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ABSTRAKT 

Úvod: V České republice je nedostatek studií, které by popisovaly kouření 

a jeho souvislosti ve věkové kategorii 8-12 let.  

Metody: Data byla sbírána v období let 2009–2012 pomocí dotazníkového 

šetření v 51 základních školách. Celkem bylo pro děti věkové kategorie 8-

12 let vyhodnoceno 3 887 dotazníků z Prahy a 592 z Ústeckého kraje. 

Výsledky: Zkušenost s kouřením uvedlo 23,3 % všech respondentů a více 

zkušeností měli chlapci a děti z kuřáckých rodin. Cigarety byly nejčastější 

formou kouření (17 % všech respondentů). Druhou nejčastější formou byla 

vodní dýmka (v Praze 7,4 %, na Ústecku 4,9 % (p = 0,030)). Jako 

nejčastější zdroj první cigarety uváděly děti své příbuzné (43,1 %). Pro 

děti, které kouří jednou za měsíc a častěji, byli příbuzní také hlavním 

zdrojem cigaret (32,0 %), 15,5 % dětí uvedlo, že si cigarety kupuje. Více 

než třetina dětí vypověděla, že si s nimi ještě nikdo o kouření nepovídal. 

Jmenovat konkrétní značku cigaret dokázalo celkem 59 % všech 

dotázaných. Nejznámějšími značkami byly Marlboro a Petra.  

Závěr: Děti ve věku 8-12 let experimentují nejenom s cigaretami a 

monitoring by měl kromě cigaret zahrnovat i další formy. Rodiče by měli 

být informováni, že rodina je hlavní zdroj cigaret pro začátky kouření. 

Výsledky ukazují, že kontrola tabáku v České republice je nedostatečná a 

děti jsou již v tomto věku ovlivněny marketingem výrobců cigaret. 

Zavedeno by mělo být jednotné balení cigaret, zákaz reklamy v místě 

prodeje, licencovaný prodej a důsledná kontrola prodeje nezletilým.  

Klíčová slova: Prevalence kouření dětí, znalost značek cigaret, tabák, 

vodní dýmka   



5 

 

ABSTRACT 

Objectives: Within the Czech Republic there are missing reports on 

smoking and its consequences among children younger than 12 years old.  

Methods: Between 2009 and 2012 we conducted a cross sectional survey 

in 51 primary schools. Smoking behaviour among 3,887 children from 

Prague and 592 from the Usti Region ages 8 to 12 years was evaluated. 

Results: Among children, 23.3% reported some experience with smoking. 

Smoking experience was higher among boys, and children with family 

members who smoked. Cigarettes were the most common form of smoking 

(17% of all respondents), followed by water-pipe (7.4% in Prague and 

4.9% in Usti Region (p = 0.030)). Relatives were the most commonly 

named source of first cigarettes (43.1%). Among children that reported 

smoking at least once a month, relatives were the most common source of 

cigarettes (32.5%), 15.5% reported purchasing their own cigarettes. More 

than one third of children reported that no one had talked to them about 

smoking yet. Among all children 59.0% could name one or more cigarette 

brands. The most well-known brands were Marlboro and Petra.  

Conclusion: Children age 8-12 years old experiment not only with 

cigarettes. Monitoring of smoking should include other forms of smoking 

also. Parents should be informed that relatives are main source of cigarettes 

for smoking initiation. Children are influenced by the tobacco industry and 

tobacco control measures are insufficient in the Czech Republic. Plain 

packaging, bans on advertising at point of sale, tougher control of illicit 

sales to minors and specialize tobacco licences are recommended.  

Key words: Smoking prevalence among children, cigarette brand 

awarness, tobacco, water-pipe   
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1. ÚVOD  

Užívání tabáku je spojeno s celou řadou onemocnění, celosvětově umírá 

v důsledku kouření přibližně 7 miliónů lidí ročně (1). Většina kuřáků 

začíná kouřit před dosažením plnoletosti a kouření v dětství je spojeno se 

zvýšeným kouřením v dospělosti a vyšším rizikem onemocnění spojených 

s kouřením (2), (3), (4), (5). Mezi adolescenty, kteří kouří, je větší 

frekvence užívání dalších návykových látek, jako je marihuana a alkohol 

(6), (7), (8). Ochrana nezletilých před účinky tabáku je zásadní pro budoucí 

vývoj dospělé populace. Sledování prevalence a postojů ke kouření mezi 

nezletilými poskytuje důležité informace, které mohou být využity pro 

přijetí účinných opatření pro snížení dopadu kouření.  

1.1 Prevalence kouření mezi nezletilými  

Většina výzkumných studií se zaměřuje na nezletilé starší 12 let. V ČR 

probíhá několik mezinárodních studií: GYTS (Global Youth Tobacco 

Survey) se zabývá dětmi ve věku 13-15 let, ESPAD (the European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs) monitoruje 16leté a HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children) je pro děti 11-15 let. Pro 

Českou republiku zcela chybí pravidelný monitoring kouření u dětí 

mladších 11 let.  

