závodních jezdcťl se

nenašel nikdo, kdo by nepil alkohol.

Tabulka č.3 udává přesnější údaje.

Tab.č.3

Užíváte alkohol?

= = --

Pohlaví
Věk

žena
muž
Do 22let
Nad 221et

Uroveň
snowboardisty

začátečník
_pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle
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ANO
28 (97 °/o)
35 (92 °/o)
23 (88 °/o)

NE
1 (3 °/o)
3 (7 °/o)
3 (12 %,)

40 (98 °/o)
12 (80 °/o)
40 (98 °/o)
10 (100 °/o)
6 (86 o/o)
17 (100 °/o)
42 (93 °/o)

1 (2 o/o)
J (20 °/o)
1 (2 °/o)
O (O 0/o)
1 (14 °/o)
o(O 0/o)
3 (7 %)

-

=-~-"'=

4.2 Nelegální drogy
4.2.1 Marihuana

Marihuana je zařazována do skupiny drog

označovaných jako

drogy

lehké, s takzvaným "akceptovatelným rizikem". Účinek drog z konopí púsobí
látka tetrahydrokannabinol,

zkráceně

THC. Jedná se o vysoce účinnou látku,

mnohem jedovatější nežli alkohol.
Marihuana je celým svým rituálem na rozdíl od tabáku přísně

společenská

droga.
Zejména v poslední

době,

po roce 1989, se kouření marihuany značně

rozmohlo a stalo se nejprve módou a pak vcelku běžným doprovodem rúzných
společenský

akcí.

Podle oficiálních údajú vyzkoušelo v ČR účinky marihuany 22 procent
dospívajících ve věku do 18 let. Ve srovnání s evropským prúměrem je to
dvojnásobek.

40 (60 %) dotázaných uvedlo, že kouří marihuanu častěji nežli 1x za
měsíc.

Velice zajímavé je, že marihuanu užívá 19 z 26 (73 %) snowboardistú ve
věkové

hranici do 22 let, na rozdíl od skupiny nad 22 let, kde je poměr užívání

51 %a abstinence 49 %.

Počet pravidelně

užívajících snowboardistú udává tabulka č.4.
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Tab.č.4

~·

Užíváte marihuanu

častěji

než

lx/měsíc?

-·

žena
muž
Do 22let

Pohlaví
Věk

Nad 22let
začátečník

U roveň
snowboardisty

pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

ANO
17(59°/o)
23 (61 °/o)
19 (73 °/o)

NE
.
12 (41 °/o)
15 (39 °/o)
7(27%,)

21 (51 °/o)
5 (33 °/o)
25 (61 o/o)
9 (90 °/o)
6 (86 %)
11(65°/o)
24 (53 o/o)

20 (49 °/o)
10 (67 °/o)
16 (49 °/o)
1 (10 °/o)
1 (14 °/o)
6 (35 °/o)
21 (47 °/o)

-

Užívání marihuany častěji nežli 1x denně se už dá přirovnat k závislosti.
Na rozdíl od laických názorů, drogy z konopí vyvolávají závislost a to
především

psychickou.

Zastoupení velice

Tab.č.5

častého

užívání této drogy popisuje tabulka č. 5.

Užíváte marihuanu častěji než lx

Pohlaví
Věk

žena
muž
Do 22let
Nad 22let

U roveň
snowboardisty

začátečník
pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle
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denně?

ANO
4 (14 °/o)
ll (28 °/o)
6 (23 °/o)

NE
25 (86 °/o)
28 ( 72 °/o)
20 (77 °/o)

9 (32 o/o)
2 (13 °/o)
10 (24 °/o)
3 (30 °/o)
2 (29 °/o)
2(12°/o)

32 (68 °/o)
13 (87 °/o)
31 (76 °/o)
7 (70 °/o)
5 (71 °/o)
15 (88 o/o)

13 (29 °/o)

32 (71 °/o)

=

Navzdory lidem,
dá využít pro

kteří jsou

pro legalizaci a tvrdí, že se užívání marihuany

léčbu různých druhů onemocnění

nebo se dají využít na přípravu různých
také léků pro zlepšení psychického
dostatečným důvodem, proč

se o

druhů

naladění,

marihuaně

jako je parkinsonova choroba,

mastí,

olejů

a v neposlední

řadě

existují fakta, která jsou
dá mluvit jako o

nebezpečné.

K velkým sociálním rizikům marihuany a hašiše patří poruchy paměti,
nezájem, apatie.
menstruačního

Při

dlouhodobém užívání této drogy jsou popisovány poruchy

cyklu, dochází jako u všech drog k celkovému snížení množství

spermatu, což vede k omezení plodnosti. Švédský výzkum prokázal mezi lidmi
dlouhodobě

zneužívajícími drogu vyšší výskyt schizofrenie.

Na otázku zda si jezdci myslí, že je užívání marihuany
odpovědělo kladně

Tab.č.

nebezpečné,

pouze 22 (33 %) z celkového počtu dotázaných.

