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Abstrakt 

Tato práce se věnuje problematice vlivu kouření na vznik nádorových onemocnění. Hlavním 

cílem práce je zjištění vlivu kouření na vzniku zhoubných nádorových onemocnění v Česku 

v letech 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018 se zaměřením na rozdíly v čase, pohlaví a věkových 

skupinách. Vedlejším cílem práce je zjištění distribuce prevalence kouření dle pohlaví, 

věkových skupin a úrovně vzdělání, a též závislost prevalence kouření na úrovni vzdělání, čímž 

lze nepřímo poukázat na sociální rozdíly ve vlivu kouření na vznik zhoubných nádorových 

onemocnění. V analytické části práce je využita metoda věkově standardizované míry 

incidence, populační atributivní frakce a metoda binární logistické regrese. K analýze byla 

využita data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu 

a Eurostatu. Bylo zjištěno, že prevalence kouření závisí na vzdělání, kdy pravděpodobnost 

kuřáctví je u osob s nízkou úrovní vzdělání vyšší než u osob s vysokou úrovní vzdělání. 

V Česku mezi roky 1978 a 2018 celkově došlo ke snížení vlivu kouření na vznik zhoubných 

nádorových onemocnění. U mužů došlo k poklesu vlivu kouření na vznik zhoubných 

národových onemocnění, avšak u žen bylo možné sledovat nárůst vlivu kouření na vznik 

zhoubných nádorových nemocnění. Nejčastějším zhoubných nádorových onemocněním 

způsobeným kouřením byl u obou pohlaví zhoubný novotvar plic a hrtanu.  
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Abstact 

This thesis investigate the impact of smoking on the development of cancer. The main goal 

of this thesis is to determine the effect of smoking on the development of cancer in Czechia 

in the years 1978, 1988, 1998, 2008 and 2018 with a focus on differences in time, gender and 

age groups. The secondary goal of the thesis is to determine the distribution of smoking 

prevalence by gender, age groups and level of education, as well as the dependence of smoking 

prevalence on the level of education, social differences in the influence of smoking on cancer. 

The analytical part of the work uses the method of age-standardized incidence rate, population 

attributable fraction and the method of binary logistic regression. Data from the Institute 

of Health Information and Statistics of the Czech Republic, the Czech Statistical Office 

and Eurostat were used for the analysis. It has been shown that the prevalence of smoking 

depends on the level of education, where the probability of smoking is higher in people with 

a lower level of education than in people with a high level of education. In Czechia, between 

1978 and 2018, the impact of smoking on the development of cancer decreased. While 

the impact of smoking on the development of cancer decreased in men, it was possible 

to observe an increase of the impact of smoking on the development of cancer in women. 

The most common cancers caused by smoking in both sexes were lung and laryngeal cancers. 
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Úvod 

Kouření tabáku je fenoménem, který v Evropě sahá svými kořeny již do počátku 15. století. 

Tabák byl do Evropy dovezen z Ameriky na konci 15. století a od té doby je spjat s naší 

společností. Takové „zapálení cigarety“, které si dnes každý představí, se pojí s novodobější 

historií, která patří do počátků 20. století, kdy došlo k masivnímu rozšíření kouření tabáku 

do podoby, kterou známe dnes (Pánková, Králíková, 2020). Hořlavé tabákové výrobky obsahují 

celou škálu zdraví nebezpečných látek. První studie prokazující škodlivost tabákového kouře 

sahají do poloviny 50. let 20 století. Konkrétně se jednalo o studie prokazující kauzální vztah 

mezi užíváním tabáku a rakovinou plic (Wynder, Graham 2005; Doll, Hill 1950). Tabákový 

průmysl přesto odmítal připustit realitu rizik spojených s užíváním tabákových výrobků 

až do konce 90. let (Proctor 2004). Systematicky odmítal přijmout důkazy o škodlivosti 

aktivního i pasivního kouření a také odmítal návykovost nikotinu (Musk, De Klerk 2003).  

 Užívání tabáku je velmi významným rizikovým faktorem, který ovlivňuje lidské zdraví. 

Z toho důvodu je prevence užívání tabáku zařazena do jednoho ze 17 cílů udržitelného rozvoje. 

Kouřením se konkrétně zabývá 3. cíl udržitelného rozvoje, jehož součástí je podcíl týkající se 

posílení prevence a léčby zneužívání návykových látek. Další z podcílů se týká kontroly tabáku 

dle úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) (Morton, Pencheon, Squires 2017). 

Mnoho let je užívání tabáku řazeno mezi nejvýznamnější preventabilní příčinu nemocí 

a předčasných úmrtí. Tabákový kouř je spojován s celou řadou onemocnění, která zatěžují 

lidskou populaci. Mezi ně patří například kardiovaskulární onemocnění, respirační onemocnění 

a v neposlední řadě nádorová onemocnění (Králíková 2015). Zhoubné novotvary v současné 

době zastupují významnou část onemocnění, nacházejících se v každé populaci. Jsou dokonce 

druhou nejvýznamnější příčinou úmrtí ve světě. Míra incidence a úmrtnosti na zhoubné 

novotvary v posledních letech rychle roste napříč celým světem. Dle nejnovějších poznatků 

Evropské kardiologické společnosti jsou nádorové onemocnění hlavní příčinou úmrtí žen 

ve dvou evropských zemích (Dánsko a Izrael), ale bohužel u mužů jsou dokonce hlavní příčinou 

úmrtí ve 12 evropských zemích (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Lucembursko, 

Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Velká Británie) (Townsend a kol. 

2016).  
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 Rostoucí trend po celém světě má několik důvodů, protože se jedná o soubor několika 

různých působících faktorů. Jedním ze zásadních faktorů je stárnutí a růst světové populace, 

dále pak i změny v prevalenci a distribuci hlavních rizikových faktorů pro vývoj rakoviny, 

z nichž jsou některé spojovány se socioekonomickým vývojem společnosti. Dalšími důvody 

mohou být zkvalitnění a zpřesnění diagnostických metod, či vývoj nových léků (Bray a kol. 

2018). Světová zdravotnická organizace se domnívá, že v současnosti je možno 30-50% 

případům zhoubných novotvarů předcházet tím, že se lidé vyvarují rizikových faktorů (např. 

užívání tabáku, špatné životosprávy, vystavení škodlivým látkám v ovzduší a dalším) 

a implementují se již stávající strategie prevence, založené na důkazech (WHO 2018).  

 Téma diplomové práce je aktuální, protože se věnuje kouření jako jedné 

z nejvýznamnějších příčin vzniku nádorových onemocnění, kterým by bylo možné vhodnou 

prevencí předejít. Dalším důvodem volby tohoto tématu je zájem o velikost podílu kouření na 

vzniku nových nádorových onemocnění, jaká je v Česku úmrtnost na zhoubné novotvary 

způsobené kouřením v porovnání se světem, a dále jaký je vývoj v čase. Mezi další důvody 

zájmu o vliv kouření na vývoj zhoubných novotvarů je skutečnost, že předčasná úmrtí mají za 

následek nejen demografický, ale i významný sociální a ekonomický negativní dopad. Prevence 

by proto měla být na prvním místě.  

