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Abstrakt 

Název bakalářské práce : „Užívání tabákových výrobků studenty UK FTVS“. 

Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, kolik procent studentů UK FTVS používá 

tabákové výrobky. Dílčím cílem bylo prozkoumat, který z tabákových výrobků 

používali studenti nejvíce, proč s kouřením začali a zda již zkusili, nebo chtěli 

s kouřením či užíváním jiných tabákových výrobků přestat. Zda si byli kuřáci i občasní 

kuřáci vědomi rizik s užíváním tabákových výrobků spojených.  

Metody: Průzkum probíhal formou ankety, které se mohli účastnit pouze studenti UK 

FTVS. Anketa byla anonymní a byla zveřejněna na stránkách Facebooku, které jsou 

navštěvovány studenty výše zmíněné fakulty. 

Výsledky: Výsledky byly zpracovány pomocí grafů. Dotazník vyplnilo dohromady 213 

studentů a z toho je 70% nekuřáků, 20,2% občasných kuřáků a 9,9% kuřáků. Nejčastěji 

užívaným tabákovým výrobkem mezi studenty UK FTVS je klasická cigareta, dále 

potom nikotinové sáčky. 

Klíčová slova: škodlivé látky v cigaretách, historie tabáku, nikotin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title of Bachelor's thesis : "Use of tobacco products by UK FTVS students".  

Goal: The aim of this bachelor's thesis was to find out how many percent of UK FTVS 

students use tobacco products. The sub-task was to examine which of the tobacco 

products students used the most, why they started smoking and whether they had 

already tried or wanted to quit smoking or using other tobacco products. Whether 

smokers and occasional smokers were aware of the risks associated with the use of 

tobacco products. 

Methods: The survey was conducted in the form of a poll that only UK FTVS students 

could participate in. The poll was anonymous and was published on a Facebook page 

attended by students of the aforementioned faculty. 

 Results: The results were processed using graphs. A combined total of 213 students 

completed the questionnaire and of those 70% are non-smokers, 20.2% intermittent 

smokers and 9.9% smokers. The most commonly used tobacco product among UK 

FTVS students is a classic cigarette, followed by nicotine bags.  

Key words: harmful substances in cigarettes, tobacco history, nicotine 
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ÚVOD 

„Kouření může zabíjet“ je psáno na obalech tabákových výrobků. I přes tato slova, která 

upozorňují kuřáky na škodlivost těchto výrobků, je od jejich užívání neodradí. Mezi 

nejčastější onemocnění způsobené kouřením patří onemocnění dýchacího                       

a kardiovaskulárního systému. 

 Téma této práce jsem si zvolila, protože mě zajímalo, co vlastně cigarety obsahují        

a jaké jsou v dnešní době další alternativy klasických cigaret. Od roku 2017 je platný     

v České republice zákon o zákazu kouření, který zakazuje kouření v restauračních 

zařízeních. To se však nevztahuje na kouření elektronických cigaret či vodních dýmek. 

Zákon zakazuje i kouření na veřejných místech jako jsou zastávky veřejné hromadné 

dopravy, zoologické zahrady, ale také na místech, kde se pořádají diskotéky, plesy, 

koncerty či výstavy.  Díky tomuto zákazu lidé začali více užívat i dalších tabákových 

výrobků, a to především elektronických cigaret. 

Jelikož v  okolí budovy UK FTVS nevídám studenty s klasickými cigaretami, tak je 

možné, že většina studentů nejsou kuřáci, a nebo si dají cigaretu (nebo jiný tabákový 

výrobek) jen na zábavě s kamarády a můžeme je považovat jen za občasné kuřáky. 

Další z možností by bylo, že se řadí mezi uživatele tabákových výrobků, ale pokud 

používají například nikotinové sáčky, tak okolí ani nepozná, že student právě tento 

produkt používá.  

Já a ani nikdo z mé rodiny nejsme uživateli tabákových výrobků. V restauračním 

zařízení, kde pracuji jako barmanka, se po dlouhá léta výrazně kouřilo, a to nebylo 

příjemné mně ani mým kolegům. Po příchodu domů z práce jsem byla cítit kouřem, 

který vadil nejenom mně, ale obtěžoval i moji rodinu. Vadí mi nejen zápach kouře, ale i 

jeho dráždivé účinky na oční sítnici. Zákaz kouření v restauračních zařízeních jsem po 

těchto zkušenostech uvítala. Na veřejných prostranstvích se již tolik nepovalují 

nedopalky cigaret, což řadím mezi další výhody zákazu kouření na daných veřejných 

místech.  

Mnoho lidí si myslí, že sportovně orientovaní lidé mají vyváženou stravu, dostatek 

pohybové aktivity a neužívají alkoholické ani tabákové výrobky. Cílem mé práce je 

zjistit, jak a do jaké míry užívají tabákové výrobky studenti UK FTVS. 
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Při svém výzkumu jsem se pokusila zjistit, jestli studenti kouří a pokud ano, tak zda 

klasické cigarety, nebo místo toho užívají například elektronické cigarety, nikotinové 

sáčky, žvýkací tabák nebo další tabákové výrobky. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Historie 

Již před 6000 před naším letopočtem byla objevena rostlina nicotiana tabacum (tabák 

virginský) v Americe, kde ji lidé používali při rituálech a k léčení. 2000 před naším 

letopočtem začali lidé tabák žvýkat a kouřit, nikde však není přesně psáno, proč tomu 

tak bylo. Do Evropy se tabák dostal až po návratu Kryštofa Kolumba. Medici a botanici 

měli zájem o nově přivezené rostliny. Tabák poté začali využívat k léčení. Využívali jej 

především k léčbě moru a astmatu, dále byl podáván při bolestech. Člen Kolumbovy 

posádky Rodrigo de Jerez byl prvním evropským kuřákem. V roce 1493 si zapálil na 

veřejnosti ve Španělsku. Španělská inkvizice tím byla natolik pohoršena, že ho dala na    

3 roky do vězení. V 16. století bylo již kouření běžné, protože se díky diplomatům           

a námořníkům rozšířilo. Nejprve kouřily pouze vyšší vrstvy, protože byl v Evropě tabák 

dost vzácný a drahý. Dále se pak rozšířil i do nižších vrstev. V roce 1604 za vlády 

Stuartovců vydal v Anglii král Jakub I. pojednání ,,Protest proti tabáku”, který 

zakazoval užívání tabáku v pivnicích Londýna. Rostlinu tabáku prohlašoval za 

nepřípustnou a považoval ji za ďáblův vynález. Ačkoli byl proti užívání tabáku, okolo 

roku 1625 změnil svůj názor a začínající tabákový průmysl podpořil. (Meditorial, 2020)  

V českých zemích bylo užívání tabáku podporováno za vlády  Rudolfa  II., který měl    

v oblibě alchymii. Na přelomu 16. - 17. století zakázal Michal III. Fjodorovič Romanov 

držení tabáku za jakýmkoliv účelem. Považoval to za smrtelný hřích a trestem bylo 

bičování, které mnohdy končilo smrtí, nebo řezání prstů. (Internetový magazín bez 

zábran, 2020) 

 

1.2 Tabák 

Tabák je běžný název pro rostlinu Nicotiana tabacum, která se řadí do čeledi lilkovitých 

rostlin a po sušení a dalším zpracování se používá ke kouření, žvýkání, šňupání             

a extrakci nikotinu z listů rostliny.  Květy tabákové rostliny (Nicotiana 

affinis, Nicotiana sanderae) se používají v kosmetickém průmyslu pro jejich vůni a ze 

semen se lisuje olej, který se používá při výrobě laků. 
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Rostlina tabáku se pěstuje po celém světě, ačkoliv je tropického původu. Rostlina 

potřebuje teplé, slunné prostředí a dostatek vody. V ČR se tabáková rostlina pěstovala 

do roku 1994. (Wood, 2020)  

 

1.3 Formy užívání tabáku 

Hořící -  cigareta, doutník, dýmka, vodní dýmka 

Nehořící (bezdýmé druhy) - elektronické cigarety, šňupací tabák, orální tabák (žvýkací 

a porcovaný) (Kalina, 2015) 

 

1.3.1 Definice uživatelů tabákových výrobků 

Kuřák -  kouří nejméně jednu cigaretu denně 

Občasný kuřák - kouří, ale ne denně 

Pasivní kuřák - vdechuje kouř cigaret či jiných tabákových výrobků jinak než jejich 

kouřením. (Nemocnice Valašské meziříčí, 2020) 

„Pobývat hodinu v zakouřeném prostoru je stejné, jako byste sami vykouřili tři nebo 

čtyři cigarety“ (Comby, 2007). 

 

1.4 Tabákové výrobky 

1.4.1. Cigareta 

Cigareta je přibližně 7 cm dlouhá. Skládá se z tabáku, každá značka míchá druhy           

v jiném poměru a s jinými přísadami, díky tomu mají cigarety jinou chuť. Tabák je 

natrhaný na velmi tenké proužky. Čím jsou proužky větší, tím je cigareta silnější a má    

i aromatičtější kouř. (Wikipedia, 2020) 

V dnešní době má většina cigaret filtr. Ten se začal do cigaret dávat až v padesátých 

letech, protože cigarety začali plnit méně kvalitním tabákem a přes filtr nebyl cítit 

rozdíl. Filtry se vyráběly z papíru, vaty a azbestu. Dnes jsou filtry do cigaret vyráběny    

z buněčné celulózy napuštěné změkčovadly a u dražších cigaret z bavlny. 