6 Myslíte si že je užívání marihuany nebezpečné?

žena
muž
Do 22let

6 (21 °/o)
16 (42 °/o)
13 (50 °/o)

NE
23 (79 °/o)
22 (58 °/o)
lJ (50 °/o)

Nad 22let

9 (22 °/o)
4 (27 °/o)
13 (32 °/o)
6 (60 °/o)
2(29°/o)
9 (53 °/o)
10 (22 °/o}

32_(78 °/o)
ll (73 °/o)
28 (68 °/o)
4 (40 °/o)
5 (71 °/o)
8(47°/o)
35 (78 °/o)

ANO

I= ---

Pohlaví
Věk

U roveň
snowboardisty

začáteČlúk
pokročilý

závodník
Snowboardov Alpská jízda
freeride
á discipína
freestyle
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4.3 Drogy ve snowboardingu
4.3.1 Drogy a výkon

Podle mého názoru je užívání drog na sjezdovce, ve snowparku
nesportovní, sobecké vůči ostatním
při jízdě

sportovcům.

Nejen, že se sám jezdec múže

zranit, ale také svým chováním ohrožuje okolí. I následky po užití

drogy z konopí, mohou být pro jízdu na snowboardu nebezpečné.

Jak již bylo

řečeno,

konopí je

společenská

droga a proto otázka užívání

drog při snowboardingu také souvisí s užíváním ve
součástí určitého

skupině, partě.

Droga je

stylu. Snahy nelišit se od ostatních, sebeprosazení, získaní si

respektu.
V naší práci jsme uvedli otázku, jestli dotazovaní zkusili jízdu na
snowboardu pod vlivem drogy. Jak ukazuje tab.č.7, 38 (57%) z celkového
počtu jezdcú odpovědělo,

Tab.č.

že ano.

7 Jezdil jste někdy pod vlivem drogy na snowboardu?

Pohlaví
Věk

žena
muž
Do 22let
Nad 22 let

U roveň

snowboardisty

začátečník
pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle
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ANO
ll (38 °/o)
27 (69 °/o)
13 (50 °/o)

NE
18 (62 °/o)
ll (Jl 0/o)
13 (50 °/o)

25 (61 °/o)
7 (47 o/o)
22 (54 °/o)
9 (90 °/o)
6 (86 °/o)
10 (59 °/o}
26 (58 °/o)

16 (39 °/o)
8 (53 °/o)
19 (46 °/o)
1(10 °/o)
1(14o/o)
7 (41 °/o)
19(42 °/o)

- --··

·-

Další otázka, která nás zajímala, se týká názoru

snowboardistů

na kvalitu

výkonu po užití drogy.
Podle mého názoru se zde drogy užívají

kůli

socializaci. Následky spojené

s užíváním drog mají jen velice málo pozitivních učinků (jedním z nich múže
být odbourání psychických zábran) pro zlepšení výkonu.
Nešpor uvádí několik znakú po užití marihuany, které podle mne, na
výkonu nemohou přidat.
Následně

po užití: zarudlé

oči,

zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel,

sucho v ústech, únava, nezájem, kolísání nálad, riziko úrazu a dopravních nehod,
poruchy vnímání barev a zvukú.
Příznaky
soustředění,

po opakovaném užívání:

delší reakční

schopnost orientace v
V tomto

čase

zhoršená schopnost

(horší postřeh), nižší obratnost, zhoršená

a prostoru.

případě jsme

všech respondentú

Tab.č.

čas

podrážděnost,

se shledali se zajímavým výsledkem. Jen 9% ze

odpovědělo,

že je výkon kvalitnější.

8 Myslíte si, že je po užití drogy váš výkon kvalitnější?

ANO
Pohlaví
Věk

Úroveň

snowboardisty

žena
muž
Do 22let

3 (10 °/o)
3 (8 °/o)
4 ( 15 °/o)

Nad 22let

2(5o/o)
3(20°/o)
3 (7 °/o)

začátečník
pokročilý

o

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

3 (43 °/o)

o
5 (ll 0/o)
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NE
26 (90 °/o)
35 (92 °/o)
22 (85 °/o)
39 (95 °/o)
10 (80 °/o)
38 (93 °/o)
1O_{_100 °/o)
4 (57 °/o)
17 (100 °/o)
40 (89 °/o)

Zde se ptáme na hodnocení osobního výkonu

snowboardistů

bez užití

drog? Zájímal nás názor snowboardistů, zda si váží svého výkonu aniž by jim
musela jakákoli cizí látka, droga dopomoct.

Tab.č.9

Jste s vaším výkonem ve snowboardingu bez užití drogy spokojen?

~ ~--~

žena
muž
Do 22let

Pohlaví
Věk

Nad 22let
Úroveň

začátečník

snowboardisty

.pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

NE

ANO
25 _(_86 °/oj
30 (79 °/Ó)
21 (81 °/o)

4_{14 °/Ól
8 (21 °/Ój
5 (19 °/o)

34 _(_83 °/Ó1
10_(_67 °/ol
39 (95 °/o_}
8 (80 o/o)
6 (68 °/o)
16__(_94 °/oj
40 (89 °/o)

7 _{17 °/oj
4_{33 °/ol
2 (5°/ol
2 (20 °/o)
1 (14 °/o)
1__(_6 °/oj
5 (ll 0/o}

-

---

4.3.2 Drogy a doping

I v případě užívání dopingových prostředků se jedná o jev překračující
hranice sportu a mající souvislost s problematikou užívání drog. Drogy se
objevují zejména tam, kde sociální prostředí vykazuje některé charakteristické
znaky, mezi něž ve snowboardingu patří: hledání dobrodružství, nevšedních
zážitků jako

protikladu k všednímu životu.