1.1 Struktura práce 

Tato podkapitola je věnována struktuře a členění diplomové práce, ovšem také cílům 

a hypotézám práce. Práce je členěna do pěti hlavních částí. První část se věnuje teoretickému 

úvodu do problematiky kouření a forem užívání tabáku. Dále práce sleduje vliv kouření 

na zdraví se zaměřením především na zhoubná nádorová onemocnění, kdy pro jednotlivá 

onemocnění je popsána biologická podstata, rozsah rizik kouření na vznik daného novotvaru a 

současné epidemiologické situaci ve světě. Třetí část práce se věnuje sociálním nerovnostem 

v prevalenci kouření a sociálním rozdílům v úmrtnosti na zhoubné novotvary způsobených 

vlivem kouření. Další kapitola se zabývá popisem zdrojů dat a zvolených metod. Poté následuje 

analytické část práce, ve které je pátá kapitola věnována analýze vlivu vzdělání na prevalenci 

kouření. Šestá kapitola je věnována vývoji incidence zhoubných nádorových onemocnění 

souvisejících s kouřením v Česku. Poslední část práce se zabývá analýzou vlivu kouření na 

vznik zhoubných novotvarů.  
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1.2 Cíle a hypotézy  

Hlavním cílem této práce je odhad vlivu kouření na vznik vybraných nádorových onemocnění 

souvisejících s vlivem kouření v Česku v průběhu let 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018. K této 

analýze je využita metoda populační atributivní frakce (PAF). Pro širší pohled na danou 

problematiku práce obsahuje analýzu vývoje incidence vybraných zhoubných nádorových 

onemocnění zapříčiněných vlivem kouření v Česku mezi roky 1978-2018. V případě tohoto 

cíle je ke zjištění použita metoda věkově standardizované míry incidence. S pomocí tohoto 

ukazatele je možné objektivně posoudit postavení Česka v celosvětovém měřítku. Bohužel 

nedostupnost data incidence zhoubných novotvarů rozdělených dle úrovně vzdělání 

neumožňují možnost poukázání na sociální nerovnosti v incidenci těchto onemocnění. Ovšem 

je možné na sociální rozdíly upozornit pomocí rozdílů v prevalenci kouření, protože kouření 

je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku zhoubných novotvarů. Z tohoto 

důvodu je vedlejším cílem práce zjištění struktury prevalence kouření dle úrovně vzdělání 

a vlivu vzdělání na rozdíly v kouření v Česku. 

 

Hypotézy  

Podkladem k formulování hypotéz jsou studie a publikace zabývající se vlivem kouření 

na vznik zhoubných nádorových onemocnění a sociálními nerovnostmi v oblasti kouření 

a zhoubných novotvarů. V rámci práce jsou zvoleny následující hypotézy:  

 

Hypotéza 1: V Česku mezi roky 1993 a 2014 došlo ke zvýšení vlivu úrovně vzdělání 

na prevalenci kouření, kdy osoby s nižším vzděláním mají vyšší pravděpodobnost kuřáctví 

oproti osobám s vyšším vzděláním.  

 

V rozvinutých zemích, kam lze řadit i Česko, souvisí prevalence kouření se socioekonomickým 

statutem. Studie, které popisují socioekonomické nerovnosti v prevalenci kouření, proto 

přispívají k pochopení determinantů kouření a nepřímo k determinantům nerovností v oblasti 

zdraví (Huisman, Kunst, Mackenbach 2005b; Siahpush a kol. 2006). Ve většině výzkumech 

v evropských zemích je k popisu socioekonomických nerovností využívána úroveň vzdělání, 

z toho důvodu je zvolena i v této práci. Je možné sledovat rozdíly mezi pohlavím 

v pravděpodobnosti kuřáctví, přesto u obou pohlaví je vyšší pravděpodobnost kouření u osob 

s nižším vzděláním než u osob s vysokým vzděláním. 
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Huisman a jeho kolegové (2005) v rámci studie 11 evropských zemích v roce 1998 zjistili, 

že muži s nižším vzděláním mají 1,73krát vyšší pravděpodobnost kuřáctví než muži s vyšším 

vzděláním. U žen je tato pravděpodobnost nižší, ženy s nižším vzděláním mají 1,2krát větší 

pravděpodobnost kuřáctví v porovnání s více vzdělanými ženami. Změnu sociálních 

nerovností, lze předpokládat z důvodu měníce se struktury vzdělanosti v Česku. V posledních 

letech přibývá osob se středním a vyšším vzděláním (Český statistický úřad 2014). 

 

Hypotéza 2: Vývoj prevalence kouření se opožděně projeví ve vývoji incidence zhoubných 

novotvarů souvisejících s vlivem kouření, potažmo i ve vývoji podílu zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření v Česku mezi roky 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018. 

 

Tato hypotéza vychází z předpokladu kopírování vývoje kouření a jeho následků dle modelu 

epidemie kouření autora Lopeze. Dle tohoto modelu nejdříve začnou kouřit muži, poté jejich 

prevalence kouření dosáhne vrcholu a pak klesá, ovšem se zpožděním 30-40 let dochází 

k vrcholu úmrtnosti na nemoci způsobené kořením. U žen se tento model opakuje se zpožděním 

přibližně 1-2 dekád. Lze očekávat, že Česko prochází touto epidemií ( Lopez, Collishaw 1994; 

Kastnerová, Žižková 2007). 

 

 Hypotéza 3: Podíl kouření na vznik zhoubných nádorových onemocnění v Česku v roce 2018 

odpovídal podílu typickému pro evropské státy, a zároveň mezi roky 1978 a 2018 došlo 

k poklesu tohoto podílu. 

 

Třetí hypotéza se zabývá celkovým dopadem vlivu kouření na vznik zhoubných nádorových 

onemocnění v Česku. Výsledné procentuální hodnoty umožnují seřazení zhoubných novotvarů 

dle velikosti dopadu kouření na jejich rozvoj. V rámci Evropy i světa bylo provedeno 

v posledních letech několik studií zabývajících se touto tématikou (Poirier a kol. 2016; Cao 

a kol. 2018; Pandeya a kol. 2015; Kulhánová a kol. 2020). Na základě výsledků těchto studií je 

možné očekávat, že celkový podíl zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření 

z celkového počtu všech zhoubných novotvarů nepřesáhne v České republice hranici 20 %. 

Vzhledem k vývoji epidemie kouření ve světě lze předpokládat, že v čase dochází k poklesu 

podílu zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření. Prevalence kouření v Česku 

v posledních desetiletích klesá (Csémy a kol. 2021). Z tohoto důvodu je tedy pravděpodobný 

i pokles podílu zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření.  
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Hypotéza 4: Podíl kouření na vznik zhoubných nádorových onemocnění v Česku se lišil mezi 

pohlavími, kdy u mužů došlo k poklesu podílu kouření na vznik všech jednotlivých zhoubných 

novotvarů způsobených vlivem kouření mezi roky 1978 a 2018, zatímco u žen došlo mezi roky 

1978 a 2018 k nárůstu podílu kouření na vznik všech jednotlivých zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření. 