Prevalence kouření se zvyšuje s věkem dětí. Mezi znepokojující trendy 

patří zvyšující se podíl kouřících (9), (10). Vysoký podíl kouřících dívek 

byl pozorován i v ČR (11), (12), (13). V rámci mezinárodních průzkumů je 

Česká republika dlouhodobě řazena mezi země s nejvyššími prevalencemi 

kouření mezi mladistvými. Podle studie ESPAD je počet českých 

adolescentů, kteří mají zkušenost s kouřením, výrazně vyšší než je 
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evropský průměr (14). Dobrou zprávou naopak je, že podle výsledků studií 

HBSC a ESPAD klesá počet kouřících adolescentů (13).  

Podle studie ESPAD z roku 2011 získá svoji první zkušenost s kouřením ve 

věku 13 let a dříve přibližně třetina evropských adolescentů, u českých 

adolescentů je to pak 52 % (9). HBSC z roku 2014 pak zjistila, že ve věku 

13 let nebo méně začalo kouřit 37 % 15letých (15). K nástupu pravidelného 

kuřáctví dochází zejména ve věku 14-15 let (16). Podle studie GYTS je 

téměř třetina českých dětí přesvědčena, že ti, kteří kouří, mají více přátel 

(12). Nejčastější formou kouření jsou cigarety, v roce 2011 však 17 % dětí 

ve věku 13-15let uvedlo v posledním měsíci zkušenost s užitím tabáku 

jinou formou než cigaretami (12). Kromě tabákových výrobků čeští 

nezletilí hojně užívají marihuanu (11), (9). Přesný monitoring 

alternativních forem jako je vodní dýmka nebo elektronické cigarety však 

chybí. 

Vodní dýmka podobně jako cigarety způsobuje řadu zdravotních 

komplikací, díky kolektivnímu užívání vodní dýmky navíc hrozí rozšíření 

infekčních onemocnění (17), (18). Podobně jako u cigaret i užívání vodní 

dýmky je spojováno s užíváním dalších návykových látek jako je 

marihuana a alkohol (19), (20). V posledních letech získala značnou 

popularitu v ČR zejména mezi lidmi ve věku 15-24 let (21). Studií o 

užívání vodní dýmky dětmi je v Evropě a USA nedostatek.  

1.2 Vliv rodiny a okolí 

Rodina patří mezi hlavní faktory, které ovlivňují kouření u dětí. Více kouří 

děti z neúplných nebo reorganizovaných rodin, děti, které hodnotí 

ekonomickou situaci své rodiny jako sníženou a děti rodičů s nižším 
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vzděláním (22), (23). Opakovaně bylo prokázáno, že děti kuřáků kouří více 

(24), (25). Jako negativní faktor se ukázalo také kouření sourozenců (26).  

1.3 Preventivní opatření pro snížení počtu dětských kuřáků 

Efektivní je zejména vysoká cena cigaret (daná vyšším zdaněním), úplný 

zákaz reklamy, zákaz kouření na veřejných místech a omezení dostupnosti 

tabákových výrobků pro nezletilé včetně důsledné kontroly (27), (28), (29), 

(30). Přijatá opatření musí být vždy celoplošná a musí být kontrolováno 

jejich dodržování. Efektivní opatření shrnuje Rámcová úmluva o kontrole 

tabáku (31).  

Dostupnost tabákových výrobků pro nezletilé je v ČR velmi vysoká. Podle 

studie GYTS z roku 2011 70 % dětí ve věku 13-15 let uvedlo, že 

v posledním měsíci se nestalo, že by jim v obchodě odmítli cigarety prodat. 

(12). V roce 2012 měla ČR nejhorší hodnocení v dostupnosti cigaret pro 

16leté (9). Je potřeba počítat také s tím, že zdrojem cigaret pro nezletilé 

mohou být rodinní příslušníci nebo kamarádi (32), (33). Zdroj cigaret 

z domácího prostředí byl potvrzen i u českých dětí (34).  

1.4 Vliv propagace tabákových výrobků na nezletilé 

Jakákoliv propagace tabákových výrobků vede u dětí ke zvýšenému riziku 

nástupu kuřáctví, protože zvyšuje povědomí o kouření obecně bez ohledu 

na propagovanou značku (35). Reklama na tabákové výrobky může mít 

v některých případech dokonce větší vliv než rodina nebo vrstevníci (36). 

Naopak omezení reklamy vede k poklesu povědomí o jednotlivých 

značkách cigaret a snížení prevalence kouření mezi dětmi (37). Adolescenti 

kouří více propagované značky a preference značky zvyšuje 
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pravděpodobnost nástupu pravidelného kuřáctví (38), (39), (40). Na dívky 

jsou pak zacíleny tzv. slim cigarety, které vedou ke zvýšení prevalence 

kouření u dívek a žen (39), (41). Slim cigarety mají již svým názvem 

evokovat štíhlost, ženskost a eleganci, tzv. glamour. 