(https://www.news1.cz/z-ceho-jsou-cigaretove-filtry/) 

https://www.news1.cz/z-ceho-jsou-cigaretove-filtry/
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Filtr je obalen v náustkovém papírku tak, že papírek spojuje filtr a cigaretový papír. 

Neměl by se lepit na rty, proto je napuštěn  chemikáliemi. Papírek je z prodyšného 

materiálu a částečně reguluje tah cigarety. (Wikipedia, 2020) 

 

Cigaretový papír obaluje tabák a reguluje rychlost hoření. Je v něm obsaženo nejvíce 

chemikálií z celé cigarety. Obsah uhličitanu vápenatého zlepšuje poréznost a hoření. 

Oxid titaničitý zběluje popel, dusičnan draselný zlepšuje hoření a soudržnost popelu. 

(Wikipedia, 2020) 

Na světě existuje přes 200 značek cigaret, liší se balením, cenou i složením cigarety.     

V ČR se dají koupit od 64,- až nad 140,- za krabičku. (Peal, 2020) 

 

1.4.2. Doutník 

Doutník je tabákový smotek, který obsahuje pouze přírodní tabák, ze kterého je i krycí 

list.  Můžeme je rozdělit na doutník vlhký a suchý. (Složení doutníků, 2010) 

Vlhký doutník 

Je většinou balen ručně. Náplň se vytvoří zkroucením celých tabákových listů k sobě. 

Stejně jako u cigaret se mění chuť dle druhu tabáku. Vázací list se vyřezává z listu 

tabáku a zajišťuje, že doutník bude hořet rovnoměrně, dlouho a pomalu. Je to hrubší 

proužek, který musí být dostatečně pružný, aby obalil celou náplň a tím vznikl svazek. 

Vázací list by měl chuťově ladit s ostatními listy tabáku použitých na výrobu, protože 

zajišťuje chuť i aroma. Krycí list je stejně jako list vázací vyřezáván z tabáku, ale je 

kvalitnější a jsou kladeny větší nároky při jeho pěstování. Je uváděno, že ovlivňuje 

nejen  chuť doutníku více jak z 25%, ale i barvu, sílu a aroma. (Složení doutníků, 2010) 

Suchý doutník 

Je na rozdíl od vlhkého vyráběn většinou strojově. U lepších doutníku je ručně přidán 

krycí list. Náplň tvoří nadrobno nasekané tabákové listy. Stejně jako u vlhkých doutníků 

se do náplně míchá více druhů tabáku, které dělají specifickou chuť. Vázací list je 

udělaný z listu tabáku jen u dražších doutníků. U levnějších je nahrazen 

homogenizovaným tabákem (tabákovou fólií) 70% tabáku a 30% celulózy.  
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Krycí list je u levnějších doutníků vynechán, nebo je místo proužku tabáku použit 

homogenizovaný tabák.  (Složení doutníků, 2010) 

 

1.4.3. Dýmka 

Dýmka se liší od cigarety designem. Tabák je u dýmky umístěn v misce na konci 

stonku, který spojuje misku s náhubkem. Stonek může, ale nemusí být vybaven filtrem. 

(WebMD, 2020) 

Někteří lidé se domnívají, že dýmka je zdraví méně škodlivá než cigareta. Ve 

skutečnosti však všechny tabákové výrobky představují pro organismus stejné zdravotní 

riziko jako klasická cigareta. Kouření dýmky zvyšuje riziko nádoru rtů (Comby, 2007) 

 

1.4.4. Elektronická cigareta 

Elektronická cigareta se skládá ze dvou částí. Z  baterie a atomizéru, který zajišťuje 

tvorbu páry. Pára vzniká z kapaliny, která prochází skrz rozžhavenou spirálu 

v cigaretě. Kapalina (E-liquid) do E-cigaret je nejčastěji složená z  95 % 

propylenglykolu a glycerinu a zbytek jsou aroma, nikotin a další přísady, které se 

liší dle značky. Obsah nikotinu v kapalině se dá snižovat, takže tyto elektronické 

cigarety pomáhají lidem zbavit se závislosti na nikotinu. (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2020) 

 

Jelikož z elektronické cigarety vychází pouze pára, nedělá z lidí v okolí pasivní 

kuřáky. (Elektro-Cigareta.cz, 2020) 

 

E-cigaretu si oblíbili především lidé, kteří dříve kouřili i v gastronomických 

zařízeních (restaurace, hospody aj.), kde to je však nyní zakázáno zákonem, ale 

elektronické cigarety jsou povoleny. Elektronické cigarety mají i další výhody, 

například nehrozí riziko požáru či popálení, nezapáchá po ní oblečení, nevznikají 

nedopalky a další. Jsou také levnější než klasické cigarety. (Cancer.Net Editorial 

Board, 2019)  

 

https://www.cancer.net/about-us/cancernet-editorial-board
https://www.cancer.net/about-us/cancernet-editorial-board
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1.4.5. Nikotinové sáčky  

Nikotinové sáčky jsou nejmladší produkt na trhu v oblasti nikotinových výrobků. Malé 

bílé sáčky obsahují různé množství nikotinu, avšak neobsahují tabák. Sáčky se nijak 

nežvýkají a sliny se polykají, takže si ani nemusí okolí všimnout, že právě tyto 

nikotinové sáčky používáte. To je asi největší výhodou tohoto výrobku - diskrétnost. 

Proto ho mohou používat lidé v práci, ve veřejných dopravních prostředcích a jinde, 

aniž by obtěžovali okolí. Sáček se pouze vloží pod horní ret. Zde se nechá maximálně 

30 minut a poté se vyhodí. (Týden.cz, 2006) 

Nikotinové sáčky se prodávají v malé kulaté krabičce, která obsahuje 20 malých sáčků. 

(Týden.cz, 2006) 

 

1.4.6. Šňupací tabák 

Šňupací tabák je stejně jako klasická cigareta tabákový výrobek, který obsahuje 

škodlivé a návykové látky, které mohou zvýšit riziko mnoha zdravotních problémů 

(Healthline Medical a Red Ventures Company, 2020). 

K výrobě šňupacího tabáku se usušený tabák jemně namele. Existují dva hlavní typy     

a to šňupací tabák vlhký a suchý. Vlhký typ se vkládá mezi spodní ret nebo tvář a dáseň. 

V tomto případě se nikotin vstřebává skrz sliznici úst. Suchý typ je na jemno rozemletý 

tabák, který se vdechne do nosní dutiny, poté se nikotin absorbuje skrz sliznici nosu. 

(Healthline Medical a Red Ventures Company, 2020) 

Můžeme si myslet, že šňupací tabák není tak škodlivý jako kouření cigaret, protože 

nevdechuje kouř. I tak může šňupací tabák negativně ovlivnit naše tělo. Stejně jako 

ostatní formy tabáku obsahuje chemikálie, které mohou způsobit rakovinu a zvýšit 

riziko několika typů rakoviny, jako například rakovina nosu a dutin, rakovina úst, 

rakovina jícnu nebo rakovina slinivky. Šňupací tabák také zvyšuje riziko dalších 

nemocí, jako jsou například mrtvice, infarkt, srdeční choroba, nebo může způsobit 

zvýšení krevního tlaku. U žen v těhotenství může vyvolat předčasný porod, nebo se dítě 

narodí mrtvé. (Healthline Medical a Red Ventures Company, 2020) 
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1.4.7. Vodní dýmka 

Vodní dýmka má několik částí. Vše stojí na skleněné váze na kterou je přes těsnění 

přidělaná kovová část - tělo. Z těla vystupuje hadice - šlauch, který je opět přidělaný 

těsněním.  Na těle je umístěn zpětný ventil, kterým se vyfukuje přebytečný dým.  Úplně 

nahoře je tácek a korunka, do které se vkládá speciální tabák. (Oriental, 2020) 

Tím že se ze šlauchu tahá vzduch, se ve váze začne tvořit podtlak. Podtlakem ve váze se 

vhání horký vzduch od uhlíku do korunky, ve které je uložen tabák. Do vodních dýmek 

se používá tabák vlhký (máčený v melase či medu). Horkým vzduchem dochází            

k pálení a vysušování tabáku, tím vzniká kouř, který dále pokračuje kovovým tělem 

dýmky až do skleněné vázy s vodou, kde se kouř ochladí a dostane se do horní části 

vázy. Poté se už jen dostane přes šlauch do úst. (Vodní dýmky, tabáky, uhlíky                

a příslušenství, 2020) 

Vodní dýmka je více škodlivá než klasická cigareta. Vzduch, který vdechujeme při 

kouření vodní dýmky, má vyšší obsah chemikálií i dehtu. Obsahuje i prachové částice    

a těžké kovy (arzen, olovo) se zde vyskytují ve vyšší koncentraci. Vodní dýmku 

většinou užívá více lidí, tudíž je zvýšené riziko přenosu infekcí. (Šuta, 2018) 

S vodní dýmkou se v České republice můžeme nejčastěji potkat v čajovnách, neplatí na 

ni „Protikuřácký zákon“ platný od roku 2017. 