V celku nečekaný se stal výsledek uvedený v tab. č.l O. Z celého souboru
5 ( 7%) jezdců dopingovou látku vyzkoušelo. (Tento poměrně vysoký výsledek
miiže být také zapříčiněn nedostatečnou
problematice.)
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informovaností

o

dopingové

Tab.č.lO

Zkusil(a) jste někdy dopingovou látku pro zlepšení vašeho výkonu?

(amfetamin, kokain, morphin, testosteron, jiné ... )?

ANO

NE

žena
muž
Do 22let

1 (3 °/o)
4 (ll 0/o)
1 (3 °/o)

28 (97 °/o)
34 (89 °/o)
25 (97 °/o)

Nad 22let

4(10°/o)
1(7 °/o)
4 (10 °/o)
O (O 0/o)
O (O 0/o)
O (O 0/o)
5 (ll 0/o)

37 (90 °/o)
14 (93 °/o)
37 (90 °/o)
10 (100 °/o)
7 (100 °/o)
17 (100 °/o)
40 (89 °/o)

="-

Pohlaví
Věk

začáteč1úk

U roveň
snowboardisty

pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

Tvrdé drogy již do sportu absolutně nepatří. I ve snowboardingu jsou
tvrdé drogy spíše výjimkou, pokud do něho nepočítáme alkohol, který je na
rozhraní mezi lehkými a tvrdými drogami . V tomto
v rámci životního stylu, nýbrž záležitostí jedinců
experimentují a nebo
ojedinělý

očekávají

č.

užívání již není

skupin které buď

od drogy povzbudivý účinek,

netradiční či

zážitek, který dosud nezažili.

Z celkového počtu respondentů
v tab.

či

případě

ll celkem 3 (4 %)

odpovědělo

snowboardistů.
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ano na otázku uvedenou

Tab.č.ll

Zkusil(a) jste někdy ve snowboardingu i drogu tvrdou (Heroin, LSD,
. . ....
)?
Pervttm

Pohlaví

žena
muž

Věk

Do 22let
Nad 22let

Úroveň

začátečník

snowboardisty

pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

ANO

NE

O (O 0/o)
3 (8 °/o)
O (O 0/o)

29 (100 °/o)
35 (92 o/o)
26 (100 %)

3 (7 °/o)
1 (7 °/o)
O (0 °/o)
2 (20 °/o)
1 (14 °/o)
O (O 0/o)
2 (4 %))

38 (93 °/o)
14 (93 °/o)
41 (100 °/o)
8 (80 °/o)
6 (86 °/o)
17 (100 °/o)
43 (96 °/o)

4.3.3 Drogy a sociální prostředí

Již od začátků snowboardingu proti

sobě

stály dvě strany. Snowboardisté

a lyžaři.
Je pravdou, že snowboardisté vyvolali svým způsobem projevu řadu
konfliktů.

V tab.

č.

12 se proto ptáme

snowboardistů jestli

vyvolaným konfliktem

mohlo být užívání drog. 2 (3 %) dotázaní z celého souboru odpověděli, že
problémy měli.
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Tab.č.

12

Měli

jste někdy kvůli užívání drog problémy se společností na svahu?

~=o-- --~.,--

Pohlaví

žena
muž
Do 22let

Věk

Nad 22let
Uroveň

začátečník

snowboardisty
Snowboardová
discipína

QOkročilý

závodník
Alpská jízda
freeride
freestyle

Další otázka se týká

společnosti

zjistit pomocí jednotlivce širší data,

NE

ANO
O (O 0/o)
2 (5°/o)
1(4°/o)

29 (100 °/o)
36 (95 °/o)
25 (96 °/o)

1 (2 °/o)
1 (7 °/o)
0(0 °/o)
1(10°/o)
1 {14 %)
o (O 0/o)
112 °/o)

40 _(98 °/o)
13 ( 93 °/o)
41 (100 °/o)
9 {90 °/o)
6 {86 °/o)
17 (100 °/o)
44(98 °/o)

-~

obklopující snowboarding a snaží se

směřující

k

odpovědi

na otázku, zda je

marihuana ve snowboardingu tolik rozšířená a populární.

94% (64) z celkového počtu dotázaných uvedlo (viz tab.č.13), že se
pohybují mezi lidmi kouřící marihuanu.

Tab.č.13

~

Pohybujete se mezi lidmi,

kteří kouří

-·-

Pohlaví
Věk

žena
muž
Do 22let
Nad 22let

Uroveň
snowboardisty

začátečník
pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle
57

marihuanu?