Obal tabákového výrobku je významný marketingový prvek a děti ho 

mohou vnímat v místě prodeje a u kuřáků ve svém okolí. Za účinné 

opatření je považováno obrázkové varování (v ČR od roku 2016) a zejména 

zavedení jednotného balení, které odstraňuje veškeré grafické prvky (42), 

(43). Propagace v místě prodeje prokazatelně zvyšuje pozitivní představu o 

kouření a ovlivňuje nezletilé (44), (45), přesto ve většině zemí, včetně ČR, 

tato forma propagace stále není zakázána. Reklamu umístěnou na venkovní 

ploše prodejny mohou mít děti na očích každý den například při cestě z a 

do školy. Místem prodeje je také většina prodejen potravin. Děti jsou tak 

vystaveny tabákové reklamě při nákupu potravin s rodiči nebo při nákupu 

svačiny.  

2. HYPOTÉZA A CÍLE PRÁCE 

Obecným cílem šetření bylo popsat situaci ohledně zkušeností s kouřením, 

postoje ke kouření a ovlivnění marketingovými aktivitami ve skupině dětí 

ve věku 8-12 let. Naším předpokladem bylo, že část dětí ve věku 8-12 let 

má zkušenosti kromě cigaret také s vodní dýmkou a některé i s marihuanou. 

Dalším naším předpokladem bylo, že děti v tomto věku jsou již ovlivněny 

svým okolím a marketingem a budou mít již vytvořené povědomí o 

značkách cigaret a místech, kde je možné cigarety obstarat.  
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Konkrétní cíle výzkumu pro věkovou kategorii 8-12 let: 

 Zjistit povědomí dětí o jednotlivých značkách cigaret  

 Stanovit míru povědomí o zdrojích cigaret 

 Určit, jaké mají děti postoje ke kouření 

 Určit procento dětí, které již mají zkušenost s kouřením  

 Ověřit hypotézu, že užívání vodní dýmky je významnou formou 

experimentování s kouřením  

 Porovnat zjištěnou prevalenci s výsledky HBSC studií  

 Stanovit, v jaké míře děti tohoto věku kouří pravidelně 

 Ověřit užívání marihuany  

 Porovnat oblast Prahy a Ústecka v základních poznatcích  

3. METODOLOGIE 

Vzorek respondentů a dotazníkový sběr 

K dotazníkovému šetření došlo v letech 2009 až 2012 v rámci 

preventivního programu pořádaného Českou koalicí proti tabáku ve 3.-5. 

třídách ZŠ. Celkem bylo do výzkumu zapojeno 51 základních škol (42 z 

Prahy a 9 z Ústeckého kraje). K vyplňování dotazníku docházelo vždy před 

zahájením samotného preventivního programu.  

Dotazník se skládal z 19 otázek. Respondenti byli informováni, že šetření je 

zcela anonymní. Mezi zkoumané otázky patřil dotaz na věk, pohlaví, 

zkušenost s kouřením a formy kouření, případně frekvence kouření, věk 

první cigarety, chuťový pocit z první cigarety, ochota přestat kouřit a 

kouření v rodině. Pro zjištění spontánní výpovědi dětí byla zkoumána 
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vybraná témata pomocí otevřených otázek: znalost cigaretových značek a 

zdrojů cigaret, postoje ke kouření, osoby, které si někdy s dítětem povídaly 

o kouření, a důvody ke kouření.  

Hodnocení dat 

Jako děti s kuřáckou zkušeností byly označeny ty děti, které v dotazníku 

uvedly zkušenost s jednou nebo více následujících forem kouření: cigarety, 

doutník, vodní dýmka, marihuana. Jako pravidelní kuřáci byly označeny ty 

děti, které uvedly frekvenci kouření jednou týdně a častěji. Pro zkoumání 

vlivu kouření v rodině bylo posuzováno kouření u rodičů, sourozenců a 

prarodičů. 

Pro porovnání zjištěných výsledků s HBSC studií z roku 2010 byly 

vyselektovány pouze děti ve věku 11 let a u těchto dětí byla vypočítána 

prevalence zkušeností s kouřením bez variant vodní dýmky a marihuany 

(tyto varianty nejsou v HBSC sledovány). Výsledná prevalence byla 

porovnána s výsledky studie HBSC. 

Analýza dat 

K hodnocení dat došlo v rámci dvou výzkumných projektů, přičemž projekt 

zaměřený na formy kouření a vliv rodiny hodnotil pouze respondenty 

z Prahy.  

I. Prevalence kouření, znalost značek a zdrojů cigaret, porovnání 

Prahy a Ústecka – vyřazeni byli respondenti, kteří svůj věk neuvedli nebo 

ho uvedli mimo rozpětí 8-12 let. Celkem bylo zpracováno 4 439 dotazníků, 

z toho 3847 žáků bylo z Prahy a 592 bylo z oblasti mimo Prahu.  
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II. Formy kouření, frekvence kouření a vliv kouření v rodině 

Hodnoceny byly děti z Prahy bez respondentů, kteří uvedli svůj věk mimo 

věkovou kategorii 8-12 let, celkem bylo hodnoceno 3 887 dotazníků. 