 

1.4.8. Žvýkací tabák 

Žvýkací tabák se vkládá do úst a žvýká se, což neznamená tabák rozkousat. Tabák se 

pouze vloží mezi ret a dáseň, nebo mezi tvář a dáseň a občas se stlačí zuby nebo 

jazykem. Žvýkání tabáku produkuje šťávy, kterých se uživatel zbavuje odplivnutím. 

(Wikipedie, 2020) 

Při užívání žvýkacího tabáku nedochází k spalování, takže nás neohrožuje tolika 

karcinogenními látkami, které jsou produktem hoření. I přes to je stejně jako ostatní 

tabákové výrobky zdraví škodlivý. Dlouhodobé užívání žvýkacího tabáku může 

způsobit paradontózu a onemocnění dásní nebo leukoplakii (bílé skvrny v dutině ústní). 

Zvyšuje také riziko rakoviny jícnu, slinivky břišní a dutiny ústní.  

Stejně jako u ostatních tabákových výrobků, které obsahují nikotin, může vzniknout 

závislost. (Odvykání kouření, 2020) 
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V roce 1499 objevil na ostrově Margarita Amerigo Vespucci Indiány, kteří žvýkali 

tabák, aby zahnali žízeň. Žvýkání tabáku zvyšuje produkci slin. Mezi domorodými 

Američany se přepokládalo, že žvýkání tabáku má léčivé účinky, jako například 

zmírnění bolesti zubů, zmírnění účinků po kousnutí hadem, pavoukem či jiným 

hmyzem. Vyžvýkaná tabáková šťáva se slinami se také používala při dezinfekci ran. 

(National Center for Biotechnology Information, 2007) 

V 19. století vymysleli teorii, že vyplivování rozžvýkaného tabáku na zem může 

způsobit šíření infekce a nemocí. V 90. Letech 19. století bylo žvýkání tabáku na 

veřejnosti zakázáno a bylo považováno za společensky nepřijatelné chování. (National 

Center for Biotechnology Information, 2007) 
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1.5 Kouření ve světě 

Na obrázku č.1 je mapa, kde je zobrazena celková míra kouření v jednotlivých státech.  

 

Obrázek 1 Rozšíření kouření ve světě ( https://worldpopulationreview.com/countries/smoking-rates-by-
country/) 

 

Dle článku z  roku 2016 se považovalo za kuřáka (kouří každý den) 22,3 % obyvatel 

České republiky.  (Kohoutová, 2016) 

Volfík v článku z roku 2019 je uvádí, že v roce 2000 používala tabákové výrobky 

přibližně třetina světové populace, ale v roce 2015 již pouze čtvrtina. To naznačuje 

tomu, se přibývající počet kuřáků zastavil a WHO (Světová zdravotnická organice) 

očekává nadále pokles celkového počtu kuřáků. V roce 2025 by se měl tento počet 

snížit přibližně o 37 milionů. (Volfík, 2019) 

V České republice se dle oficiálních statistik řadí mezi pravidelné kuřáky čtvrtina 

populace. (Volfík, 2019) 

 

 

https://worldpopulationreview.com/countries/smoking-rates-by-country/
https://worldpopulationreview.com/countries/smoking-rates-by-country/
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Užívání tabákových výrobků je rozšířené po celém světě. Pokud přirovnáme podíl 

uživatelů starších patnácti let, kteří kouří, k celkové populaci v dané zemi, tak mezi 

státy s nejvyšší koncentrací patří například Řecko (42 %), Srbsko (41 %), Rusko (40 %) 

nebo Bosna a Hercegovina (38 %). (Ritchie, 2019) 

 Česká republika je dle výzkumu z roku 2020 ve spotřebě cigaret sedmá v celosvětovém 

žebříčku. Na každého občana staršího patnácti let připadá 2 400 cigaret ročně. 

(Höfferová, 2020)  

 

1.6 Nejčastější příčiny kouření  

Mezi nejčastější důvody proč lidé zkoušejí často již v útlém věku tabákové výrobky, se 

řadí například zvědavost. Mladí lidé chtějí experimentovat a vyzkoušet něco nového, 

mají touhu se odlišit od ostatních a být něčím zajímaví, nebo se naopak snaží ostatním 

vyrovnat a nechtějí vybočovat z party. Mezi příčiny dále řadíme i nedostatek lásky        

a porozumění, partnerské problémy či problémy v rodině, stres či očekávání silného 

zážitku. (Nováková, 2001) 

Shrnutí nejčastějších příčin kouření dětí a mládeže: 

 zvědavost, experimentování 

 napodobování 

 touha se odlišit 

 revolta proti dospělým  

 snaha vyrovnat se ostatním, nebo být lepší než oni 

 rušená schopnost navazovat sociální kontakty 

 pocity méněcennosti 

 partnerské problémy 

 nedostatek lásky 

 školní problémy 

 touha zvýšit psychický nebo fyzický výkon 

 psychická bolest, stres 

 nuda 

 očekávání inspirace či silného zážitku (Nováková, 2001) 

https://www.kurzy.cz/zpravy/?Writer=59917
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1.7 Škodlivé látky v tabákových výrobcích 

Tabákové výrobky obsahují 4 – 5 tisíc škodlivých látek (Tuček, 2018). Pro zlepšení 

vlastností tabáku, se při výrobě tabákových výrobků přidávají chemikálie, které by 

samy nemusely uškodit našemu zdraví, ale za vysokých teplot, které jsou přítomny při 

spalování, se chemikálie přeměňují a tím vznikají další nebezpečné a toxické látky. 

Obsah škodlivin v cigaretách lze najít v příloze 3 a 4 

Příloha č.3 - Tabulka se značkami cigaret a hodnotami škodlivin v nich obsažených 

Příloha č.4 - Tabulka se značkami tabáků a hodnotami škodlivin v nich obsažených 

 

1.7.1 Nikotin 

Nikotin je silně návyková látka nacházející se v listech tabáku, která zapříčiňuje 

závislost na tabáku. Hlavním důvodem proč rostliny tabáku tuto látku produkují, je 

ochrana před některými druhy hmyzu (Králíková, 2013). Dříve se nikotin využíval jako 

insekticid (Králíková, 2013).  

Nikotin zvyšuje riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Zvyšuje krevní tlak      

a srdeční tep. Dále zvyšuje i riziko infarktu, protože způsobuje ucpání tepen. Může 

způsobit i chronickou bronchitidu. Mezi méně časté nežádoucí účinky patří porucha 

ovulace či snížení počtu spermií u mužů. Užívání nikotinu zvyšuje riziko rakoviny, a to 

nejen plic ale i dutiny ústní, krku, děložního čípku a další. (Lékarnické kapky, 2020)  

Když se nikotin dostane do organismu, způsobí vyplavení dopaminu (hormon štěstí). 

Proto užívání tabákových výrobků může způsobit, že se člověk cítí šťastný. Postupem 

času si může organismus přivyknout a u aktivit při kterých se vyplavuje mnohem menší 

hladina dopaminu, už nejsou schopny vyvolat pocit radosti, to mže mít za následek 

deprese nebo absenci pocitu štěstí. Podle dr. DeNobleho trvá šest až devět měsíců, než 

kouření změní mozkové okruhy, trvá však až i deset let než se mozek vrátí k normálu 

poté, co člověk přestane kouřit (Griffinová, 2011). (Griffinová, 2011) 

Příznaky intoxikace  nikotinem jsou slabost, tachykardie, hypertenze, nauzea a zvracení. 

Ve vysokých dávkách dochází k centrální stimulaci s křečemi, rozvojem komatu           

a zástavou dechu (Králíková, 2013).  
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Příznaky chronické otravy jsou často zaměňovány s příznaky tabakizmu, kde přistupují 

i respirační potíže v důsledku dráždění dechových cest cigaretovým kouřem, který 

obsahuje dehet, kysličník uhelnatý, arzen (Pilařová, 2003)   

Po aplikaci nikotinu laboratorním zvířatům se zjistilo, že nikotin zlepšuje pozornost, 

proces ukládání informací, zvyšuje pracovní paměť a vizuální pozornost. Tato 

laboratorní zvířata vykazovala ve vodním bludišti statisticky lepší výsledky (Pilařová, 

2003). Studie prokázaly, že nikotin zlepšuje paměť a koncentraci i u lidí. Předpokládá 

se, že je to způsobeno zvýšenou produkcí acetylcholinu a norepinefrinu, který zvyšuje 

pocit bdělosti (Felman, 2018). Díky zvýšení hladiny beta-endorfinu také snižuje stavy 

úzkosti. (Felman, 2018) 

 

1.7.2 Oxid uhelnatý 

Je velmi jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který se v tkáních váže na 

myoglobin a po vstřebání plícemi se váže na hemoglobin. Blokuje tak některé dýchací 

enzymy, takže dochází k buněčnému dušení (Vopršalová, 1996). Oxid uhelnatý vzniká 

při nedokonalém spalování organických látek, za nepřístupu vzduchu. Proniká                

i placentární bariérou a tím ohrožuje plod, který je velice náchylný vůči tomuto plynu 

(Vopršalová, 1996). 