 

Genderové rozdíly v prevalenci kouření se projevují i v distribuci podílu zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření. U mužů je obecně vyšší hodnota populační atributivní frakce 

oproti ženám. Po nastudování relevantní literatury je možné očekávat rozdílný vliv kouření na 

jednotlivé zhoubné novotvary, kdy se může efekt kouření lišit i dle pohlaví. Obecně je možné 

očekávat, že nejvyšší podíl kouření na vznik zhoubných novotvarů bude pozorován 

u zhoubného novotvaru plic. Celkové hodnoty populační atributivní frakce překračují 80 %, 

což znamená, že více než 80 % případů zhoubného novotvaru plic by nevzniklo, pokud by byl 

vyloučen rizikový faktor kouření. U mužů je hodnota ve všech sledovaných studií vyšší 

než 80 % , u žen hodnoty PAF více kolísají mezi hodnoty 70-80 %  (Poirier a kol. 2016; Cao 

a kol. 2018; Pandeya a kol. 2015; Kulhánová a kol. 2020; Parkin 2011).  

 

Hypotéza 5: Podílově nejvíce zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření v Česku 

v roce 2018 je u mužů i žen zastoupeno ve věkové skupině 55-59 let. 

 

Dle poznatků o opožděném efektu kouření a prevalenci kouření je možné formulovat tuto 

otázku. Prevalence kouření je obecně vyšší v mladších věkových skupinách a vzhledem 

k opožděnému efektu je podíl zhoubných novotvarů vyšší ve starších věkových skupinách. 

U žen a mužů v evropských studií byl nejvyšší podíl populační atributivní frakce ve věkové 

skupině 55-64 let (Cao a kol. 2018; Parkin 2011). Oproti tomu hodnoty podílu zhoubných 

novotvarů způsobených vlivem kouření jsou v australské studii nejvyšší ve věkové skupině  

65 - 74 let (Poirier a kol. 2016). Pro potřeby práce byla zvolena užší věková skupina 55-59 let, 

ve které lze očekávat nejvyšší hodnoty populační atributivní frakce. Tento předpoklad naplnila 

například francouzská studie, kdy byl podíl kouření na vznik zhoubného novotvaru plic 94 % 

u mužů a 85 % u žen ve věkové skupině 55-59 let (Cao a kol. 2018) 
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2 Problematika kouření  

Tato kapitola se věnuje souhrnu obecných informací týkající se užívání tabáku. Zaměřuje 

se na formy užívání tabáku a jejich úskalí. Rozvádí informace související s epidemií tabáku, 

kterou si prochází celé řada zemí celého světa.  

2.1 Epidemie kouření 

Každý rok užívání tabáku v různých formách poškodí zdraví nebo i usmrtí miliony osob po 

celém světě. Konkrétně v roce 2017 došlo k přibližně 8 milionům úmrtí v souvislosti s tabákem. 

Lze očekávat, že tato čísla v následujících  letech porostou, i přestože míra užívání tabáku bude 

klesat, protože u nemocí související s kouřením se efekt na zdraví projeví s časem (WHO 2019).  

 Epidemie tabáku (též kuřácká revoluce) je jednou z nejvýznamnějších hrozeb veřejného 

zdraví ( Lopez, Collishaw 1994). Vypukla na počátku 20. století s příchodem masivní strojové 

výroby cigaret. S mechanizací výroby získaly cigarety, dříve spíše luxusní zboží, na popularitě 

a poklesly její ceny (Králíková 2015). Tabákový průmysl přišel s agresivními a efektivními 

marketingovými strategiemi pro masivní výrobu cigaret. Díky těmto kampaním se kuřáctví 

rozšířilo během první pol. 20. století po celém světě. 

 V roce 1994 pod záštitou WHO publikoval profesor Lopez práci, jež se týkala popisu 

modelu cigaretové epidemie (Lopez, Collishaw, 1994). Lopez definoval čtyři fáze epidemie 

kouření, přehledně (obrázek 1). V první fázi na počátku epidemie prevalence kouření cigaret 

kolísá pod hranicí 20 %. Jedná se hlavně o mužské zastoupení a počty úmrtí jsou nízké. Druhá 

fáze se vyznačuje rapidním nárůstem prevalence kouření u mužů s vrcholem v rozpětí mezi 50-

80 %.  Prevalence kouření u žen je typicky opožděna o 1 až 2 dekády oproti mužům, ovšem 

i u žen nastává ve druhé fázi významný nárůst. Během této fáze také dochází ke vzrůstu 

počtu úmrtí způsobených kouřením. Úmrtnost představovala zhruba 10 % a jen nízký počet 

u žen. Během třetí fáze dochází k poklesu prevalence kouření u mužů, zatímco prevalence u žen 

dosahuje svého maxima kolem 35-45 % a poté se dostává do fáze plató. Na druhou stranu 

prudce roste úmrtnost na nemoci způsobené kouřením u mužů z přibližně 10 % na 25-30 % 

všech úmrtí. V poslední čtvrté fázi se prevalence kouření snižuje u obou pohlaví a dostávají 

se do jakési paralely. Úmrtnost v této fázi u obou pohlaví narůstá. U mužů dochází k vrcholu 

okolo 30 % všech úmrtí a poté křivka úmrtnosti začíná pozvolna klesat. Zatímco u žen dochází 

k rychlému růstu s předpokládaným vrcholem okolo 20-25 % všech úmrtí a následně začíná 

postupně klesat s předpokládaným 20letým opožděním oproti mužům (Lopez, Collishaw, 

1994). 
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Obrázek 1: Model epidemie kouření cigaret 

 

Zdroj: ( Lopez, Collishaw, 1994, s. 246)  

 

 V roce 2012 byla publikována práce několika autorů, kteří hodnotí, zda kvalitativní 

předpovědi modelu z roku 1994 odpovídají trendům do roku 2009. Tato práce též zvažovala 

možné prognózy prevalence kouření a úmrtí souvisejících s kouřením do roku 2025. Studie 

pracovala s podílem všech úmrtí připisovaných tabáku, který byl nepřímo odhadnut pro 41 zemí 

s vysokými a středními příjmy od roku 1950 do roku 2005 (v případě dostupných dat až do roku 

2009). Z výsledků vyplývá, že ve vyspělých zemích prevalence kouření u obou pohlaví dále 

klesá, přestože míra poklesu se zpomalila a je nižší, než byly původní předpoklady. Prognózy 

do roku 2025 odhadují, že prevalence kouření a s tím spojená i úmrtnost se ve většině zemí 

vyspělých zemí sníží. Dolní limity ovšem nejsou definovány. V rozvojových zemích se model 

zdá generálně aplikovatelný pro muže, ale nedaří se předpovědět, zdali a kdy začnou kouřit 

ženy ve větší míře (Thun a kol. 2012). 
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2.2 Aktivní kouření 

Jak již bylo řečeno kouření tabáku je významným rizikovým faktorem pro celou řadu 

onemocnění. Hlavním zaměřením práce jsou zhoubné novotvary, což je důvodem, že ostatní 

onemocnění ovlivněná nebo způsobená kouřením jsou pouze povrchově naznačena a nevěnuje 

se jim tedy takové pozornosti.  V tabákovém kouři je možné identifikovat s účinky induktorů 

nádorové transformace, látky působící jako promotory již indukovaných nádorových změn 

pomáhající nádorové progresi, a dále ko-karcinogeny, jenž ulehčují pronikání nebo 

transformování změn karcinogenů v buňkách. V případě karcinogenů, potažmo kouření, nelze 

hovořit o velikosti bezpečné dávky. Karcinogeny mají kumulativní účinky v dopadu na lidské 

zdraví, což znamená, že účinky kouření mohou být násobeny efektem dalších karcinogenů 

ať již ze zevního prostředí nebo genetické predispozice (Žaloudík 2007). Riziko úmrtí a nemocí 

z užívání tabáku stoupá s počtem vykouřených cigaret, ale škody působí i velmi nízký počet 

cigaret. Pravidelný celoživotní kuřák průměrně ztratí nejméně 10–11 let života v důsledku 