NE

ANO
28 {97 °/o)
35 (92 °/o)
25 (96 °/o)

1 (3 °/o)
3 {8 °/o)
1 (4 °/o)

38 { 93 °/o)
13 {87 °/o)
39 (95 °/o)
10 (100 °/o)
6 (86 °/o)
14 (82 °/o)
45 (100 °/o)

3 (7 °/o)
2 (13 °/o)
2 (5°/o)
O {O 0/o)
1 (14 °/o)
3 {18 °/o)
o(O 0/o)

příkladem

Snowboardisté a skateboardisté jsou typickým
mladých lidí, odmítající
kouří

zaběhlý

marihuanu, je mezi

(Hubička, Poláček,

Názory

těmito

životní styl svých
skupinami asi

otců.

větší

než

skupiny

Procento lidí,
třeba

u

kteří

fotbalistů.

98)

společnosti

na snowboarding, jako na sportovní disciplínu, ve

které se nejvíce vyskytují drogy,

především

marihuana, je zřejmý. Jak na tuto

otázku reagují snowboardisté?

(36 %) 24

snowboardistů

z celkového počtu 67 si myslí, že je kouření

marihuany pro snowboardisty typické.

Tab.č.14

Myslíte si, že je kouření marihuany pro snowboardisty typické?

I
Pohlaví

žena
muž
Do 22let

Věk

Nad 22let
začátečník

Uroveň
snowboardisty

pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

ANO
10 (34 °/o)
14 (37 o/o)
9 (35 °/o)

NE
19(66°/o)
24 (63 %)
17 (65 °/o)

15 (37 °/o)
7 (48 °/o)
14 (34 °/o)
4 (40 °/o)
5 (71 °/o)
7 (41 °/o
15 (33 °/o)

26 (63 °/o)
8 (52 °/o)
27 (66 °/o)
6 (60 %))
2 (29 °/o)
10 (59 °/o)
30 (67 %))

Pro snowboardisty je charakteristický určitý životní styl, který tuto
skupinu odlišuje od ostatních

"obyčejných

lidí". Pro tento styl existují typické

znaky, jako je například způsob oblékání, charakteristická mluva, užívání
společenských

drog, odvázaná atmosféra,
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uvolnění, způsob

humoru aj.

35 (52%) dotázaných

odpovědělo,

že pro ně snowboarding znamená i

životní styl.

Tab.č.15

Znamená pro vás snowboarding životní styl?

Pohlaví

žena
muž
Do 22let

Věk

Nad 22let
Úroveň

začátečník

snowboardisty

pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle

ANO
15 (52 °/o)
20 (53 °/o)
18 (69 °/o)

NE
14 (48 °/o)
18 (47 °/o)
8 (31 °/o)

17(41 °/o)
5 (33 o/o)
20 (48 o/o)
10 (100 °/o)
2 (29 %)
7 (41 °/o)
27 (60 °/o)

24 (59 o/o)
10 (67 °/o)
21 (52 o/o)
O(0 °/o)
5(71°/o)
10 (59 °/o)
18 (40 o/o)

V roce 1998 se poprvé snowboarding představil na ZOH v Naganu.
Myslím, že teprve od té doby si lidé

začali uvědomovat,

že nejde jen o zábavu a

životní styl.
Dnes se na sjezdovkách můžete setkat se snowboardisty z
věkových

většiny

skupin.

97 % respondentů s celkového počtu považuje snowboarding za sport.

Tabulka č.16 udává bližší údaje.
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Tab.č.16

Považujete snowboarding za sport?
ANO

Pohlaví
Věk

Uroveň
snowboardisty

žena
muž
Do 22let

28 ( 97 °/o)
37 (97 °/o)
26 (100 °/o)

NE
1(3°/o)
1 (3 °/o)
O (O 0/o)

Nad 22let

39 (95 °/o)
14 (93 °/o)
40 (98 °/o)
10 (100 °/o)
7 (100 °/o)
17 (100 °/o)
42 (95 °/o)

2 (5°/o)
1 (7 °/ol
1 (2 °/o)
1 (O 0/o)
o(O 0/o)
O (O 0/o)
2(5°/o)

začátečník
pokročilý

závodník
Snowboardová Alpská jízda
freeride
discipína
freestyle
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4.4 Informovanost snowboardistů o drogách
Poslední otázka slouží ke zjištění, zda si jsou snowboardisté vědomi rizik,
které drogy skýtají. Otázka měla funkci
dotazníky byly vyplněny lidmi,

zpětné

kteří jsou

vazby, abychom měli jistotu, že

v dané problematice informováni.

94% z celkového počtu respondentů

odpovědělo

ano na otázku, zda byli

v poslední době informováni o následcích spojených s užíváním drog.

Tab.č.17

Byl(a) jste v

dřívější době

informován(a) o následcích spojených

s užíváním drog?

ANO

NE

Pohlaví

žena

28 (97 °/o)

1(3°/o)

Věk

muž
Do 22let

35 (92 °/o)
24 (92 °/o)

3 (8 °/o)
2 (8 °/o)

Nad 22let
začátečník

37 (95 °/o)
13 (87 °/o)

2(5°/o)
2 (13 °/o)

pokročilý

39 (95 °/o)

2 (5°/o)

10 (100 °/o)
6 (86 o/o)

O(O 0/o)
1 (14 o/o)

17 (100 °/o)

O (O 0/o)

42 (93 o/o)

3 (7 °/o)

U roveň
snowboardisty

závodník
Snowboardová Alpská jízda
discipína
freeride
freestyle
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5 DISKUSE
Tato výzkumná práce byla zaměřena na průzkum užívání drog a
dopingových látek mezi snowboardisty.
Podnětem

bylo nedostatečné uznání snowboardingu jako sportovní

disciplíny a zpochybňování vyznavačů snowboardingu veřejností z
uvolněné

důvodů

atmosféry a životní filosofie, jež je pro tento sport typická.