 

1.7.3 Formaldehyd 

Bezbarvý plyn který způsobuje, že je tabákový kouř toxický. Cukry, které jsou 

přidávány do cigaret, při spalování produkují formaldehyd (Hniličková, 2011). Je 

typický svým silným zápachem, dobře se rozpouští ve vodě. Používá se jako sterilizační 

a dezinfekční prostředek. (Kuřácké domovy–brožura, www.med.muni.cz/ 

nekurackedomovy) 

Nejčastěji se vstřebává po inhalaci plícemi. Rychle se odbourává převážně na kyselinu 

mravenčí, která může způsobit těžkou acidózu, částečně je redukován na methanol 

(Vopršalová, 1996). 
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1.7.4. Kyanovodík 

Jako velmi slabá kyselina je při pH 7,4 jen málo disociována (asi z 1,6%), proto lehce 

proniká buněčnými membránami a velmi rychle blokuje cytochromoxidázy. Velmi 

dobře se absorbuje kůží i plícemi (Vopršalová, 1996).  

Kyanovodík způsobuje blokaci buněčného dýchání vazbou na Fe3+ v mitochondriích, 

kdy je zablokován přenos elektronu na molekulární kyslík (Vopršalová, 1996). 

Dále napadá výstelkovou vrstvu bronchů a zapříčiňuje jejich zánět. Následkem je 

chronický kuřácký kašel. (Hniličková, 2011) 

 

1.7.5 Kadmium 

Kadmium je těžký kov, který se do organismu vedle příjmu kontaminovanou potravou, 

dostává právě kouření. Kadmium i jeho sloučeniny mohou způsobit nádory plic             

a prostaty (Vopršalová, 1996).  

 

1.7.6 Dehet 

Drobné pevné částice tvořící viditelný kouř produkovaný hořícím tabákem. Dehet je 

rakovinotvorná látka, která je tvořena zchladnutím a kondenzací kouře. Silný kuřák 

vdechne za rok půl až ¾ kg dehtu (Nemocnice Valašské Meziříčí, 2020). Elektronické 

cigarety ani dýmky dehet neprodukují. 

 

1.7.7 Toluen  

Je nebezpečná bezbarvá kapalina, která pokud se dostane do organismu ovlivňuje 

především centrální nervovou soustavu. (Integrovaný registr znečišťování, 2020) 

  

 

1.7.8 Amoniak 

Amoniak neboli čpavek je jedovatý plyn, který v přírodě vzniká hlavně rozkladem 

mrtvých organismů. Je typický štiplavým zápachem. Při vdechování zatěžujeme 

především dýchací cesty. (Integrovaný registr znečišťování, 2020) 
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1.8 Škodlivost kouření 

Kouř může být nebezpečný i ve velmi malých dávkách, především pokud je jim člověk 

vystavován dlouhodobě. Kouření narušuje sliznici dýchacích cest, čímž může docházet 

k jejich infekci.  

Dále omezuje rozpouštění krevních sraženin a podporuje shlukování krevních destiček. 

Tímto zvyšuje riziko infarktu myokardu a onemocnění cév. Je dokázáno, že vykouření 

více jak poloviny krabičky cigaret denně, zvyšuje riziko neplodnosti, sterility, dřívější 

výskyt menopauzy a nepravidelnost menstruačního cyklu (Faustová, 2008). 

U těhotných žen může vyvolat předčasný porod, nebo se dítě může narodit mrtvé. 

(Healthline Medical a Red Ventures Company, 2020) 

Nejčastěji způsobené nemoci kouřením je onemocnění srdce a cév, chronické a akutní 

onemocnění plic, zhoubné nádory a především rakovina plic. Dále se kouření podílí na 

vzniku alergií, astmatu, diabetes II typu, onemocnění kůže i očí a mnohá další. (Kuřácké 

domovy-brožura, www.med.muni.cz/nekurackedomovy) Kouření dýmek a doutníků 

zvyšuje riziko nádorového onemocnění rtů. (Comby, 2007) 

Dle WHO (Světová zdravotnická organizace) zemře každý rok na vystavení škodlivým 

látkám obsažených v tabákových výrobcích zhruba osm milionů lidí, z nich jsou 

přibližně 1,2 milionu pasivní kuřáci. (Volfík, 2019) 

V plicích dehet způsobuje ochrnutí cilíí, tím se zvyšuje riziko onemocnění plic. Dehet 

se při kouření usazuje v plicích a způsobuje, že plíce mění barvu. Plíce kuřáka jsou 

černé. (Martin, 2020)  

Na obrázku č.2 jsou vidět (zleva) plíce nekuřáka a plíce kuřáka. 

 

Obrázek 2 Plíce nekuřáka a kuřáka (Zdroj: https://strankaprotikoureni.webnode.cz/news/plice-/) 

http://www.med.muni.cz/nekurackedomovy
https://strankaprotikoureni.webnode.cz/news/plice-/
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1.9 Prevence 

V České republice je od 31. 5. 2017 platný „protikuřácký zákon“.  Kouření je zakázáno 

v restauračních zařízeních, na elektronické cigarety i vodní dýmky se tento zákon 

nevztahuje. Dále je zakázáno kouřit na nekrytých zastávkách a nástupištích veřejné 

dopravy, zoologických zahradách, ve prostorech zdravotních zařízení, prostorách škol   

a vnitřní prostory určené k zábavě i které primárně k zábavě určené nejsou – místnosti, 

kde se pořádají plesy, diskotéky, výstavy či koncerty. (Zákaz kouření platný od 31. 

května 2017, 2017) 

V České republice jsou preventivní programy proti kouření. Jedním z nich je například 

program „Škola bez drog“, který byl vyhlášen Ministrem školství, mládeže                    

a tělovýchovy. Tento program má žákům představit pozitivní vzory a aktivity, které by 

měly přimět žáky přijmout odpovědnost za své zdraví (Hlavová, 2013) 

Program „Normální je nekouřit“ je Program podpory zdraví, zdravého životního stylu    

a prevence kouření pro mladší školní věk 7 až 11 let, který má snížit počet dětí, které 

jsou vystavovány pasivnímu kouření. Žáci díky programu zjišťují, co je na kouření 

škodlivé. Liga proti rakovině v Praze, vydali protikuřácké brožury „Aby Vaše dítě 

nekouřilo“, „Mýty a fakta o kouření“, „Co je Third-Hand Smoke, aneb jak nás nekuřáky 

ohrožuje kouření?“ nebo „Kouření a zdraví“, které sepsala Profesorka MUDr. 

Drahoslava Hrubá, CSc. dohromady s MUDr. Veronikou Šikolovou. (Pedagogická 

fakulta MU, 2010) 

Program „Kouření a já“, který je určen dětem od 10-15 let informuje o zdravotních 

následcích a snaží se žáky naučit jak cigarety odmítat. (Hlavová, 2013) 

 

1.9.1 Primární prevence  

Primární prevence by měla přimět lidi přemýšlet a chovat se tak, aby u nich nevznikla 

závislost na návykových látkách. Tato prevence závislosti na návykových látkách je 

zaměřena tak, aby závislost vznikla u co nejméně lidí. Je určena těm, kteří zatím drogy 

neužívají a nejsou na nich závislí, ale v budoucnu by s tímto mohli začít. Jedná 

sepředením o populaci dětí. (Křivohlavý, 2009) 
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1.9.2 Sekundární prevence 

Sekundární prevence je určena lidem, kteří jsou již na něčem závislí a spočívá ve 

včasném určení a rozpoznání zdravotních či psychosociálních problémů a zajištění 

potřebné péče. Cílem sekundární prevence je zabránit dalšímu rozšíření a rozvoji 

závislosti u osob, u kterých se již závislost projevila. (Křivohlavý, 2009) (Kriegová, 

2007) 

 

1.9.3 Terciální prevence 

Terciální prevence je stejně jako sekundární určena lidem, u kterých se již závislost 

projevila, ale jejím cílem je předejít zhoršení a minimalizovat následky. Dále by měla 

pomoci s návratem k normálnímu životu. (Křivohlavý, 2009) 

Závislost na tabáku je považována za chronické onemocnění, které je pro polovinu 

kuřáků smrtelné ( diagnóza č.F17 dle MKN-10 ). (Tuček, 2018) 

 

1.9.4. Léčba závislosti na tabáku 

Závislost na tabáku je považována za chronické onemocnění, které je pro polovinu 

kuřáků smrtelné ( diagnóza č.F17 dle MKN-10 ). (Tuček, 2018) 

U léčby je především důležité, aby se pacient sám rozhodl, že chce přestat, byl o tom 

přesvědčen a motivován. Léčba probíhá za pomoci medikací, například bupropion SR, 

nikotinový inhalátor, nikotinové náplasti, nikotinové pastilky. Při léčbě se využívá         

i konzultací, při kterých jsou pacientům poskytnuty praktické rady a sociální podpora. 