špatného zdraví, zdravotního postižení nebo předčasné smrti (Drope a kol. 2018). Existují 

nezvratné důkazy o dopadu kouření na vznik karcinomu plic, přičemž přibližně 90 % případů 

maligního novotvaru plic je zapříčiněno kouřením, tedy je diagnostikováno u osob, jež jsou 

kuřáky. Tato statistika se týká obzvláště států, kde je kouření cigaret běžné, jimiž jsou například 

střední a východní Evropa či Severní Amerika. Naopak ve státech s nízkým podílem kuřáků je 

podíl diagnóz zhoubného novotvaru plic o několik jednotek až desítek nižší. Příkladem může 

být nízká prevalence kouření u žen v Číně, která souvisí s pouze 25,5 % případy karcinomu plic 

v důsledku kouření (Liu 1992).  

2.2.1 Formy užívání tabáku  

 Kouření znamená vdechování kouře vznikajícího spalováním. Na trhu je ke kouření 

rozmanitá škála tabákových výrobků. Uvolňující se kouř obsahuje tisíce látek, kdy řada z nich 

je pro lidské tělo škodlivých. Udává se, že cigaretový kouř obsahuje okolo 7000 látek, z nichž 

jsou desítky látek karcinogenních a stovky toxických (Center for Disease Control and 

Prevention 2010). Formy užívání tabáku, je možné rozdělit do několika skupin. Zatím globálně 

nejrozšířenější formou je kouření cigaret, dýmek, doutníků, vodních dýmek a jiných forem, 

ale také lze tabák konzumovat bez dýmu orální cestou, či skrze nos. Pro účely diplomové práce 

je pozornost věnovaná především cigaretám a elektronickým cigaretám. 

 Masivní výroba započala roku 1900 s vynálezem stroje na výrobu cigaret. Takto běžně 

vyrobená cigareta je složena až z 30 druhů tabáku a může být doplněna o aditiva (přídavné 

látky) (Tyler 2000).  
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Hlavním účelem těchto látek je potlačení dráždivosti a zápachu kouře, či lepší vstřebatelnosti 

nikotinu. Mají ale i mnoho dalších funkcí jako vůně, ladné vinutí kouře a další. Po roce 1950 

se využívaly filtry, kdy se věřilo, že zachytí škodlivé látky, dnes se od nich naopak ustupuje. 

Označení cigaret „light“ (lehké) je již v řadě zemí zakázán, jelikož se jednalo pouze 

o markentingový tah, bez jakýchkoliv podkladů. Vytvářelo to mylný pocit menší škodlivosti. 

Dnes se již na krabičkách neuvádí množství nikotiny, dehtu ani oxidu uhelnatého (CO) 

obsažených v kouři jedné cigarety, protože to odpovídalo pouze strojovému kouření nikoli 

realitě  (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 2021). Dalšími produkty, které je možné 

kouřit, jsou doutníky a vodní dýmky. U vodních dýmek je objem potaženého kouře 

až dvojnásobný oproti cigaretám. Může docházet k otravě oxidem uhelnatým, který se 

projevuje malátností, závratěmi; dalším rizikem může být i šíření infekcí (Pánková, Králíková 

2020; Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 2021). Běžně se tato forma využívá 

ve Středomoří a v některých částech Asie, Indii a Severní Africe (IARC 2012). 

 Druhou skupinou jsou výrobky pracující na principu zahřívání tabáku od 100-350 °C. 

Jedná se o širokou škálu výrobků. V současné době jsou na trhu stovky značek.  Principem 

e- cigaret je zahřátí tekutiny na bázi vody/alkoholu za vzniku aerosolu. Již existuje několik 

generací těchto výrobků. Takzvané tanky, u nichž je možnost nastavení příjmu nikotinu, jsou 

ve Velké Británii doporučovány při odvykání kouření (Společnost pro léčbu závislosti na 

tabáku 2021). Dle studie provedené v roce 2019 na skupině 886 osob z UK byla míra jednoleté 

abstinence 18,0 %, ve skupině s e-cigaretami ve srovnání s 9,9 % ve skupině s náhradou 

nikotinu. E-cigarety byly pro odvykání kouření účinnější než substituční léčba nikotinem, a obě 

formy terapie doprovázela behaviorální podpora (Hajek a kol. 2019). Elektronické cigarety 

s jistotou mohou způsobovat závislost, udržovat ji, či dokonce i prohlubovat, především 

ty s obsahem nikotinu. Nebezpečím těchto výrobků spočívá především v pocitu bezpečnosti 

(Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 2021). 

 Poslední zmíněnou skupinou jsou bezdýmné tabákové výroky, kterých je na trhu 

bezmála 40 typů. Konzumují se skrze dutinu ústní nebo nosem.  Celosvětově je užívá více 

než 300 milionů lidí po celém světě, z nichž většina žije v jižní Asii (Drope a kol. 2018). 

Porcovaný tabák, označován jako „snus“, bývá ve formě malých pytlíčků podobným čajovým 

a konzument jej vkládá do dutiny ústní. Prodej porcovaného tabáku je v EU zakázán od roku 

1992 s výjimkou Švédska, kde jej užívá kolem 20 % populace. Švédsko má také nejnižší počet 

denních kuřáků v celé EU – jen kolem 5 %, proto i nejnižší počty úmrtí souvisejících 

s kouřením. Žvýkací tabák a dále i šňupací tabák nejsou v České republice příliš populární 

(Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 2021). 
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2.2.2 Prevalence kouření  

V celosvětovém měřítku se odhaduje 942 milionů denních kuřáků a 175 milionů denních 

kuřaček. Předpokládá se, že téměř tři čtvrtiny denních kuřáků žije v zemích se středním 

nebo vysokým indexem lidského rozvoje (HDI), zatímco polovina denně kouřících žen žije 

v zemích s velmi vysokým HDI (Drope a kol. 2018). Trendy prevalence kouření se mezi 

jednotlivými zeměmi významně liší. Zatímco v mnoha zemích, především v zemích s vysokým 

HDI, došlo k výraznému snížení prevalence kouření u mužů i žen, v mnoha dalších zemích 

došlo k malému poklesu nebo dokonce ke zvýšení prevalence kouření. V současné době jsou 

nejvyšší míry prevalence kouření u mužů (viz obrázek 2) ve východní a jihovýchodní Asii 

a východní Evropě. U žen je nejvyšší míra prevalence kouření (viz obrázek 3) pozorována 

v evropských zemích, poté následují Oceánie a Severní a Jižní Amerika (Islami, Torre, Jemal 

2015). Dalším významným problémem je v posledních letech nárůst prevalence kouření 

u mládeže, zejména v některých zemích u dívek. Kouření u dospívajících dívek je v těchto 

zemích častější než u dospělých žen nebo dokonce u dospívajících chlapců. Tento trend 

by mohly být ovlivněn cíleným marketingem tabákových firem na mladší generace (Drope 

a kol. 2018).  