Data byla zpracována pomocí softwaru Statistica 10 a 12. Procenta byla 

počítána na základě zastoupení v celkovém počtu respondentů. Popisná 

statistika byla provedena s použitím výpočtu průměru a příslušné 

směrodatné odchylky. Pro porovnávání výsledků mezi jednotlivými 

skupinami byly použity Pearsonův Chi-kvadrát test, případně t-test. Pro 

všechny analýzy dat byla zvolena hladina významnosti 5 % (hodnota p < 

0,05). 

4. VLASTNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ PRÁCE 

4.1 I. Prevalence, postoje dětí, znalost značek a zdrojů cigaret 

Zpracována byla data od celkem 4439 dětí ve věku 8-12 let (3847 dětí 

z Prahy, 592 dětí bylo z Ústeckého kraje). Průměrný věk respondentů byl 

9,7 roku (SD = 1,01), 52,7 % respondentů byly dívky. Celkem 48,3 % 

všech respondentů uvedlo, že má rodiče kuřáka. 

4.1.1 Postoje dětí ke kouření, zdroje informací o kouření  

Celkem 93,3 % dětí formulovalo svůj postoj ke kouření negativně, naopak 

pozitivně se vyjádřilo 1,1 % dětí. Nejčastěji děti formulovaly postoj ke 

kouření jako souvislost kouření a poškození zdraví (72,2 %). Jen necelá 

čtvrtina dětí (22,1 %) vyjádřila negativní postoj ke kouření jako celku.  
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Nejčastěji děti uváděly, že si s nimi o kouření povídali rodiče, konkrétně 

39,0 %. Jen 9,6 % dětí uvedlo, že s nimi někdy o kouření mluvil učitel, 

33,7 % dětí vypovědělo, že si s nimi ještě nikdo o kouření nepovídal. 

4.1.2 Znalost značek a zdrojů cigaret 

Jmenovat jednu nebo více konkrétních značek dokázalo 59 % všech 

dotázaných dětí. Znalost byla vyšší u dětí z kuřáckých rodin a zvyšovala se 

s věkem dětí. Tyto výsledky potvrzují, že děti v tomto věku jsou již 

ovlivněny marketingem výrobců cigaret a kouření rodičů tento vliv 

posiluje. 

Nejčastěji uváděné značky byly Marlboro, Petra, Sparta a Camel, 

v některých případech byly zjevné rozdíly mezi dívkami a chlapci (Graf č. 

1). Nejčastěji jmenovanou značkou bylo Marlboro, kterou prokazatelně 

více jmenovali chlapci (27,1 %) než dívky (17,4 %) (p < 0,001). Naopak 

druhá nejčastěji jmenovaná značka Petra byla častěji jmenována dívkami 

(18,7 % dívek a 15,7 % chlapců, p = 0,008).  

Graf č. 1: Znalost cigaretových značek (*statisticky významný rozdíl 

mezi dívkami a chlapci) 
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Celkem 76,4 % dětí jmenovalo jeden nebo více potenciálních zdrojů 

cigaret. Nejčastěji uváděný zdroj byla trafika, kterou uvedlo 43,9 % dětí. 

Dále 30,2 % dětí uvedlo blíže nespecifikovaný obchod a 4,1 % uvedlo 

asijské prodejce. Děti tak mají povědomí o možných zdrojích cigaret a jsou 

si dokonce vědomi, že existují specializované prodejny tabáku. 

4.1.3 Prevalence zkušeností s kouřením, motivace, zdroje cigaret 

Ze všech dotázaných dětí uvedlo 23,3 %, že má nějakou kuřáckou 

zkušenost. Mezi dětmi s kuřáckou zkušeností byla chuť vyzkoušet si 

kouření nejčastějším motivem, proč děti provedly svůj první kuřácký pokus 

(51,9 %), 9,7 % dětí uvedlo jako důvod to, že jim kuřivo někdo nabídnul.  

Mezi všemi dotázanými 16,7 % dětí již někdy kouřilo cigaretu. Jako 

nejčastější zdroj první cigarety uvedlo 43,1 % dětí některého z příbuzných. 

Dále 22,8 % dětí odpovědělo, že získalo svoji první cigaretu od vrstevníků 

a kamarádů a 3,9 % dětí referovalo, že si ji zakoupilo. Děti, které kouřily 

jednou za měsíc a častěji jako zdroj svých cigaret uvedly nejčastěji svoje 

příbuzné (32,5 %), přátele (24,3 %) a 15,5 % uvedlo, že si cigarety kupuje. 

Příbuzní jsou tak nejčastějším zdrojem cigaret nejen pro první kuřácké 

pokusy, ale i pro opakované kouření. Část dětí ve věku 8-12 let si již někdy 

cigarety koupila. 