Léčba se hodnotí jako úspěšná až po 6, lépe 12 měsících abstinence. (Králíková, 2008) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, kolik procent studentů UK FTVS používá 

tabákové výrobky. 

Dílčím cílem je prozkoumat, který z tabákových výrobků používají studenti nejvíce, 

proč s kouřením začali a zda již zkusili, nebo by chtěli s kouřením či užíváním jiných 

tabákových výrobků přestat. Zda si jsou kuřáci i občasní kuřáci vědomi rizik s užíváním 

tabákových výrobků spojených.  

 

2.2 Úkoly práce 

- Vyhledání a prostudování literatury týkající se problému. 

- Zvolit správnou metodu pro získání dat - vytvořením anketních otázek. 

- Získat souhlas etické komise ke sběru potřebných dat. 

- Zvolit účinný způsob distribuce ankety, abych získala co nejvíce odpovědí. 

- Zpracovat získané údaje. 

 

2.3 Výzkumné otázky 

1. Bude počet denních kuřáků, ze vzorku studentů UK FTVS nižší než počet kuřáků 

v obecné populaci?  

2. Bude používat vzorek studentů UK FTVS více klasickou cigaretu, nebo jiné tabákové 

výrobky? 

 

2.4 Metodika práce 

Při svém výzkumu jsem použila anonymní anketu s otevřenými i uzavřenými otázkami. 

Anketa byla distribuována prostřednictvím odkazu, který byl umístěn na stránky na 

sociálních sítích (Facebook), které jsou navštěvovány studenty UK FTVS. Anketa byla 

přístupná od 6.5. do 12.5. 2020. 
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Anketa byla rozdělena do tří částí. První byla obecná část, kde studenti uvedli své 

pohlaví, ročník a obor. Tato sekce také obsahovala otázku, zda se v jejich okolí 

vyskytuje někdo, kdo používá tabákový výrobek. Poslední otázka v této sekci určila 

navazující otázku, na které respondenti odpovídali. Po odpovědi na poslední otázku, zda 

jsou kuřáky či občasnými kuřáky je anketa přesměrovala na otázky druhé sekce, které 

jsou určené pro kuřáky jednotně. Pokud student zaškrtnul, že je nekuřák, tak ho anketa 

přesměrovala na třetí sekci, která byla určena pouze pro nekuřáky. V této části jsem se 

ptala, zda někdy zkoušeli kouřit a pokud ano, tak který tabákový výrobek zkusili. 

 

2.5 Charakteristika souboru 

Celkově odpovědělo na anketu 213 studentů UK FTVS z toho 122 žen a 91 mužů. 

Ankety se mohli zúčastnit studenti od prvního ročníku bakalářského studia až po 

studenty druhého ročníku magisterského studia, což odpovídá věkovému rozmezí 19-29 

let.  

 

Graf 1 Počet žen a mužů 

Graf č.1 zobrazuje počet žen a mužů, kteří odpověděli na anketu. 
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2.6. Výsledky 

1. Pohlaví 

 

Graf 2 Pohlaví (Zdroj: vlastní) 

 

Dotazník dohromady vyplnilo 213 lidí. Graf č.2 zobrazuje, že 122 (57,3 %) 

dotazovaných studentů jsou ženy a 91 (42,7 %) studentů jsou muži. 
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2. Obor studia 

 

Graf 3 Obor studia (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.3 zobrazuje zastoupení studentů z jednotlivých oborů, kteří se ankety účastnili. 

Nejvíce odpovědělo studentů studující obor tělesná výchova a sport (29,6 %). Dále   

18,8 % studenti fyzioterapie, 18,3 % studenti managementu. Obor tělesná výchova a 

sport se zaměřením na vzdělání byl zastoupen 9,4 %, 8 % kondiční trenér, 6,1 % 

aplikovaná tělesná výchova, 3,3 % trenér, 2,3 % tělesná výchova a sport se zaměřením 

na vzdělání – geografie i matematika. Nejméně zastoupen byl obor vojenská tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělání (1,9 %). 
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3. Ročník studia 

 

Graf 4 Ročník studia (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.4 je zobrazeno, že nejvíce dotazníků vyplnili studenti prvního 27,7 % (59)      

a třetího 27,2 % (58) ročníku bakalářského studia. Z bakalářského studia odpovědělo  

dohromady 158 studentů (74,2 %) a z magisterského 55 studentů (25,8 %). 
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4. Užívá tabákové výrobky někdo v tvém blízkém okolí? 

 

Graf 5 Užívá tabákové výrobky někdo v blízkém okolí? (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.5 je zobrazeno, že 75,1 % (160) studentů, kteří vyplnili anketu, mají 

v blízkém okolí někoho, kdo užívá tabákové výrobky. Zbylých 24,9 % (53) nikoho, kdo 

by používal tabákové výrobky, nemá. 
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5. Jsi...(i pokud používáš jiné výrobky než klasické cigarety, zaškrtni kuřák/občasný 

kuřák) 

 

Graf 6 Jsi kuřák, občasný kuřák, nekuřák? (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.6 je zobrazeno, že se 9,9 % (21) dotazovaných studentů považuje za kuřáka, 

20,2 % (43) užívá tabákové výrobky jen občas a za nekuřáky se považuje 70 % (149) 

studentů. 
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Graf 6: Muži-ženy (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č. 6 zobrazuje, že mezi studenty UK FTVS, kteří odpověděli na anketu a řadí se 

mezi kuřáky, je více mužů než žen, u občasných kuřáků je však více žen než mužů. 

Mezi studenty, kteří v anketě odpověděli, že jsou nekuřáci, je výrazně více žen než 

mužů. 
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Graf 6 Muži (Zdroj: vlastní) 

Graf č.7 zobrazuje procentuální zastoupení nekuřáků, občasných kuřáků a kuřáků mezi 

studenty UK FTVS muži, kteří odpověděli na naketu. 

 

Graf 7 Žena (Zdroj: vlastní) 

Graf č.8 zobrazuje procentuální zastoupení nekuřaček, občasných kuřaček a kuřaček 

mezi studentkami UK FTVS, které odpověděly na anketu. 
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Studenti NEKUŘÁCI 

6. Zkoušel/a si kouřit? 

 

Graf 8 Zkusili kouřit? (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.9 zobrazuje, že 28,9 % (43) dotazovaných studentů řadící se mezi nekuřáky 

(149), odpovědělo, že nikdy nezkusili kouřit. Ostatních 71,1 % (106) zkusilo. 
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7. Co z tabákových výrobků si zkusil/a? 

 

Graf 9 Který z tabákových výrobků zkusili nekuřáci? (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.10 zobrazuje tabákové výrobky, které vyzkoušeli studenti, řadící se mezi 

nekuřáky. Nejvíce studentů vyzkoušelo vodní dýmku 64,9 % (96) a klasickou              

cigaretu 62,2 % (92). Dále 11 % (46) doutník, 10,5 % (44) vyzkoušeli žvýkací tabák     

a stejný počet zkusil i tabák šňupací. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo 9,3 % (39), 

dýmku 4 % (17) a nikotinové sáčky 1,9 % (8). Zbylých 8,1 % (34) nikdy žádný 

z uvedených tabákových výrobků nezkusili. 
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8. Vadí ti, že kouří lidé v tvém okolí? 

 

Graf 10 Vadí, že kouří někdo v okolí? (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.11 zobrazuje, že 63,8 % (95) studentům ze 149, kteří se považují za nekuřáky, 

vadí, že lidé kouří v jejich blízkém okolí. Dalším 22,8 % (34) studentům to nevadí         

a zbylých 13,4 % (20) odpovědělo, že v jejich blízkém okolí nikdo nekouří. 
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Studenti KUŘÁCI 

9. Používám (vyberte, co používáte nejčastěji) 

 

Graf 11 Který tabákový výrobek používají studenti UK FTVS nejčastěji? (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.12 jsou procentuálně zobrazeny nejčastěji používané tabákové výrobky mezi 

studenty FTVS UK, kteří se řadí mezi kuřáky (64 z celkových 213).Nejvíce studentů 

53,1 % (34) používá cigaretu. Dále 14,1 % (9) studentů odpovědělo, že používají 

nikotinové sáčky, 12,5 % (8) studentů žvýkací tabák a 10,9 % (7) studentů vodní 

dýmku. Elektronickou cigaretu používá pouze 4,7 % (3) studentů z 64. Pouhý jeden 

student (1,6%) preferuje doutník před ostatními tabákovými výrobky. 
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10. Používám i další (více odpovědí, zaškrtněte vše) 

 

Graf 12 Jaké další tabákové výrobky používají? (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.13 zobrazuje další tabákové výrobky, které užívají dotazovaní studenti, řadící se 

mezi kuřáky. 27,5 % (24) užívá pouze jeden tabákový výrobek, který zmínili v grafu 

č.12 stejné procento respondentů používá vodní dýmku. Klasickou cigaretu používá 

13,2 % (12) studentů. Elektronickou cigaretu stejně jako žvýkací tabák používá 9,9 % 

(9), nikotinové sáčky 6,6 % (6), šňupací tabák 3,3 % (3) a doutník pouze 2,2 % (2) 

studentů. Dýmku nepoužívá žádný z dotazovaných studentů.  
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11. Jsi se vědom/a rizik spojeným s užíváním tabákových výrobků? 