V dotazníku, který jsme pro tento účel sestavili, byly zahrnuty
okruhy týkající se sociálního prostředí, užívání legálních a ne legálních
drog, dopingu a informovanosti jezdců o drogách.
Výzkum proběhl v lyžařských střediscích v České republice, a to u
snowboardistů
Důvodem

pohybujících se ve věkové hranici od 13 do 30 let.

tohoto výběru je nejpravděpodobnější výskyt zdraví škodlivých

prostředků

v tomto věkovém období.

Dotazník vyplňovali muži i ženy v počtu 67 respondentů, z toho 43
% žen a 57% mužů. U vyplňování dotazníků jsme byli vždy přítomní, nijak

jsme ale jejich průběh neovlivňovali. Pouze jsme pomáhali
s vysvětlováním méně jasných otázek.

1. Legální drogy
Tabák je droga

všeobecně

prakticky všude kolem nás. V
společnosti kuřáků
větší

tolerovaná a

můžeme

některých případech

vyhnout. Pokud

kouří

i rodinní

riziko užívání této látky. Pro mladé lidi

se s ní setkat

se dá jen

příslušníci,

může

být

těžko

vzniká zde

kuřáctví určitým

symbolem nezávislosti a svobody.
1/3
kuřáků.

respondentů

z námi zkoumaného souboru se

Nejvyšší procento

kuřáků,

ke

skupině

a to 71 %, bylo zastoupeno ve

snowboardingové disciplíně alpská jízda.
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řadí

Užívání marihuany častěji než lx denně se už ale dá přirovnat k závislosti.
V tomto

případě

bylo "závislých" 22%, z toho bylo dvakrát více

To, že mezi muži nalezneme více pravidelných
zapříčiněno vnitřní

uživatelů

mužů

než žen.

marihuany, je

soudržností v partách. Marihuana zde má úlohu

společenské

nutnosti. Je známo, že party vytváří převážně muži.
Myslím si, že procento
zejména díky tomu, že

prostředí

častých uživatelů

marihuany je tak vysoké
těmto

snowboardingu je

drogám

nakloněno

a

proto se běžné experimentování může změnit v závislost. Závislí lidé mohou být
těmi, kteří

se díky svým zkušenostem s drogami

časem

stanou hlavní postavou

party (leadrem) a mohou strhnout další lidi k užívání.

V otázce

bezpečnosti

a užívání marihuany st pouze 33% dotázaných

myslí, že je marihuana nebezpečná.
Důvod
kouřící

k takovéto odpovědi může být ten, že většina snowboardistů

marihuanu si nepřizná její nebezpečnost.

Dalším

důvodem

k této

odpovědi

by mohlo být porovnávání

užívání marihuany a alkoholu. Dle našich zkušeností

většina

nebezpečí

lidí zastává názor,

že alkohol je v tomto ohledu nebezpečnější. Tento názor ale nelze potvrdit.

Obě

látky jsou rizikové a každá jiným způsobem.
Nebezpečným

jevem po užití marihuany

může

také být

přecenění

vlastních schopností. V rámci euforického stavu se jezdci navzájem motivují k
nebezpečným výkonům.

3. Drogy ve snowboardingu
Zde jsme zkoumali četnost snowboardistů, kteří vyzkoušeli jízdu na
snowboardu pod vlivem drogy. 57% dotázaných

odpovědělo,

že ji vyzkoušelo.

Tento výsledek je téměř totožný s procentuálním zastoupením užívání
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marihuany
při

drogu
U

častěji

nežli lx za

měsíc.

V kategorii závodních jezdců vyzkoušelo

snowboardingu 90% jezdců.

snowboardistů převládá

názor, že po užití marihuany se ztrácí zábrany a

strach.
U

rekreačních

snowboardistů,

snowboarding, který zde má úlohu
drogy. Konzumace drog je
při

sportu,

můžou

kteří

společného

nebezpečná

díky svým

marihuanu

sama o

účinkům,

kouří,

může

být

zájmu, záminka ke konzumaci

sobě.

Jsou-li však drogy užívány

mezi které

patří např.

zhoršená

koordinace, zhoršená orientace v prostoru, poruchy vnímání barev a

zvuků,

způsobit zranění.

Další otázkou jsme se ptali na kvalitu výkonu po užití drogy. 91%
snowboardistů

tvrdí, že se užíváním drog kvalita jízdy nezlepšuje, ba naopak.

Marihuana má

následně

po užití motivující

partou. Zanedlouho se ovšem její

účinky

účinek,

vytrácí a

který je

ještě podpořený

přichází tělesná

i psychická

únava.
Ze

závodníků

se nenašel nikdo, kdo by tvrdil, že po užití je jeho výkon

kvalitnější.