 

Obrázek 2: Věkově standardizovaná prevalence současného užívání tabáku u mužů ve 

věku 15 let a starších v roce 2016 

 

Zdroj: (WHO 2020), vlastní zpracování 
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Obrázek 3: Věkově standardizovaná prevalence současného užívání tabáku u žen ve věku 

15 let a starších v roce 2016 

 

Zdroj: (WHO 2020), vlastní zpracování 

 

 Dle dat získaných v rámci Národního výzkumu o spotřebě tabáku v dospělé populaci 

ČR za rok 2019 je v české společnosti 24,9 % kuřáků (denních i příležitostných) z toho 18,1 % 

je denních kuřáků. Mužů kouří denně a příležitostně 29,2 % a žen 20,7 %. Od roku 2012 

do současnosti je možné pozorovat pozvolný klesající trend v prevalenci kouření u obou 

pohlaví. Průměrný počet vykouřených cigaret za den je u denních kuřáků 11,2, zde je lehký 

pokles ve spotřebě u mužů, zatímco u žen je nepatrný nárůst. Uživatelů elektronických cigaret 

v ČR je okolo 4,9 % (Csémy a kol. 2020). Je překvapivé, že i přestože je dostatek všeobecně 

známých důkazů o nepříznivém vlivu kouření na zdraví a ekonomiku, odhaduje se, že více 

než 50 % českých lékařů kouří (Pafko 2001).  

2.3 Pasivní kouření  

Označované také jako „nedobrovolné kouření“ (involuntary smoking), „tabákový kouř 

v prostředí“ (ETS, environmental tobacco smoke) nebo „kouř z druhé ruky“ (SHS, secondhand 

smoke).  
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Pasivní kouření spočívá v inhalaci kouře, který samotná osoba nevyprodukovala kouřením 

cigaret, ale ostatní osoby ano (Králíková, Lajčíková 2010).  Pasivní kouření bylo označeno jako 

rizikový faktor až o několik let později oproti aktivní formě.  

 První studií, která přinesla důkazy o souvislosti pasivního kouření a vzniku rakoviny 

plic, byla japonská studie epidemiologa Takeshiho Hirayami (1981). Studie probíhala v letech 

1966-1979 a sbírala informace z 29 zdravotnických centrech v Japonsku. Celkem byla 

sesbíraná data více než 265 tisíc osob ve věku 40 let a více, z nichž bylo 91 540 žen nekuřaček, 

které měly za manžela kuřáka. Z práce bylo patrné, že úmrtnost žen nekuřaček na rakovinu plic 

významně souvisí s kuřáckým návykem jejich manželů. Standardizovaná míra úmrtnosti 

na zhoubný novotvar plic byla u nekuřaček, které měly za manžela nekuřáka či příležitostného 

kuřáka 8,7 na 100 000 žen. Oproti tomu hodnota standardizované míry úmrtnosti nekouřících 

žen žijících s kuřákem byla 15,5 na 100 000 a pro kouřící ženy 32,8 na 100 000 žen (Hirayama 

1981). Znepokojivé je, že tabákový průmysl investoval 2 miliony dolarů do diskriminace této 

studie. Též se prokázalo, že experti tabákového průmyslu o tomto vztahu již věděli před 

Hirayamovou publikací (Králíková, Lajčíková 2010). 

 Tabákový kouř produkovaný pasivním kouřením v místnosti je tvořen hlavním proudem 

produkovaným při vdechnutí a vydechnutí přímo kuřákem, ale také vedlejším proudem, který 

vzniká doutnáním cigarety (Králíková, Lajčíková 2010). Rozdíl je tedy mezi pasivním 

a aktivním kouřením především v dávce a koncentraci inhalovaných škodlivin. Vliv na zdraví 

člověka je u obou variant kouření stejný. Odhaduje se, že zhoubných novotvarů je u osob 

vystavených pasivnímu kouření o 17 % vyšší než u osob neexponovaných tomuto riziku. 

Předpokládá se, že pasivnímu kouření je exponováno až 40 % dospělé populace, a dokonce 

až 60 % dětí. (Žaloudík 2007). Odhaduje se, že od roku 1964 zemřelo na zdravotní problémy 

způsobené pasivním kouřem přibližně 2 500 000 lidí, kteří nekouří. Protektivní před pasivním 

kouřením jsou protikuřácká omezení a zákony (CDC 2021). Zákazy kouření v restauracích 

a barech mají významný protektivní efekt, kdy na základě těchto změn je prevalence pasivního 

kouření v barech a restauracích v několika členských státech Evropské unie relativně nízká 

(méně než 10 %), oproti tomu například Řecko v roce 2017 mělo tento ukazatel roven téměř 

80 % (Drope a kol. 2018). Dle Národního výzkumu o spotřebě tabáku v dospělé populaci ČR 

za rok 2019, osloveny byly osoby starší 15 let, bylo vystaveno tabákovému kouři v posledních 

30 dnech na pracovišti 16,2 % osob a v domácnosti 14,1 % osob. Trend ve vystavení 

tabákovému kouři v obou případech je v posledních letech klesající. S protikuřáckým zákonem 

v ČR souhlasí 83,1 % dotázaných nekuřáků a 48,1 % kuřáků (Csémy a kol. 2020).  
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3 Vliv kouření na zdraví a souvislost s rozvojem zhoubných 

novotvarů 

Negativní vliv kouření na zdraví je nepopiratelný. Do 50. let 20. století však nebyla tomuto 

problému věnována větší pozornost. Užívání tabáku ve všech možných formách přispívá 

k předčasným úmrtím a vzniku mnoha onemocnění. Kouření ovlivňuje vznik 

kardiovaskulárních chorob (podíl kouření přibližně 20–25 %), nádorových onemocnění (30 %) 

anebo chronických plicních onemocnění (75 %), reprodukční efekt a další. Nejčastější příčinou 

úmrtí je pak infarkt myokardu (Králíková 2003; U.S. Department of Health and Human 

Services 2004). Tabákový kouř je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních 

onemocnění. Jedná se o důsledek několika mechanismů, které navzájem interagují a vedou 

k ateroskleróze, kornatění cév, trombóze a vaskulární dysfunkci (Villablanca, McDonald, 

Rutledge 2000). Dále se riziko kouření pojí s vyšším rizikem rozvojem diabetu II. typu., 

kdy kouření je prediktorem zhoršení normálních hodnot glykémie nalačno. Patofyziologické 

mechanismy způsobené kouřením zapříčiní glukozovou intoleranci a zhoršující se klinické 

výsledky u diagnostikovaných diabetiků (Fagard, Nilsson 2009) . Chemické látky obsažené 

v tabákovém kouři mohou způsobovat snížení plodnosti, kdy u žen je problémem především 

uhnízdění vajíčka v děloze. U mužů dochází k poškození DNA spermií, což má za následek 

snížení plodnosti nebo rozvoj vrozených vývojových vad. Je nutné si uvědomit, že kouření 

v těhotenství má vliv nejen na matku, ale i plod. 