4.1.4 Motivace k pravidelnému kouření, ochota přestat 

Děti, které kouřily pravidelně (n = 65) nejčastěji jako důvod ke kouření 

udávaly, že jim kouření chutná (44,6 %). Jako další důvody označily děti 

to, že si díky kouření připadají lepší a důležitější (23,1 %) a to, že se 
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nechtějí ztrapnit před kamarády (20 %). 46,2 % pravidelných kuřáků vedlo, 

že nechtějí přestat kouřit, 40 % uvedlo, že by chtělo přestat kouřit.  

4.2 II. Formy kouření a vliv rodiny (respondenti z Prahy) 

Celkem bylo hodnoceno 3 887 respondentů ze 42 pražských základních 

škol. Dívky tvořily 51,5 % respondentů. Věkový průměr dětí byl 9,6 roku 

(SD = 1.01).  

4.2.1 Zkušenosti s kouřením v závislosti na věku a pohlaví 

Kuřácká zkušenost se zvyšovala s věkem a ve všech věkových kategoriích 

měli prokazatelně více kuřáckých zkušeností chlapci než dívky. Ze všech 

dětí, které uvedly, že mají nějakou kuřáckou zkušenost, 78,0 % dětí 

vypovědělo, že se jednalo pouze o jednorázový experiment, 5,7 % dětí 

uvedlo, že kouří nejméně jednou týdně.  

4.2.2 Formy kouření mezi dětmi 8-12 let 

Nejčastěji udávanou formou kouření byly cigarety, zkušenost s nimi uvedlo 

16,5 % všech respondentů. Druhou nejčastější formou byla vodní dýmka, 

se kterou mělo zkušenosti 7,4 % dětí. Celkem 3,9 % dětí odpovědělo, že má 

zkušenosti s doutníkem a 0,8 % dětí uvedlo zkušenost s marihuanou. 

Celkem 31,3 % dětí s kuřáckou zkušeností neměla zkušenost s cigaretami a 

omezování monitoringu pouze na cigarety by tak vedlo k významnému 

podhodnocení užívání tabáku mezi dětmi. Mezi dětmi s kuřáckou 

zkušeností 30,9 % vyzkoušelo vodní dýmku. Výsledky potvrzují náš 

předpoklad, že vodní dýmka byla významná forma kouření v této věkové 

kategorii v daném období. Mezi všemi jednotlivými formami kouření byla 
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prokázána statisticky významná souvislost (p < 0,001). Výsledky ukazují, 

že pokud dítě kouří jakoukoliv z výše uvedených forem, je vyšší 

pravděpodobnost, že bude kouřit i další formy.  

Prevalence zkušeností s kouřením pro skupinu 11letých podle HBSC z roku 

2010 byla přibližně 21 % a zahrnovala cigarety, doutníky a dýmku. Námi 

zjištěná prevalence pro skupinu pražských dětí ve věku 11 let (n = 705) 

byla 31,8 % a zahrnovala cigarety, vodní dýmku, doutníky a marihuanu. 

Prevalence bez pokusů s vodní dýmkou a marihuanou klesla na 24,7 % a 

přiblížila se tak výsledku HBSC studie. Tento výsledek potvrzuje, že pokud 

nejsou v monitoringu zahrnuty další aktuální formy kouření jako např. 

vodní dýmka, dochází k podhodnocení skutečné situace. 

4.2.3 Vliv kouření v rodině na experimentování s kouřením 

Celkem 27,8 % dětí uvedlo, že jejich matka kouří, 36,4 % vypovědělo, že 

mají otce kuřáka. 17,3 % dětí uvedlo, že kouří oba rodiče. 10,9 % dětí 

odpovědělo, že kouří jejich sourozenec a 48,1 %, že má prarodiče kuřáka.  

Děti kuřáků uváděly nějakou zkušenost s kouřením ve 33,6 %, případů, 

oproti tomu děti nekuřáků jen v 17,4 % případů (p < 0,001). Prokazatelně 

více také kouřily děti, jejichž sourozenec kouří (45,1 % oproti 22,1 %, p < 

0,001) a děti kouřících prarodičů (27,5 % oproti 22,0 %, p < 0,001). 

Kouření rodinných příslušníků tak u dětí zvyšuje pravděpodobnost 

experimentování s kouřením.  

4.3 Porovnání Prahy a Ústeckého kraje 

Celkem bylo hodnoceno 3 847 dětí z Prahy a 592 dětí z Ústecka. Věkový 

průměr pro děti z Prahy byl 9,6 roku (SD = 1,00), pro děti z Ústecka 10,1 
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roku (SD = 0,96). Výsledky pro Prahu a Ústecko se výrazně nelišily, až na 

následující výjimky. V Praze byla vyšší prevalence užití vodní dýmky 7,4 

% oproti 4,9 % na Ústecku (p = 0,030). Zatímco v Praze uvedlo 32,3 % 

dětí, že si s nimi o kouření ještě nikdo nepovídal, na Ústecku to bylo 43,1 

% (p < 0,001). Děti z Ústecka rovněž uváděly v menší míře, že si s nimi již 

někdy o kouření povídali rodiče (30,2 % oproti 40,6 % v Praze, p < 0,001). 