Bez užití drog je s jízdou spokojeno 82% dotázaných.
Důvodem

užívání

tedy

snowboardingu má funkci

není

zlepšení

společenského

výkonu.

Užívání

drog

ve

rituálu, úniku od reality, zlepšení

nálady.

4. drogy a doping
7%
jen

jezdců

zkusilo dopingovou látku pro zlepšení výkonu. Doping užívalo

několik jezdců

z pokročilých, ale závodníci se jej vyvarovali. Znamená to

tedy, že doping využili snowboardisté jen kvůli zlepšení
65

sebevědomí

nebo z

"frajeřiny",

ne ale proto, aby zlepšili svoje

umístění

v

soutěži.

Tato sportovní

disciplína je zatím poměrně mladá a stále zažívá rozvoj. Oproti jiným sportům je
ve snowboardingu ještě mnoho možností, kam postoupit a také co zlepšovat. Ve
snowboardingu nejsou známy hranice. Proto zde zatím doping nenašel své
zastánce. Časem se tento pohled na snowboarding může jistě změnit, a to
zejména díky OH a dalším velmi prestižním

soutěžím.

Ve snowboardingu zatím

nemají dopingové prostředky pro zlepšení výkonu své místo.

Tvrdé drogy (kokain, heroin, LSD, pervitin ... ) byly v našem souboru
zastoupeny ještě

méně

nežli doping. Tvrdé drogy jsou

většinou

snowboardisty

vnímány záporně a s nadsázkou.
neodmyslitelně

Užívání tvrdých drog je
Tato

společenství

spojeno s

určitou společností.

ale většinou nemají zájem o sportovní aktivity. Pro lidi závislé

na těchto látkách je droga hlavním předmětem zájmu.
Myslíme si, že

jezdcům

v tomto

případě

šlo

hlavně

o požitek vyvolaný

drogou při jízdě na snowboardu a o "zkoušení neznámého".
4 % z dotázaných

respondentů

vyzkoušela ve snowboardingu tvrdou

drogu.

5. Drogy a sociální prostředí
Naprostá

většina respondentů

užívání drog na sjezdovce

(97 %) uvádí, že žádné konflikty

neměla, přestože

kvůli

57 % dotázaných drogu ve

snowboardingu zkoušelo.
Pan Nešpor uvádí, že

při

dlouhodobém užívání marihuany se závislost

projevuje zneužíváním drogy i při zcela nevhodných příležitostech.
Výsledky našeho výzkum potvrdily, že drogy nejsou předmětem konfliktů.
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důležitým

Velmi

faktorem je

společenské
často určují

zejména jejich vrstevníci. Ti velmi

prostředí

snowbardistů,

jak frekvenci, tak druh

užívaných látek.
Co se

týče

blízkého okolí

snowboardistů,

celých 94 %, se pohybuje mezi lidmi,

tak velká

kteří kouří

většína

marihuanu. U

z nich, a to
závodníků

a

disciplíny freestylu je to dokonce 100%. Tato infomace tedy potvrzuje povahu
životního stylu snowboardových nadšenců.

Názory

snowboardistů

a názory

veřejnosti

se v otázce, zda je užívání

marihuany pro snowboardisty typické, liší. Jen 36% z dotázaných si myslí, že
je užívání marihuany pro snowboardisty typické. I když snowboardisté svým
způsobem třeba

Poláček
vyznavačů

vypadají jako uživatelé drog, nemusí tomu tak vždy být.
Hubička uvádějí,

a

že je užívání marihuany pro skupinu

snowboardingu typické.

Nemyslíme si ovšem, že je to snowboardingem jako takovým, spíše je to
oblíbeností tohoto sportu mladou generací, která má k
Kdyby na snowboardu jezdili

např.

jen lidé

marihuaně

středního věku, jistě

nejblíže.
by nikdo

netvrdil, že je marihuana pro snowboarding typická.

Pro více než polovinu respondentů znamená snowboarding i životní styl.
Pro závodníky je snowboarding životním stylem v plných 100%, u mladší
generace

(ve skupině do 22 let), je to u 69 %. Pro tyto mladé lidi není

snowboarding jen sportovní disciplína, která končí odchodem ze sjezdovky. Své
způsoby,

náhledy,

snowboardisty je

přístupy,

si snaží zachovávat za každé situace. Pro

důležitá společnost

dalších lidí stejného názoru a proto se

snaží vyhledávat hlavně prostředí, kde se vyskytují zejména přívrženci stejného
stylu.
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I když je pro

většinu jezdců

snowboarding životní styl anebo také móda,

trend, 97 % z nich si o něm myslí, že je sportovní disciplínou.
V době rozvoje snowboardingu v Čechách tomu tak nebylo.
Snowboarding byl ve svých
lyžařskému průmyslu

středisek uvědomili,

začátcích

středisky

a

jen těžko konkuroval. Poté, co si provozovatelé zimních

že se množství

snowboardové parky,

zatracován zimními

snowboardistů

stále zvyšuje,

začaly

vznikat

rampy, obchody se snowboaringovým vybavením, i

výukové kurzy. Snowboarding se stal masovou záležitostí, ale hlavní
uznání snowboardingu jako sportovní disciplíny je jeho

zařazení

příčinou

do programu

Olympijských her.