 

Graf 13 Jsou si vědomi rizik? (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.14 zobrazuje, že všichni kuřáci či občasní kuřáci (100 % = 64 studentů) si jsou 

vědomi rizik spojených s užíváním tabákových výrobků. 
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12. Zkoušel/a si v minulosti přestat kouřit? 

 

Graf 14 Zkoušeli v minulosti přestat? (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.15 je zobrazeno 48,4 % (31) studentů z kuřáků, kteří se v minulosti rozhodli, 

že by chtěli přestat kouřit, zbylých 51,6 % (33) nikoliv. 
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13. Chceš přestat kouřit? 

 

Graf 15 Chtěli by přestat kouřit? (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.16 je zobrazeno, že 59,4 % (38) studentů nechce přestat kouřit, zbylých 40,6 

% (26) by skončit chtělo. 
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14. Proč si začal/a kouřit? 

 

Graf 16 Proč začali kouřit? (Zdroj: vlastní) 

 

V grafu č.17 je zobrazeno, že 37,9 % (33) studentů začalo kouřit ze zvědavosti, 21,8 % 

(19) studentů nechtělo být vyčleněno z kolektivu a začali kouřit, protože kouřili 

kamarádi. Stejně 21,8 % (19) studentů odpovědělo, že začali kouřit, protože jim to 

pomáhalo zvládat stres. 2,3 % (2) studenti chtěli zhubnout, a proto se rozhodli začít 

kouřit. Dalším důvodem byl adrenalin  ze zakázaného 2,3% (2). Pro jednoho studenta 

(1,1 %) bylo kouření rituálem. Někteří studenti 10,3 % (9) si již nepamatuje důvod, proč 

začali kouřit a 2,3 % (2) začali, protože jim to chutnalo. 
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15. Proč by si chtěl/a přestat kouřit? 

 

Graf 17 Proč by chtěli přestat kouřit? (Zdroj: vlastní) 

 

Graf č.18 zobrazuje hlavní důvody, proč by dotázaní kuřáci chtěli přestat kouřit. 

Nejčastější odpovědí je negativní vliv na zdraví 44,4 % (12). Dále kvůli finančním 

prostředkům 14,8 % (4) či lepší fyzické kondici 3,7 % (1). Jeden z dotazovaných 

studentů zastává názor, že kouření se nehodí k učiteli tělesné výchovy, a proto by chtěl 

přestat kouřit. Podstatným důvodem bylo také ohrožení zdraví rodiny a blízkých přátel 

11,1 % (3) a 6 studentů 22,2 % mělo pocit, že nejsou na kouření závislí, a tak nemají 

potřebu přestat kouřit. 
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2.7 Diskuse 

Hlavním cílem bylo zjistit, kolik procent studentů UK FTVS používá tabákové výrobky. 

Dílčím cílem bylo prozkoumat, který z tabákových výrobků používají studenti nejvíce.  

 

Výzkumná otázka 1. – Bude počet denních kuřáků, ze vzorku studentů UK FTVS 

nižší než počet kuřáků v obecné populaci? 

Počet kuřáků mezi vzorkem studentů UK FTVS, kteří odpověděli na anketu, je nižší než 

mezi obecnou populací. V roce 2017 bylo v České republice 18,4 % kuřáků 

(Hygienická stanice Praha, 2017), zatímco mezi studenty UK FTVS je pouze 9,9 %. 

V obecné populaci v roce 2017 kouřili více muži - 22,6 % než ženy – 14,5 % 

(Hygienická stanice Praha, 2017). I mezi studenty – respondenty UK FTVS je více 

denních kuřáků mužů – 6,1 % než denních kuřáků žen – 3,8%. Z toho vyplývá, že 

studenti UK FTVS kouří ve srovnání s obecnou populací v České republice méně.  

Porovnáním výsledků bakalářské práce z roku 2014 od K. Kočové, s názvem: „Užívání 

tabákových výrobků u studentů 3. LF UK“ jsem došla k následujícím poznatkům. 

Stejně jako u výsledků z mého výzkumu vyšlo, že kouří více muži než ženy, v roce 

2014 na UK 3. LF kouřilo každý den 8,8 % mužů a 3,8 % žen.  Procento žen, 

každodenních kuřaček, je na UK FTVS i UK 3. LF shodné (3,8 %). Procento mužů je 

ale na UK 3. LF (8,8 %) vyšší než u mužů navštěvující UK FTVS (6,1 %). (Kočová, 

2014) 

Celkové procento studentů, denních kuřáků, je však vyšší na UK FTVS (9,9 %), než  

v roce 2014 na UK 3. LF (5%). Též procento příležitostných kuřáků, kteří užívají 

tabákové výrobky méně častěji než jednou denně, je u studentů UK FTVS (20,2 %) 

tento rok vyšší, než bylo v roce 2014 na UK 3. LF (18 %). (Kočová, 2014) 
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Výzkumná otázka 2. - Bude používat vzorek studentů UK FTVS více klasickou 

cigaretu, nebo jiné tabákové výrobky? 

Z výsledků ankety vyplynulo, že více jak polovina (53,1 %) studentů – respondentů UK 

FTVS - kuřáků či občasných kuřáků, používají klasickou cigaretu více než ostatní 

tabákové výrobky. 

Studenti UK FTVS dále používají nejvíce nikotinové sáčky. Pokud studenti používají 

tyto sáčky, tak si toho okolí nemusí ani všimnout, a tak je mohou používat i během 

hodin. Krabičku od cigaret většinou studenti na lavicích nenechávají, ale často pozoruji, 

že na lavicích u ostatních studentů leží kromě sešitu či propisovací tužky právě bílá 

kulatá krabička, většinou s modrými nápisy, ve které se právě nikotinové sáčky 

prodávají.  

V roce 2014 na UK 3. LF používalo dle výsledků bakalářské práce K. Kočové více 

studentů klasickou cigaretu, než ostatní tabákové výrobky. Klasickou cigaretu používalo 

na UK 3. LF 89,4 % dotázaných kuřáků, což je v porovnání se studenty kuřáky z UK 

FTVS (53,1 %) vyšší procento. Nikotinové sáčky nebyly v roce 2014 v ČR k dostání, 

takže není možné porovnat se studentu z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Doutník kouří pouze jeden student (1, 6 %) na UK FTVS, zatímco na UK 3. LF v roce 

2014 používalo doutník 8 studentů (15,1 %). I vodní dýmku používají studenti UK 

FTVS (10,9 %) méně, než používali studenti UK 3. LF v roce 2014 (43,6 %). Naopak 

elektronické cigarety jsou nyní na UK FTVS (3,1%) oblíbenější, než byly v roce 2014 

na UK 3. LF (2,2 %). (Kočová, 2014) 
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Je zajímavé, že všichni respondenti – kuřáci si jsou vědomi rizik spojených s užíváním 

tabákových výrobků, ale i přesto chce přestat pouze 40,6 %.  Dalším znepokojujícím 

faktem je, že 48,4 % respondentů - kuřáků se v minulosti již pokusili s kouřením 

přestat, ale jelikož stále kouří, tak se jim skončit nepodařilo. Možná si to ani 

nepřipouští, ale jsou na tabákových výrobcích závislí. I tuto otázku jsem mohla zařadit 

do ankety „Myslíte si, že jste na tabákových výrobcích závislý/á?“. 

Kdybych tento výzkum měla provádět znovu, lépe bych formulovala a především 

upřesnila některé otázky v anketě. Díky nepřesnému znění některých otázek, které jsem 

si předtím neuvědomila, mohlo dojít k tomu, že respondenti pochopili otázku jinak, než 

byla myšlena. Tím mohly vzniknout nepřesnosti a chyby ve výzkumu. Místo otázky 

„Zkusil/a si někdy kouřit?“ bych zvolila spíše „Vyzkoušel/a si někdy tabákový 

výrobek?“ Jelikož tak byla tato otázka myšlena. Někteří respondenti brali kouření jen 

jako kouření cigaret. Tato chyba se potvrdila v další otázce, ve které jsem se ptala          

„Který tabákový výrobek si zkusil/a?“. Pod touto otázkou byla kromě tabákových 

výrobků volba „nezkusil/a jsem“. Počet respondentů, kteří tuto odpověď zvolili, se však 

neshodoval s počtem odpovědí „Ne“ na otázku „Zkusil/a si někdy kouřit?“. 

Dále bych anketu rozšířila o další otázky, které by mohly výzkum obohatit a upřesnit 

výsledky. Například kolik měsíčně utratí peněz za tabákové výrobky. 

Kvůli situaci způsobené COVID-19 jsem neměla po celou dobu práce k dispozici knižní 

zdroje, proto je mnoho zdrojů internetových. Snažila jsem se zvolit zdroje 

z hygienických stanic či protikuřáckých brožur, čerpala jsem i z internetových stránek, 

kde se tabákové výrobky prodávají.  
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala problematikou užívání tabákových výrobků 

studenty UK FTVS. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsem zmínila 

historii tabáku a jeho formy užívání. Krátce jsem definovala kuřáka a občasného 

kuřáka. Popsala jsem každý tabákový výrobek zvlášť. Dále jsem zmínila rozšíření 

kuřáctví v České republice i ve světě a shrnula škodlivé látky v tabákových výrobcích    

i jejich škodlivost. V této části jsem popsala druhy prevence a vypsala některé 

protikuřácké programy, které se zabývají prevencí.  