Výsledky tak naznačují, že pražským dětem je věnována významně větší 

pozornost v prevenci kouření.  

5. DISKUZE 

Hlavním cílem výzkumu bylo popsat situaci ohledně kouření dětí ve 

věkové kategorii 8-12 let, která je velmi málo zkoumána, ačkoliv první 

kuřácké pokusy probíhají právě v tomto věku.  

5.1 Postoj dětí ke kouření a zdroje informací o kouření 

Více než 90 % dětí hodnotilo kouření negativně, nicméně každé čtvrté dítě 

kouření vyzkoušelo. Naše zjištění poukazuje na to, že děti si spojují kouření 

zejména s poškozením zdraví a jen malá část hodnotí kouření komplexně. 

Výsledky naznačují, že děti vědí, že kouření škodí, avšak atraktivitu 

kouření to pro mnohé děti nesnižuje. Preventivní působení na děti by mělo 

být obohaceno o další informace o negativním působení kouření než jen 

zdravotní dopad, aby se snížila atraktivita kouření. 

Množství dětí, které uvedly, že si s nimi rodiče již někdy povídali o 

kouření, nedosáhl ani 50 %. Situace je ještě horší u povídání s učitelem, 

kde to bylo méně než 10 %. Zcela alarmující je zjištění, že více než třetina 

dětí v tomto věku ještě nikdy s nikým o kouření nemluvila. Není jisté, zda 
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si s dětmi opravdu dané osoby nepovídaly, nebo zda to na děti nemělo 

dostatečný efekt, aby to považovaly za významné. Je však pravděpodobné, 

že rodiče a učitelé neočekávají, že by děti v tomto věku již měly s kouřením 

zkušenosti. Učitelé a rodiče by měli získat informace o tom, že děti ve 3.-5. 

třídách ZŠ jsou již ve věku, kdy se setkávají s kouřením, a měli by si tak s 

dětmi promluvit na téma kouření. 

5.2 Znalost názvů značek a zdrojů cigaret 

Z našeho průzkumu vyplynulo, že 59 % všech dětí dokáže spontánně 

jmenovat jeden nebo více názvů cigaret a to přesto, že reklama na tabákové 

výrobky je zakázána v médiích a je omezena téměř pouze na místo prodeje. 

Děti nejčastěji jmenovaly známé a v České republice již tradiční značky. 

Znalost výrazně propagovaných značek však může znamenat zvýšené 

riziko nástupu pravidelného kouření (35). Děti reagovaly na značky odlišně 

dle pohlaví. Chlapci reagovali více na Marlboro, které v propagaci cílí na 

chlapce a muže, oproti tomu jsme zaznamenali vyšší reakci dívek na 

cigarety Petra, které byly propagovány v provedení slim, což je v souladu 

se zahraničními zjištěními (41). Navíc děti ve věku 8-12 let si jsou dobře 

vědomi, že existují obchody nabízející širokou nabídku cigaret a dokonce si 

uvědomují, že existují specializované obchody pro prodej kuřiva. To 

potvrzuje, že děti vnímají propagaci v místě prodeje. Naše zjištění ukazuje, 

že omezení propagace tabákových výrobků v ČR je stále nedostatečné a 

mělo by dojít k zákazu propagace v místě prodeje a zavedení jednotného 

balení.  
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5.3 Prevalence zkušeností s kouřením 

Přibližně čtvrtina všech dětí ze 3.-5. tříd ZŠ již má zkušenost s kouřením. 

Zjištěná prevalence pro 11leté žáky byla velmi podobná českým výsledkům 

zjištěným ve studii Žaloudíkové (34). Naše výsledky naznačují, že v tomto 

věku děti s kouřením ve vysoké míře experimentují, ale téměř nenastupuje 

pravidelné kuřáctví. Průměrný věk prvního kuřáckého pokusu byl 8 let, 

průměr pro celou populaci nezletilých však bude zřejmě vyšší. Kuřácká 

zkušenost převažovala ve všech věkových kategoriích u chlapců, což je 

v souladu se zjištěním zahraničních a i českých studií pro toto věkové 

období (11), (16), (46), (47). Přesný důvod proč tomu takto je není dosud 

objasněn (48), ale předpokládá se, že tento rozdíl souvisí s rozdíly mezi 

dívkami a chlapci v psychosociálním vývoji a rozdílností, jak reagují na 

faktory ovlivňující začátek kouření (47), (49). 

Na přetrvávající vysokou atraktivitu kouření pro nezletilé poukazuje naše 

zjištění, že chuť vyzkoušet si kouření byl nejčastější důvod prvního 

kuřáckého pokusu. Pro dětskou populaci by tak měla být připravena 

informační kampaň, která bude systematicky, dlouhodobě a komplexně 

předávat informace snižující atraktivitu kouření.  