O drogové problematice bylo podle
snowboardistů.

Při

vyplňování

dotazníků

problémem zorientovat se v otázce
měli

rozdělení

průzkumu

informováno 94%

jsme se však

často

setkali s

drog na tvrdé a lehké. Dotazovaní

také problémy rozlišit drogu od dopingu. Proto si myslíme, že by primární

prevence
větším

(například

na základních a

středních

rozsahu.
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školách) mohla být provedena ve

6 ZÁVĚR

Sport slouží jako zábava, která poskytuje možnost odreagování a
psychického uvolnění značnému množství sportujících lidí. Pozitivní role sportu
však také bývají provázeny těmi negativními. Jedná se zejména o jevy
překračující

hranice sportu a mající souvislost s problematikou užívání

dopingových prostředků, mezi které řadíme i drogy.
Užívání legálních drog, jako je tabák a alkohol, je celospolečensky
tolerováno a problémy spojené s jejich užíváním jsou naopak podceňovány.
Také otázka konzumace ilegálních drog je široce diskutována, a to především u
adolescentů, kteří

s těmito látkami přichází do styku nejčastěji.

Pro splnění cíle a úkolů naší diplomové práce jsme použili námi
zkonstruovaný dotazník, který byl po zjištění nedostatků z předvýzkumu
upraven a dále použit u 67

snowboardistů, kteří jej svědomitě

vyplnili. Následně

jsme údaje zpracovali, výsledky převedli na procenta a uvedli je do tabulek.

Jak vyplynulo z výsledků

šetření,

u snowboardové populace hrají drogy

velkou roli. I když tito lidé byli o drogové problematice informováni, je jejich
kladný přístup k drogám zarážející. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že na téma
užívání zdraví nebezpečných látek ve snowboardingu bylo zpracováno jen velmi
málo informací. Pokud nějaké jsou, tak pouze
článků

okrajově

v podobě časopisových

o snowboardingu, ve kterých nebyl prováděn žádný výzkum na podobné

téma a užívání marihuany se v nich bere jako samozřejmost. Další informace
jsme čerpali zejména z oblasti drogové a dopingové problematiky, ve kterých
jsou popsány účinky z psychologického, fyziologického i sociálního hlediska.
Tato práce byla jen sondou do problematiky drogové situace mezi
snowboardisty v lyžařských střediscích v České republice, přesto je možné
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učinit

si alespoň hrubou představu o tom, jak se snowboardisté staví k této

problematice.

Vyhodnocení námi stanovených hypotéz:

1.

Předpokládáme,

že největší výskyt užívání drog u snowboardistů

bude ve věku od 13 do 22 let
Hypotéza se nepotvrdila.
Pouze na otázku, zda kouříte marihuanu více než 1 x za měsíc,
odpovědělo

73 % z dotazovaných ve věkové

skupině

13 - 22 let kladně.

Výsledek může být zapříčiněn zákazem užívání legálních drog do 18 let,
ale

důvodem může

být i lepší informovanost této věkové kategorie o rizicích

spojených s užíváním drog. Tato skupina, zřejmě nebyla ještě natolik ovlivněna
staršími ročníky.

U otázek užívání tabákových výrobků, alkoholu, tvrdých drog a užívání
marihuany častěji nežli lx denně, je větší výskyt ve věkové kategorii nad 22 let.
Důvodem

užívání drog touto skupinou, může být tolerance

drogám a to hlavně

dospělými

české

populace k

lidmi.

2. Domníváme se, že drogy snowboardisté neužívají pro zlepšení výkonu.
Tato hypotéza se nám potvrdila.
Z 67 respondentů uvedlo 61 z nich, že po užití marihuany není výkon
kvalitnější.

To znamená, že se zde droga užívá z jiných důvodů. Tyto důvody

mohou být euforie z jízdy, strhnutí ostatními ze skupiny, vyzkoušení neznámého.
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3.

Většina snowboardistů

z freestylových disciplín, považuje

snowboarding za životní styl.

Hypotéza se potvrdila.
Oproti freeridingu (41 °/o) a alpským disciplínám (29 %) se 60

%jezdců

ve

freestylových disciplínách vyznačuje tím, že je pro ně snowboarding životním
stylem.

4. Domníváme se, že ze skupiny začátečníků se nenajde nikdo, kdo ve
snowboardingu vyzkoušel dopingové látky.

Hypotéza se nepotvrdila.
Ve

skupině začátečníků

se našel 1 (7 %) snowboardista, který dopingovou

látku vyzkoušel. S podivem je, že ze závodních jezdců nevyzkoušel dopingovou
látku nikdo.

5. Domníváme se, že většina

snowboardistů

není informována o nebezpečí

spojené s užíváním drog.