 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné respirační onemocnění, 

kdy nejvýraznějším rizikovým faktorem je kouření aktivní i pasivní. Nemoc je popisována 

trvalou a progresivní poruchou průchodnosti dolních dýchacích cest, způsobující dušnost 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2021). 

Celosvětová observační epidemiologická studie Global Burden of Disease Study udává za rok 

2017 celosvětovou prevalenci 299 milionů případů CHOPN (James a kol. 2018).  Více 

než 90 % úmrtí, způsobených CHOPN je pozorováno v zemích s nízkými a středními příjmy 

(WHO 2017). Komorbidní onemocnění jsou důležitým faktorem v morbiditě a prognóze 

CHOPN. Mezi tyto komorbidity patří kardiovaskulární onemocnění a hypertenze, které zvyšují 

riziko hospitalizací a úmrtí na CHOPN. Dále to je osteoporóza spojená s kouřením, ale může 

být i důsledkem systémového zánětu u CHOPN.  V neposlední řadě je to rozvoj rakoviny plic, 

jejíž riziko se zvyšuje u pacientů s CHOPN (Tashkin, Murray 2009). 
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 Přestože je kouření významným rizikovým faktorem mnoha onemocnění, diplomová 

práce je věnována vlivu kouření na vznik zhoubných novotvarů. Z tohoto důvodu je tako 

kapitola věnována především epidemiologii těchto onemocnění. Stěžejními publikacemi pro 

výběr nádorových onemocnění souvisejících s kouřením byly monografie IARC z roku 2004 

a 2012. Dále jsem postupovala na podkladech odborných článků s podobnou tématikou (IARC 

2012; 2004).  

 

3.1 Zhoubný novotvar plic a bronchů 

 Zhoubné novotvary plic a bronchů jsou nejčastěji diagnostikovaným nádorem v oblasti 

dýchacích cest. Jedná se především o bronchogenní karcinom, na jehož vzniku se podílejí 

vnitřní a vnější faktory (Karásek 2015). Kouření tabáku je hlavní vnější příčinou zhoubných 

novotvarů plic, a současně 80-90 % všech pacientů s touto diagnózou bylo uživateli tabáku 

(McErlean, Ginsberg 2011). Maligní nádory plic se rozdělují dle biologických a histologických 

vlastností do dvou skupin. První skupinou jsou malobuněčné karcinomy, vyznačující 

se rychlým růstem a obvykle vykazují citlivost k chemoterapii, či radioterapii. Druhou 

skupinou jsou nemalobuněčné karcinomy, které mají spíše pomalejší růst, z toho důvodu při 

časném záchytu je vhodné využít chirurgické léčby. V pozdějších stádiích se využívá opět 

chemo-radioterapie, ovšem u tohoto typu karcinomu může být nižší citlivost k léčbě. 

Obě skupiny zhoubný nádorů plic mají tendenci vytvářet metastáze. Počáteční stádia nemoci 

bývají zcela bez příznaků, později se mohou projevit obecné příznaky jako únava, nechutenství, 

váhový úbytek a poté i více specifické jako přetrvávající kašel, dušnost, bolesti na hrudi a další 

(Karásek 2015). V průběhu posledních let došlo k významnému pokroku ve vědě v oblasti 

rakoviny. Ve Spojených státech amerických (USA) po zavedení screeningu, určeného pro 

včasnou detekci onemocnění, byl zaznamenán přínos ve snížení úmrtnosti na rakovinu plic 

o 20 %. Léčba karcinomu plic se také stále vyvíjí a zdokonaluje (Duma, Santana-Davila, 

Molina 2019).   

 Zvyšující se výskyt rakoviny plic byl poprvé sledován ve 20. a 30. letech 20. století 

patology a praktickými lékaři. Ke zlomu došlo v 50. letech  publikováním čtyř retrospektivních 

studií, zabývajících se vlivem kouření na vývoj rakoviny plic (Musk, De Klerk 2003). V roce 

1950 byly zveřejněny první dvě velké studie případů a kontrol. Jedna z těchto studií probíhala 

ve Velké Británii. V první polovině 20. století byl pozorován významný nárůst počtu úmrtí 

z důvodu rakoviny plic.  
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Autoři studie Richard Doll a Austin Bradford Hill prokázali, že riziko rakoviny plic souviselo 

s počtem vykouřených cigaret za den (riziko bylo 25krát vyšší u těch, kteří kouřili > 25 cigaret 

denně než u nekuřáků).  

Z toho důvodu byla nutná prospektivní studie, která prokázala kauzální vztah mezi kouřením 

jako rizikovým faktorem a zhoubným novotvarem plic (Doll, Hill 1950). V roce 1951 byla tedy 

oficiálně zahájená epidemiologická studie prokazující kauzální vztah mezi užíváním tabáku 

a rakovinou plic. Jednalo se o prospektivní kohortovou studii „British Doctor Study“, 

analyzující́ kuřácké zvyklosti ve vztahu k nemocnosti a úmrtnosti. Autory opět byli Doll a Hill, 

kteří zaslali dotazník týkající se kouření všem lékařům s bydlištěm ve Velké Británii 

prostřednictvím Lékařského registru. Do studie se zapojilo 40 701 sledovaných osob z řad 

lékařů a lékařek (34 494 mužů̊ a 6 207 žen), kdy bylo předpokladem, že lékaři budou odpovídat 

na položené otázky pravdivě a tím se dosáhne vysoké míry účasti a validity závěrů. Míra účasti 

studie byla 69 %. Autoři prokázali nejen riziko vázané na dávku, délku expozice a další 

parametry, ale také charakterizovali dynamiku změny rizika pro vznik rakoviny plic a průdušek 

při omezení nebo úplném zanechání kouření (Doll, Hill 1964; 1954). Doll a Hill se stali vzory 

v oblasti kohortových studií. Jejich studie pokračovala ještě 50 let od její založení. Sledované 

kohorty pokračovaly až do roku 2001, kdy v letech 1957, 1966, 1971, 1978, 1991 a 2001 byly 

studovaným osobám zaslány nové dotazníky (Di Cicco, Ragazzo, Jacinto 2016). Autory další 

studie byli Ernest L. Wynder a Evart A. Graham, jejichž studie probíhala v nemocnicích v New 

Orleans, St. Louis City, Hines. Tato studie odhalila, že v těchto nemocnicích rakovina plic byla 

nejčastějším viscerálním karcinomem u mužů (Wynder, Graham 1950).   

 Rakovina plic je druhým nejčastěji nově diagnostikovaným zhoubným novotvarem, 

dle nejnovějších dat Globocan za rok 2020. Počet nových případů karcinomu plic za rok 2020 

byl 2 206 771, což představuje 11,4 % z celkového výskytu rakoviny ve světě. V rámci 

globálního geografického rozložení karcinomu plic se ukazují významné geografické rozdíly 

ve věkově standardizované incidenci. Vyšší incidence je pozorována u mužů než u žen. U mužů 

je nejvyšší standardizovaná míra incidence zhoubného novotvaru plic pozorována v Polynésii, 

Mikronésii, střední a východní Evropě a východní Asii (48,1 až 53 případů na 100 000 mužů), 

oproti tomu nejnižší je v západní Africe (2,8 případů na 100 000 mužů). U žen celosvětově 

pozorována nižší míra výskytu rakoviny plic, ovšem nejvyšší standardizovaná míra incidence 

zhoubného novotvaru plic je zaznamenána v Severní Americe, severní Evropě a západní 

Evropě (25 až 30,1 případů na 100 0000 žen). (IARC 2020).  
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Je nezbytné podoktnout, že míra výskytu se u čínských žen (22,8 případů na 100 000 žen) za rok 

2018 neliší od míry výskytu pozorované u žen v několika západoevropských zemích (např. 

ve Francii (22,5 případů na 100 000 žen), a to navzdory podstatným rozdílům v prevalenci 

kouření mezi těmito populacemi. Soudí se, že vysoká míra výskytu rakoviny plic u čínských 

žen, navzdory jejich nízké prevalenci kouření, reflektuje zvýšenou expozici kouři ze spalování 

dřevěného uhlí (Bray a kol. 2018).  