5.4 Formy kouření  

Zásadním poznatkem tohoto průzkumu bylo zjištění, že přibližně třetina 

všech dětí s kuřáckou zkušeností nevyzkoušela cigarety. Pokud jsou tedy 

průzkumy na prevalenci kouření omezeny pouze na cigarety, mohou 

výrazně podhodnotit skutečnou situaci mezi nezletilými. Děti tedy ve 

významné míře experimentují i s méně tradičními formami kouření jako je 

vodní dýmka, která není běžně v dětské populaci monitorována. Tento 
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poznatek je v souladu se zjištěním, že v roce 2010 vyzkoušelo vodní dýmku 

70 % mladých lidí ve věku 15-19 let (21). Další výzkum by měl stanovit, 

zda je vodní dýmka stále populární, případně jaké jsou její zdroje. Dalším 

poznatkem bylo, že již v tomto věku mají některé děti zkušenost s užíváním 

marihuany, která je významně užívána nezletilými ve vyšších věkových 

kategoriích (9), (11). Toto zjištění naznačuje snadnou dostupnost 

marihuany, což je v souladu se studií ESPAD, kdy 59 % adolescentů se 

zkušeností s marihuanou uvedlo, že bylo snadné si tuto drogu obstarat (9). 

Výsledky ukazují, že děti mladšího školního věku následují trendy vyšších 

věkových skupin. Aktuálně jsou v dospělé populaci značně užívány e-

cigarety a je tak pravděpodobné, že budou užívány i v dětské populaci. 

Proto by měly být do monitoringu zahrnuty i ony. 

Dle očekávání experimentování u všech jednotlivých forem vzájemně 

souviselo a zkušenosti s nějakou formou kouření zvyšovalo riziko užití 

dalších forem. Tato souvislost je v souladu s již dříve zjištěnými poznatky 

pro vyšší věkové kategorie (19). Účinná prevence kouření tabáku by tak 

mohla pozitivně působit i na prevenci užití marihuany. 

Eliminace vodní dýmky a marihuany z výsledných dat vedla k poklesu 

prevalence, která se tak přiblížila výsledkům HBSC studie. Ta monitoruje 

pouze cigarety, doutníky a dýmku. Vzhledem k tomu, že prevalence 

kouření marihuany byla velmi nízká, lze rozdíl mezi našimi výsledky a 

výsledky HBSC studie připsat právě zkušenostem s vodní dýmkou. Na 

tomto konkrétním příkladě jsme tak potvrdili, že výběr sledovaných forem 

kouření může výrazně ovlivnit výsledek prevalence a pokud nejsou 

zahrnuty i aktuálně populární formy kouření, dojde ke zkreslení výsledků.  
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5.5 Zdroje cigaret  

Překvapivým zjištěním bylo, že hlavním zdrojem cigaret pro první kuřácký 

pokus nejsou vrstevníci, ale domácí prostředí (43,1 % všech prvních 

pokusů s kouřením). Nebylo rozlišeno, jak děti cigarety získaly, zda je 

dostaly nebo zda si je vzaly samy bez vědomí dotyčného. Příbuzní byli také 

jmenováni jako hlavní zdroj cigaret pro děti, které kouří jednou za měsíc a 

častěji. Rodina jako zdroj cigaret byla popsána i ve studii Žaloudíkové a 

kolektivu, která se zabývala dětmi ve věku 11 let (34). Je velmi 

pravděpodobné, že rodiče kuřáci, případně další rodinní příslušnici, si 

nejsou vědomi, že oni sami jsou zdrojem cigaret pro své potomky a tuto 

situaci značně podceňují. Rodičům kuřákům (případně prarodičům) by pak 

mělo být důrazně doporučeno, aby nenechávali cigarety v dosahu dětí. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem byli vrstevníci. Děti by měly být 

poučeny, jakými způsoby odolávat tlaku okolí na to, aby kouření zkusily.  

Naše studie ukázala, že 15 % dětí, které kouří jednou za měsíc a častěji, si 

cigarety kupuje. To ukazuje, že přestože je prodej cigaret v ČR nezletilým 

zakázán, toto opatření není dostatečně dodržováno. Snadnou dostupnost pro 

nezletilé potvrdila i data studie ESPAD z roku 2011 (9). ČR by tedy měla 

přistoupit k přísnějším kontrolám prodeje, zdražení cigaret a zároveň by 

měla být otevřena diskuze ohledně licencovaného prodeje.  

5.6 Motivace k udržení pravidelného kouření 

Nejčastější důvod, který uváděli pravidelní kuřáci jako motivaci ke kouření 

a důvod proč nechtějí s kouřením přestat, bylo to, že jim kouření chutná. 

Z tohoto zjištění můžeme usuzovat, že část těchto pravidelných kuřáků již 

má vytvořenou závislost a je tak u nich vytvořena potřeba opakovat 



22 

 

pozitivní prožitek z kouření. Tuto domněnku potvrzuje i to, že téměř 

polovina pravidelných kuřáků uvedla, že by chtěla s kouřením přestat, což 

je v rozporu s tím, že stále kouří, a právě závislost může být vysvětlením, 

proč tomu tak je. Zjištění, že přestat kouřit chce necelá polovina 

dotázaných kuřáků, je shodné s výsledky studie GYTS z roku 2011 pro 

české děti ve věku 13-15 let (50).  