V praktické části jsem sepsala cíle práce. Hlavním cílem práce bylo zjistit, kolik procent 

studentů UK FTVS používá tabákové výrobky. Jako dílčí cíl jsem si stanovila 

prozkoumat, který z tabákových výrobků používají studenti nejvíce a proč s kouřením 

začali. Dále jsem sepsala úkoly práce a výzkumné otázky, na které jsem následně 

odpověděla v diskusi.  

Druhá část bakalářské práce byla věnována především výsledkům. Mezi studenty, kteří 

na anketu odpověděli (213 studentů) má 75,1 % ve svém blízkém okolí někoho, kdo 

kouří. I když někteří z nich nejsou aktivní kuřáci, jsou i tak vystaveni toxickým látkám, 

které tabákové výrobky produkují a tím se stávají pasivními kuřáky. Z 213 studentů se 

řadí mezi kuřáky pouze 9,9 % z toho větší část muži. Za občasné kuřáky se považuje 

20,2 % respondentů z toho větší část žen. Mezi nekuřáky převládají ženy nad muži. Při 

porovnání s obecnou populací kouří vzorek studentů UK FTVS méně než běžná 

populace, avšak při porovnání vzorku studentů z  UK 3. LF roku 2014 byl výsledek 

opačný. Vyplynulo, že studenti ze vzorku na UK FTVS užívají tabákové výrobky více 

než vzorek studentů UK 3. LF. 

Hlavním důvodem proč dotázaní studenti na UK FTVS začali kouřit, byla zvědavost     

a to, že kouřili kamarádi a dotyčný nechtěl být outsider, tak začal kouřit taky. 

Překvapivé bylo, že přestat kouřit chce pouze 40,6 % kuřáků z řad respondentů              

– kuřáků. Hlavním důvodem proč by chtěli přestat kouřit, byl negativní dopad kouření 

na zdraví (44,4 %).  

Ačkoli vyšlo, že tabákové výrobky používá přibližně 30 % dotázaných studentů, tak si 

myslím, že toto číslo je vcelku vysoké. Na UK FTVS bych očekávala více studentů, 

kteří se zamýšlí nad zdravým životním stylem a věnují se více svému zdraví.  
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V době kdy jsme byli na základní škole možná nebyly preventivní programy tolik 

rozšířené a studenti si tento zlozvyk přinesli na UK FTVS již ze základních či středních 

škol.  
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Příloha 1 -  Souhlas etické komise 

 

 

 



 

 

Příloha 2 – Anketa 

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyplnění této ankety, kterou potřebuji k 

vypracování mé bakalářské práce. Anketa je zcela anonymní. Vyplnění Vám zabere 

přibližně 1 minutu. 

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou 

využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se 

můžete seznámit na emailové adrese: hanapekarkova98@gmail.com. Vyplněním a 

odevzdáním ankety potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této 

výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. Předem 

děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

1. Vyberte pohlaví 

- Muž 

- Žena 

 

2. Vyberte obor 

- Tělovýchova a sport se zaměřením na vzdělání – Geografie 

- Tělovýchova a sport se zaměřením na vzdělání – Matematika 

- Tělesná výchova a sport 

- Tělovýchova a sport se zaměřením na vzdělání 

- Trenér 

- Kondiční trenér 

- Vojenská tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání 

- Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

- Management tělesné výchovy a sportu 

- Fyzioterapie 

 

 

 

 



 

 

3. Vyberte ročník 

- 1. ročník Bc. 

- 2. ročník Bc. 

- 3. ročník Bc. 

- 1. ročník Mgr. 

- 2. ročník Mgr. 

 

4. Užívá tabákové výrobky někdo v tvém blízkém okolí? 

- Ano 

- Ne 

 

5. Jsi...(i pokud používáš jiné výrobky než klasické cigarety, zaškrtni 

kuřák/občasný kuřák) 

- Kuřák (minimálně 1 cigareta denně) 

- Občasný kuřák (např. jen na párty, o víkendech) 

- Nekuřák 

 

Student NEKUŘÁK 

6. Zkoušel/a si kouřit? 

- Ano 

- Ne 

 

7. Co z tabákových výrobků si zkusil/a? 

- Cigareta 

- Elektronická cigareta 

- Doutník 

- Dýmka 

- Vodní dýmka 

- Žvýkací tabák 

- Šňupací tabák 

- Nikotinové sáčky 

- Nezkusil/a 

 



 

 

8. Vadí ti, že kouří lidé v tvém okolí? 

- Ano 

- Ne 

- Nekouří 

Student KUŘÁK 

9. Používám (vyberte co používáte nejčastěji) 

- Cigareta 

- Elektronická cigareta 

- Doutník 

- Dýmka 

- Vodní dýmka 

- Žvýkací tabák 

- Šňupací tabák 

- Nikotinové sáčky bez tabáku 

 

10. Používám i další (více odpovědí, zaškrtněte vše) 

- Používám pouze jeden produkt (viz výše) 

- Cigareta 

- Elektronická cigareta 

- Doutník 

- Dýmka 

- Vodní dýmka 

- Žvýkací tabák 

- Šňupací tabák 

- Nikotinové sáčky bez tabáku 

 

11. Jsi se vědom/a rizik spojeným s užíváním tabákových výrobků? 

- Ano 

- Ne 

 

12. Zkoušel/a si v minulosti přestat kouřit? 

- Ano 

- Ne 



 

 

13. Chceš přestat kouřit? 

- Ano 

- Ne 

14. Proč by si chtěl/a přestat kouřit? 

- Otevřená otázka 

 

15. Proč si začal/a kouřit? 

- Kouřili kamarádi (nechtěl/a jsem být outsider) 

- Chtěl/a jsem to jen zkusit / ze zvědavosti 

- Pomáhalo mi to se stresem 

- Chtěl/a jsem zhubnout 

- Už si nepamatuji 

- Jiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 - Tabulka se značkami cigaret a hodnotami škodlivin v nich obsažených-

seřazeno abecedně, Dostupné z: 

http://www.cigarety.wz.cz/cigarettes.php?fbclid=IwAR0zMO6kFchyN6Fa32WdYQPM

FfTkbp2Zj6N4RDIizb97nfAwa5o0vON1gx8 

Tabulka se značkami cigaret a hodnotami škodlivin v nich obsažených. 

Značka cigaret 
Cena 

krabičky 

Počet 

cigaret 

v krabičc

e 

Cena za 

cigaretu 

Množství dehtu 

v cigaretě 

Množství 

nikotinu 

v cigaretě 

Množství 

oxidu 

uhelnatého 

v cigaretě 

Filtr 

B&H Benson & 
Hedges Black 

Slide 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

B&H Benson & 
Hedges Silver 
Slide 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

B&H Benson & 
Hedges White 
Slide 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 4 mg/cig. 0,3 mg/cig. 5 mg/cig. ano 

Bacco 1 Red Line 58 Kč 20 cigaret 2,9 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Black Devil 88 Kč 20 cigaret 4,4 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Burton Original neznámá 20 cigaret neznámá 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Camel Activate 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Camel Blue 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Camel Filters 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Camel Silver 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 4 mg/cig. 0,3 mg/cig. 5 mg/cig. ano 

Chesterfield Clas
sic Blue 74 Kč 20 cigaret 3,7 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Chesterfield Clas
sic Red neznámá 20 cigaret neznámá 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Chesterfield Red 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Claridge Fine 
Flavour Big 75 Kč 25 cigaret 3 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Claridge Full 
Flavour Big 75 Kč 25 cigaret 3 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Davidoff Classic 88 Kč 20 cigaret 4,4 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Davidoff Gold 88 Kč 20 cigaret 4,4 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Davidoff Gold 
Slims 86 Kč 20 cigaret 4,3 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 6 mg/cig. ano 

Davidoff Platinu
m 86 Kč 20 cigaret 4,3 Kč 8 mg/cig. 0,7 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Davidoff Shape 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Gauloises Blonde
s 77 Kč 20 cigaret 3,85 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

http://www.cigarety.wz.cz/cigarettes.php?fbclid=IwAR0zMO6kFchyN6Fa32WdYQPMFfTkbp2Zj6N4RDIizb97nfAwa5o0vON1gx8
http://www.cigarety.wz.cz/cigarettes.php?fbclid=IwAR0zMO6kFchyN6Fa32WdYQPMFfTkbp2Zj6N4RDIizb97nfAwa5o0vON1gx8


 

 

Karelia Slims 
Menthol 72 Kč 20 cigaret 3,6 Kč 3 mg/cig. 0,3 mg/cig. 2 mg/cig. ano 

Kent neznámá 20 cigaret neznámá 4 mg/cig. 0,4 mg/cig. 5 mg/cig. ano 

L&M Blue Label 74 Kč 20 cigaret 3,7 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