Dle publikace zabývající se epidemiologií rakoviny plic z roku 2009, bylo u mužů několika 

populací pozorováno, že prošly vrcholem epidemie souvisejí s užíváním tabáku a míra 

incidence a úmrtnosti klesala. Ve Spojených státech amerických klesla věkově standardizovaná 

míra incidence u mužů ze 102 případů na 100 000 mužů v roce 1984 na 69 případů na 100 000 

mužů v roce 2009 a k roku 2020 klesla ještě na 32,5 případů na 100 000 mužů. U žen 

ve Spojených státech amerických byl v tomto období zaznamenán zvýšený výskyt, ovšem 

v posledních deseti letech před rokem 2009 setrvávalo ve fázi plató. U žen bylo odhadnuto 

39 případů na 100 000 žen za rok 1984, za rok 2009 se míra zvýšila na 51 případů na 100 000 

žen, ovšem k roku 2020 došlo se snížení na 30,4 případů na 100 000 žen (Ridge, McErlean, 

Ginsberg 2012; IARC 2020). U mužů došlo ke snížení prevalence kouření, kterou doprovázel 

vrchol a pokles míry výskytu rakoviny plic ve stejných generacích. Ten byl sledován v několika 

zemích s vysokými příjmy, v nichž se poprvé rozvíjelo kouření např. Velké Británii, USA, 

Finsku, Austrálii, Novém Zélandu, Nizozemsku a Německu. Dle nedávné analýzy trendů ve 26 

zemích Evropy došlo v posledních letech ke snížení míry incidence u mužů ve věku od 35 

do 64 let, včetně východoevropských zemí, byť i v Bulharsku stále roste. U žen je vývoj 

epidemie opožděný, z tohoto důvodu ve většině zemí stále pozorujeme vzestupný trend výskytu 

rakoviny plic, ačkoliv ve Spojené státy a Spojené království vykazují známky vrcholu 

a poklesu. Čína a Indonésie buď dosáhly vrcholu prevalence kouření, anebo dále rostou. 

V několika afrických zemích lze očekávat, že míra výskytu rakoviny plic bude nadále růst 

po několik dalších desetiletí (Bray a kol. 2018).  

 Zhoubný novotvar plic je hlavní příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Celosvětově 

v roce 2020 zemřelo na tuto diagnózu 1 796 144, což představuje 18 % všech úmrtí na národová 

onemocnění (IARC 2020). Rakovina plic je hlavní příčinou úmrtí ve většině zemí východní 

Evropy, západní Asie (především bývalého Sovětského svazu), severní Africe a v určitých 

zemích východní a jihovýchodní Asie viz obrázek 4. (Bray a kol. 2018). Rozdíly ve vzorcích 

úmrtnosti na zhoubný novotvar plic mezi pohlavím, odrážejí historické rozdíly v prevalenci 

kouření u mužů a žen (Ridge, McErlean, Ginsberg 2016).  
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Obrázek 4: Úmrtnost mužů a žen na zhoubné novotvary za rok 2018 

 

Zdroj: (Bray a kol. 2018, s 402) 

 

 Porovnáním míry incidence a standardizované míry úmrtnosti na zhoubný novotvar plic 

plyne, že se karcinom plic řadí mezi onemocnění s krátkou dobou přežití (Asadzadeh 

Vostakolaei a kol. 2011). Celosvětová míra incidence karcinomu plic byla v roce 2020 22,4 

nových případů na 100 000 osob a standardizovaná míra úmrtnosti 18 na 100 000 osob (IARC 

2020). Hodnoty jsou si velmi blízké, což lze dle Vostokolaei a kolektivu (2011) považovat 

za dostatečný důkaz nízké úrovně relativního pětiletého přežití. Příkladem nízké míry přežití 

u karcinomu plic mohou být data z USA za rok 2014, kdy hodnota pětileté míry přežití 

u rakoviny plic byla pouze 16,8 %. Bylo možné pozorovat rozdíly mezi pohlavím, kdy u žen 

míra pětiletého přežití na karcinom plic byla 19 % ve srovnání s 14 % u mužů (na základě údajů 

z let 1999 až 2006).Vysvětlení tohoto genderového rozdílu není jednoznačné, ale naznačuje, 

že rakovina plic nemusí být biologicky identická nemoc u mužů a žen (McErlean, Ginsberg 

2011).  
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V zemích západní Evropy a v rozvojových státech se očekává pětileté přežití ještě̌ nižší, 

konkrétně přibližně 10 % v západním Evropě a 9 % v případě rozvojových zemí (Parkin a kol. 

2005). Dle prezentovaných dat zjištěných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR 

za pomocí analýzy periody 2013-2016 stoupla v České republice pravděpodobnost 5-letého 

relativního přežití na 16,6 % (Májek a kol. 2020). 

3.2 Zhoubný novotvar hrtanu 

Více než 90% rakoviny hrtanu jsou spinocelulární karcinomy. Tato nemoc se může projevit 

jedinečnými morbiditami, jako je ztráta přirozeného hlasu, dýchání a ochrana dýchacích cest 

během polykání, které vyžadují zvláštní pozornost. Na patogenezi rakoviny hrtanu se podílí 

několik rizikových faktorů. Nejvýznamnější z nich je konzumace tabáku a alkoholu (Steuer 

a kol. 2017). 

 V souvislosti s kouřením je možné u zhoubného karcinomu hrtanu sledovat značně 

zvýšené riziko u kuřáků. Riziko kuřáků je ve srovnání s nekuřáky 10krát až 15krát vyšší 

a nejtěžší kuřáci mají až 30krát větší riziko než nekuřáci. Bylo též doloženo, že alkohol a tabák 

mají multiplikační účinek na riziko rakoviny hrtanu. V západních zemích je ve většině případů 

rakoviny hrtanu možné přisoudit kouření tabáku, pití alkoholu a interakci mezi těmito dvěma 

faktory. V několika populačních studiích byl také prokázán vztah mezi dávkou a intenzitou 

a trváním kouření a velikostí rizika. Po 16 letech od ukončení kouření se snižuje riziko 

na přibližné hodnoty nekuřáka (Burch a kol. 1981; Kuper, Boffetta, Adami 2002; Steuer a kol. 

2017).  