5.7 Vliv rodiny na prevalenci zkušeností s kouřením 

Dle očekávání prevalence zkušeností souvisela s kouřením v rodině. Tento 

poznatek je v souladu s dalšími zahraničními studiemi (25), (26), (51), (52). 

Souvislost kouření dětí a rodinných příslušníků poukazuje na vzájemnou 

provázanost preventivních opatření, kdy snížení spotřeby tabáku v dospělé 

populaci by přispělo ke snížení prevalence kouření mezi mladými lidmi. 

5.8 Porovnání Prahy a oblasti Ústecka 

Mezi Prahou a Ústeckem nebyly pozorovány významnější rozdíly ve 

většině zkoumaných témat. To naznačuje, že získané poznatky nejsou 

specifické jen pro oblast Prahy a mohly by být platné pro celé území České 

republiky. Na Ústecku byla pozorována nižší prevalence zkušeností s vodní 

dýmkou, i zde však byla druhou nejčastější formu kouření a její vyřazení by 

vedlo k podhodnocení situace ohledně užívání tabáku. Vyšší zkušenost 

s vodní dýmkou v Praze může souviset s tím, že v Praze jsou 

pravděpodobně více rozšířeny podniky nabízející vodní dýmku. 

Mimopražské děti také uváděly častěji, že s nimi ještě nikdo nemluvil o 

kouření. Tento lokální rozdíl může být dán například tím, že v Praze 

probíhá řada školních preventivních programů pro děti a děti pak častěji 
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samy otevírají téma kouření s rodiči. Tyto regionální rozdíly by mohla 

eliminovat národní kampaň určená nezletilým.  

5.9 Limitace výzkumu 

Výzkumná práce měla několik limitací, předně je potřeba říci, že se jedná o 

výpovědi dětí a nelze ověřit jejich pravdivost. Nicméně předchozí studie 

ukazují, že výpovědi nezletilých v otázkách kouření dávají velkou míru 

spolehlivosti (53), (54). Významnou limitací výzkumu byl výběr vzorku 

respondentů, který nebyl náhodný, ale byl určen výběrem škol, které se 

zapojily do preventivního programu. Nicméně jedná se o velké množství 

respondentů, které by tento aspekt mělo eliminovat. Navíc řada našich 

výsledků je ve shodě s předchozími zjištěními nebo poznatky pro starší 

kategorie a nic nenaznačuje, že by výsledky byly podhodnocené oproti 

skutečnosti.  

Další limitací je, že výzkum nebyl proveden na celém území ČR, ale pouze 

v oblasti Prahy a Ústecka. Nicméně legislativní opatření a marketingové 

aktivity jsou po celém území ČR prakticky stejné a při porovnání oblastí 

Ústecka a Prahy se až na výjimky neukázaly významné rozdíly.  
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6. ZÁVĚRY A SRHNUTÍ VÝSLEDKŮ PRÁCE 

Děti 3.-5. tříd základních škol vyjadřují ke kouření negativní postoj, přesto 

však s kouřením hojně experimentují a kuřáckou zkušenost má čtvrtina 

dětí. Pravidelné kouření se v této věkové skupině téměř nevyskytuje. Děti 

experimentují nejčastěji s cigaretami, ale významně byla užívána vodní 

dýmka. Pokusy s marihuanou probíhají, ale ve velmi malé míře. Děti této 

věkové skupiny jsou již ovlivněny marketingem výrobců cigaret, mají 

velmi dobré povědomí o zdrojích cigaret a část jich dokonce cigarety 

kupuje. Učitelé a rodiče by neměli riziko kouření v této věkové kategorii 

podceňovat a měli by děti upozornit na rizika kouření, zavedena by měla 

být i národní kampaň. Rodiče by měli být upozorněni, že jsou potenciálním 

zdrojem cigaret pro své děti.  

Kouření u dětí 3.-5. tříd by mělo být monitorováno na národní úrovni, 

monitoring by měl zahrnovat všechny formy kouření rozšířené v dospělé 

populaci. Výsledky ukazují, že dosavadní ochrana nezletilých v ČR není 

dostatečná. Česká republika by měla zvážit úplný zákaz reklamy na 

tabákové výrobky a přistoupit k jednotnému balení cigaret. Kontrola 

prodeje tabákových výrobků nezletilým by měla být výrazně zpřísněna a 

zváženo by mělo být i zavedení licencovaného prodeje. 

Výzkumná práce ukázala, že monitoring dětí mladších 12 let má svoje 

opodstatnění. Navíc se pro tuto věkovou kategorii podařilo popsat řadu 

jevů, které byly doposud v ČR zkoumány jen pro vyšší věkové kategorie 

nebo poznatky o nich zcela chyběly. Práce přinesla řadu poznatků, které 

mohou být uplatněny v rámci národní protidrogové politiky.  
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