Tato hypotéza se nepotvrdila.
94% ze všech respondetů

odpovědělo,

že bylo v

dřívější době

informováno o následcích spojených s užíváním drog.
Ale např. jen 30% respondentů se o marihuaně
nebezpečné. Důvodem je nedostatečná
měl

být kladen větší

důraz

zmiňuje jako

o

informovanost. Proto si myslím, že by

na preventivní programy v rámci škol a zájmových

spolků.
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Pro další praxi bychom doporučili zopakovat tento výzkum v širším měřítku, to
znamená zahrnout do něj co největší počet snowboardistů v různých
disciplínách, a to nejen v České republice. Dále bychom doporučili, aby se tento
výzkum

soustředil hlavně

na závodní jezdce, kteří jsou příkladem pro dalším

generace. Za nejdůležitější faktor ovlivňující smýšlení a názory jezdců na
drogovou problematiku, považuji působení vrstevníků.
Proto bychom doporučili všem učitelům snowboardingu působit na své
svěřence

preventivním způsobem.
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8 PRILOHY
Příloha č.l.

Tab.č.18. Statistika dopingových kontrol ADV ČR provedených v období 1993

-2000

SPORT

aerobik
atletika
badminton
basketbal
biatlon
bobY
box
curli.ng
cYklistika
florbal
fotbal
házená
hokej
judo
kanoe-rYchlost
kanoe-slalom
krasobmsle1ú
bllturistika
k"1Jže1h
lukostřelba

lYŽOYéÍlÚ
mod.gynmastik
a
mod . pětiboj

motokros
orient. běh
[Qlm·áni
lpoz.hokej
mgby
rYchlobmsleiú
sáií.kOYéÍJÚ
siloy-í· trojboj
skibobY
snowboard
sport.!!YJllllaSt.
stol.tenis
střelba

šerm
te1ús
triatlon

•;.

YZORKť1 POZITIYNÍ %POZIT. VZORKŮ POZITIVNí

2~

920
18
280
92
22

o

o

11

1.2

~

o
1

71

2
2

9,1
2,8

338
2
23
12
15
15

~

o

()

()

6

0,6

29

977
8
~~5

226
~15

65
210
87
66
237
"·'

6
20~

12

o
1

o

o

OA

o

o

o

1.5
0,9
0,6

o
o
o

o
o
o
o

10
5
15
26
55

o
o
o
o
o
~-8

o
1

o

o

~o~

1

o

OJ

10~
~7

87

·"'

1006
8
~~5
2~1

~~o

o
o
o

91
265
90
66

()

2
2

5A
2.3

6

OJi

o

o

o

o

5
2
2
1

1A
0,9
0.6
Ll

o

()

18

19,6

~29

78

23 ,7

o
o

o
o
61

_,"
6
2M

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

L5

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

()

_,"

o
o
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o

()

*1
1
1

fU
11.1

o
o

+58
9
29
1
18

o
o

o
o

2

20
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13

o
o
o
o
o
o
o
o

6

91

~.-~-

()

o

o

o
o

1

o

ll

+.2

10

2-J
69
2+2

()

o
12

92

0.3
!Ll

5..j.

o
o
o
o
o

28
1258
20

25.3

()

*1
1
1

50
58

o

0.3

60

367
9
29

~

1

YZORAiT POZITIYNÍ "/oPOZIT.

o
o
o

~9

6

o
o
o

~

o
o

26~

o
o
o
o
o
o
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o
o
o
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o
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2

o
o

_,"
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o
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POČTY CELKEM

POČTY MIMO SOUTĚŽ

POČTY PŘI SOUTĚŽI

o

o

o
o
o

o
o
o
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1
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o
o
o

o
o
o

·'"

*~
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o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
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()

o

1~

_",
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..j.

62
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1+
72
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o
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o
_",

*1

o
o

o
o
o

u
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o

o
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-t8

o
o
o

1
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o
o
o

o
o
o
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1.2

Yeslonuú
\"odtú lYže
Yodtú pólo
Yolejbal
\Zj)ÍJ<l1Ú

zápas
CELKEM
KONTROL

Celkem sportů
Celkem kontrol

3
6

1.3
3.8

·'

o
o
o
o

~6

1

2

3A

28

1

2.2
3.6

206
87

7
·'

125

2

982

24

2,4

7090

1~9

1

2 1~

o
o

7
8
230
160
59
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0.5
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o
o

o
o..,

o
o
o
o
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7
.,..,..,8

1

03

3

u
:u

o
o

__

,~,

..,

o

o

3A
2,

~~

97.8

27

60

~5

100

6108

86.1

982

13,9

7090

100

* = CIZINEC - NEREGISTROVAN V ČESKEM SVAZU
(Antidopingový výbor české republiky, 2006)
Příloha č.2.
Tab.č.19. Nejznámější

sportovci,

JENIFER CAPRIATOVA
!ROSS REBAGLIATTI
!PICABO STREETOVÁ
IKAREEM ABDUL JAABAR
tFABIEN BARTHEZ
~ON DRUMMOND
DENNIS RODMAN
PATCASCH
TOHN McENROE
!MIKE TYSON
(Kverek, 2002)

kteří kouřili

marihuanu:

!AMERICKA TENISTKA
IK_ANADSKY SNOWBOARDISTA
~RICKÁLYŽAŘKA
!AMERICKY BASKETBALISTA
tFRANCOUZKÝFOTBAL.GÓLMAN
~RICKY ATLET
!AMERICKY BASKETBALISTA
~USTRALSKY TENISTA
~RICKY TENISTA
AMERICKY BOXER
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