L&M Blue Label 

100’s 72 Kč 20 cigaret 3,6 Kč 8 mg/cig. 0,7 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

L&M Blue Label 
Triple Filter 74 Kč 20 cigaret 3,7 Kč 8 mg/cig. 0,7 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

L&M Red Label 72 Kč 20 cigaret 3,6 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

L&M Silver 
Label 72 Kč 20 cigaret 3,6 Kč 4 mg/cig. 0,4 mg/cig. 5 mg/cig. ano 

LD Blue 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

LD Blue 100’s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

LD Pink 
Superslims 67 Kč 20 cigaret 3,35 Kč 3 mg/cig. 0,3 mg/cig. 2 mg/cig. ano 

LD Red 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

LD Red 100s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Lucky 

Strike Additive 
Free 80 Kč 20 cigaret 4 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Lucky 
Strike Blue 77 Kč 20 cigaret 3,85 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Lucky 

Strike Original 
Red 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Marlboro 86 Kč 20 cigaret 4,3 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Marlboro Core 
Flavor 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 9 mg/cig. 0,7 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Marlboro Flavor 
Plus 86 Kč 20 cigaret 4,3 Kč 6 mg/cig. 0,5 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Marlboro Gold 
Original 86 Kč 20 cigaret 4,3 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Marlboro Gold 

Touch 79 Kč 20 cigaret 3,95 Kč 6 mg/cig. 0,5 mg/cig. 6 mg/cig. ano 

Marlboro Pocket 
Pack neznámá 20 cigaret neznámá 9 mg/cig. 0,7 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Moon Bright 
Blue Slims 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 3 mg/cig. 0,3 mg/cig. 2 mg/cig. ano 

Moon Dual Blue 64 Kč 20 cigaret 3,2 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Moon Dual 
Bright Blue 64 Kč 20 cigaret 3,2 Kč 5 mg/cig. 0,4 mg/cig. 5 mg/cig. ano 

Moon Original 

Blend 64 Kč 20 cigaret 3,2 Kč 7 mg/cig. 0,5 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Moon Original 
Blend 62 Kč 20 cigaret 3,1 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Moon Original 
Blend 100’s 64 Kč 20 cigaret 3,2 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Moon Original 
Blend 100’s 64 Kč 20 cigaret 3,2 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Petra modrá 72 Kč 20 cigaret 3,6 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Petra modrá 23 
ks 79 Kč 23 cigaret 

3,434782
6087 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 



 

 

Petra červená 74 Kč 20 cigaret 3,7 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Petra červená 23 
ks 75 Kč 23 cigaret 

3,260869
5652 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Blue 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Blue 
100’s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Club 
Royal Cut 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Club 
Royal Cut 100’s 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Club 
Ruby Cut 100’s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Red 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Red 100’s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Phillip 
Morris Yellow 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 4 mg/cig. 0,4 mg/cig. 4 mg/cig. ano 

RGD Blue 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 8 mg/cig. 0,7 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

RGD Blue 100’s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 8 mg/cig. 0,7 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

RGD Red 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

RGD Red 100’s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

RGD Red 23 ks 70 Kč 20 cigaret 3,5 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Red & 
White Dual Filter 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Red & 
White Internation
al neznámá 20 cigaret neznámá 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Red & 
White Original 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Red & 
White Original 
100’s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Red & 
White Original 
23 ks 72 Kč 23 cigaret 

3,130434
7826 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Red & 

White Platinum 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 5 mg/cig. 0,3 mg/cig. 6 mg/cig. ano 

Red & 
White Quantum 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Red & 
White Quantum 

100’s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Red & 
White Quantum 
23 ks 72 Kč 23 cigaret 

3,130434
7826 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Ronson London 

Red 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 10 mg/cig. 0,9 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Ronson London 
Red 100 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 10 mg/cig. 0,9 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Ronson London 
White 100 neznámá 20 cigaret neznámá 5 mg/cig. 0,5 mg/cig. 6 mg/cig. ano 



 

 

Rothmans 100s neznámá 20 cigaret neznámá 10 mg/cig. 0,9 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Rothmans King 
Size Blue 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,9 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Rothmans King 
Size Gold 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,7 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Route 66 Blue 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Route 66 Blue 
100s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Route 
66 Menthol 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Route 
66 Original 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Route 
66 Original 100’s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Route 
66 Original 23 ks 70 Kč 23 cigaret 

3,043478
2609 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Sparta Classic 77 Kč 20 cigaret 3,85 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Sparta Classic 
100’s neznámá 20 cigaret neznámá 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Start bez filtru 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 6 mg/cig. ne 

Start červené 
dlouhé 67 Kč 20 cigaret 3,35 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Start červené 
krátké 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Steels Blue 100’s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 7 mg/cig. 0,7 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Steels Red 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Steels Red 100s 63 Kč 20 cigaret 3,15 Kč 10 mg/cig. 0,9 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Viceroy Fresh 
Mint 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Viceroy Original 
Filter Blue 59 Kč 20 cigaret 2,95 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Viceroy S-Line 
Blue 20 Sticks 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Viceroy S-Line 
Blue 40 Sticks 127 Kč 40 cigaret 3,175 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Viceroy S-Line 
Red 125 Kč 40 cigaret 3,125 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Viceroy Special 
Blue 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 8 mg/cig. ano 

Viceroy Special 
Filter Blue 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Viceroy Special 
Filter Blue 100s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Viceroy Special 
Filter Red 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Viceroy Special 
Filter Red 100s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

Viceroy Special 

Red 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Viceroy Special 
Red 100s 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

Viceroy Supersli
ms Classic Blue 66 Kč 20 cigaret 3,3 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 6 mg/cig. ano 



 

 

West Black Plus 68 Kč 20 cigaret 3,4 Kč 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 10 mg/cig. ano 

West Silver Plus 65 Kč 20 cigaret 3,25 Kč 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 7 mg/cig. ano 

Winston Blue 72 Kč 20 cigaret 3,6 Kč 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 9 mg/cig. ano 

 

Příloha 4 – Tabulka se značkami tabáků a hodnotami škodlivin v nich obsažených - 

seřazeno abecedně, Dostupné z: http://www.cigarety.wz.cz/tobaccos.php 

Tabulka se značkami tabáků a hodnotami škodlivin v nich obsažených. 

Značka tabáku 

Váha 

balíčku 

s tabákem 

Formát (velikost) 

cigarety 

Typ 

cigaretového 

papírku 

Množství 

dehtu 

v cigaretě 

Množství 

nikotinu 

v cigaretě 

Black Devil Special Flavour 30 g tlustý (7,2 mm, 0,75 g) typ A 13 mg/cig. 1 mg/cig. 

Black Devil Special Flavour 30 g tlustý (7,2 mm, 0,75 g) typ B 17 mg/cig. 1,2 mg/cig. 

Black Devil Special Flavour 30 g tenký (5,2 mm, 0,4 g) typ B 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 

Black Devil Special Flavour 30 g tenký (5,2 mm, 0,4 g) typ A 7 mg/cig. 0,6 mg/cig. 

Javaanse Jongens Halfzware 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ A 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 

Javaanse Jongens Halfzware 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ B 17 mg/cig. 1,2 mg/cig. 

Javaanse Jongens Halfzware 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ A 14 mg/cig. 1 mg/cig. 

Javaanse Jongens Halfzware 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ B 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 

Javaanse Jongens Tembaco 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ A 14 mg/cig. 1,2 mg/cig. 

Javaanse Jongens Tembaco 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ B 17 mg/cig. 1,4 mg/cig. 

Javaanse Jongens Tembaco 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ B 10 mg/cig. 0,9 mg/cig. 

Javaanse Jongens Tembaco 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ A 8 mg/cig. 0,7 mg/cig. 

Pueblo Jemně řezaný 100% 
tabák 30 g tlustá (7,2 mm, 0,75 g) typ A 15 mg/cig. 1,1 mg/cig. 

Pueblo Jemně řezaný 100% 
tabák 30 g tenká (5,2 mm, 0,4 g) typ B 10 mg/cig. 0,8 mg/cig. 

Pueblo Jemně řezaný 100% 
tabák 30 g tenká (5,2 mm, 0,4 g) typ A 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 

Pueblo Jemně řezaný 100% 
tabák 30 g tlustá (7,2 mm, 0,75 g) typ B 18 mg/cig. 1,5 mg/cig. 

Samson Dark Blend 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ B 19 mg/cig. 1,9 mg/cig. 

Samson Dark Blend 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ A 15 mg/cig. 1,6 mg/cig. 

Samson Dark Blend 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ B 11 mg/cig. 1,1 mg/cig. 

Samson Dark Blend 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ A 8 mg/cig. 0,9 mg/cig. 

Samson Original Blend 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ B 17 mg/cig. 1,2 mg/cig. 

Samson Original Blend 40 g širší (7,2 mm, 0,75 g) typ A 14 mg/cig. 1 mg/cig. 

Samson Original Blend 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ B 10 mg/cig. 0,7 mg/cig. 

Samson Original Blend 40 g tenčí (5,2 mm, 0,4 g) typ A 8 mg/cig. 0,6 mg/cig. 

 

http://www.cigarety.wz.cz/tobaccos.php