 Rakovina hrtanu je jednou častých malignit v Evropě, s přibližně 52 000 novými případy 

ročně, z toho 90 % u mužů.V roce 2020 byl počet nových případů ve světě 184 615. Míra 

incidence je nejvyšší ve střední a východní Evropě, kdy dosahuje hodnot 7,6 nových případů 

na 100 000 mužů a 0,53 nových případů na 100 000 žen. V roce 2020 u žen nejvyšší míra 

incidence nepřesáhla 1,1 nových případů na 100 000 žen. Oproti tomu je nízká míra 

v jihovýchodní Asii a střední Africe. V rakovině hrtanu jsou pozorovány rasové rozdíly, 

přičemž Afroameričanům se projevují v mladším věku a mají vyšší incidenci a úmrtnost 

ve srovnání s bělochy. V evropské populaci je předpokladem, že se výskyt zvyšuje s věkem, 

přičemž většina karcinomů je diagnostikována u osob ve věku 65 let a více (přibližně 45 % 

všech případů) (Kuper, Boffetta, Adami 2002; IARC 2020). 

 V roce 2020 zemřelo odhadem 99 840 osob na zhoubný novotvar hrtanu. Nejvyšší míra 

úmrtnosti je v Karibiku a střední a východní Evropě (1,9-2,1 úmrtí na 100 000 osob). Nejnižší 

míra je v Austrálii a Novém Zélandu pouze 0,34 úmrtí na 100 000 osob.  
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V Evropě v období 1978 až 1989 byla míra 5letého přežití 63 %. U evropských pacientů 

s rakovinou hrtanu existovali mezi zeměmi velké rozdíly v pětiletém přežití, východní Evropa 

a Francie se vyznačovaly nízkou mírou přežití (méně než 55 %). V Nizozemsku, Švédsku 

a Německu bylo přežití obecně vyšší (více než 70 %) (Kuper, Boffetta, Adami 2002; IARC 

2020).  

3.3 Zhoubný novotvar rtu‚ dutiny ústní a hltanu 

Karcinomy rtu, dutiny ústní a hltanu představují velmi heterogenní skupinu, která je 

zodpovědná 363 000 nových případů ročně a 200 000 úmrtí na celém světě. Naprostá většina 

rakovin v ústní dutině jsou spinocelulární karcinomy. Kuřáci mají významně zvýšené riziko 

orálního karcinomu, zejména karcinomu dlaždicových buněk. Tyto nádory zasahují v různé 

míře životně důležité funkce jako je polykání a dýchání. Nemocné osoby jsou často vytržený 

ze stávajícího způsobu života. V případě těchto zhoubných novotvarů je zcela zásadní včasná 

diagnostika a správná léčba pro prognózu nemocných pacientů. Rizikovými faktory jsou 

kouření, alkohol, lidské papilomaviry (HPV) a vir Epstein-Barrové, chemické látky a mnoho 

dalších (Kuper, Boffetta, Adami 2002; Smilek, Plzák, Klozar 2015).  

 Kauzální vztah mezi karcinomy rtu, dutiny ústní a hltanu a kouřením byl prokázán 

mnoha studiemi. Relativní riziko pro současné kouření se ve studiích rozchází, někdy je 

přibližně dvakrát až třikrát vyšší, v jiných studiích je až desetinásobně zvýšené riziko u kuřáků 

oproti nekuřákům. Zdá se, že riziko klesá s ukončením kouření. Deset let po ukončení kouření 

se riziko blíží úrovni nikdy nekouřících osob. Byla také prokázána reakce na množství 

vykouřených cigaret a dobu trvání kouření ovlivňující efekt účinku na zhoubné novotvary (ZN) 

(Kuper, Boffetta, Adami 2002; IARC 2012). 

 Odhaduje se, že v roce 2012 bylo nově diagnostikováno 529 500 pacientů s rakovinou 

rtů, ústní dutiny nebo hltanu. Předpokládá se, že se tento údaj do roku 2035 zvýší o 62 % 

na 856 000 případů v důsledku demografické změny (Shield a kol. 2017). V roce 2020 bylo 

ve světě diagnostikováno 377 713 nových případů karcinomu rtů a dutiny ústní. Dále následují 

ZN nasofaryngu s 133 354, orofaryngu s 98 412 a hypofaryng s 84 254 novými případy. Tato 

diagnóza se častěji nachází u mužů. V průměru je celosvětová míra incidence ZN rtů a dutiny 

ústní 4,1 případů na 100 000 osob. Nad světovým průměrem jsou především Melanésie, 

jihovýchodní Asie, státy Evropy, Nový Zéland a Austrálie. Nízké hodnoty míry incidence mají 

africké státy a centrální Amerika. V České republice karcinomy rtu, dutiny ústní a hltanu 

představují asi 2,1 % všech zhoubných nádorů u mužů a 0,6 % u žen (Smilek, Plzák, Klozar 

2015; IARC 2020). 
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3.4 Zhoubný novotvar jícnu 

Zhoubný novotvar jícnu je vysoce agresivní onemocnění. Obvykle se vyskytuje v jedné ze dvou 

forem. A to karcinom dlaždicových buněk jícnu (SCC), který odpovídá většině případů celého 

světa a adenokarcinom jícnu (EAC), u kterého trendy naznačují, že v USA dramaticky vzrostl 

jeho výskyt. Přestože se liší jak histologicky tak epidemiologicky, některé jejich rizikové 

faktory jsou stejné (např. kouření a dietní nedostatky) (Umar, Fleischer 2008). Sarkomy 

a malobuněčné karcinomy obecně představují méně než 1 % - 2 % všech karcinomů jícnu. 

Výskyt karcinomu dlaždicových buněk jícnu se zvyšuje s věkem a vrcholí okolo sedmdesátého 

roku života a je třikrát vyšší výskyt u černochů než u bělochů, zatímco adenokarcinomy jsou 

častější u bělochů. Užívání tabáku a alkoholu jsou hlavní příčinou SCC jícnu, ovšem dalšími 

rizikovými faktory jsou obezita, Barrettův jícen. Nízký socioekonomický status je spojován 

s vyšším rizikem SCC jícnu (Zhang 2013). Oproti tomu významné snížení rizika 

u adenokarcinomů jícnu v západních populacích bylo prokázáno v důsledku přítomnosti 

infekce H. pylori. Bohužel tato infekce je jednou z hlavních příčin rozvoje ZN žaludku 

(Holleczek, Schöttker, Brenner 2020).  

 Výskyt SCC jícnu stoupá v přítomnosti jakéhokoli faktoru, který způsobuje chronické 

podráždění a zánět. Těmito faktory jsou nadměrný příjem alkoholu, zejména v kombinaci 

s kouřením. Tento mechanismus neplatí pro adenokarcinomy (Zhang 2013). Tabák je dobře 

prostudovaným rizikovým faktorem rozvoje SCC jícnu. Jednou z mnoha studií byla americká 

studie Fredmana a kolegů (2007), který se zabýval souvislostí mezi expozicí tabáku a SCC. 

Výsledky této studie zjistily, že současní kuřáci měli 9,27krát zvýšené riziko ve srovnání 

s nekuřáky. Bývalí kuřáci měli také 4,35krát zvýšené riziko ve srovnání s osobami, které nikdy 

nekouřili. Užívání tabáku je také významným rizikovým faktorem pro rozvoj adenokarcinomu 

jícnu. Riziko u kuřáků je 3,7krát vyšší než u nikdy nekouřících osob. (Freedman a kol. 2007). 

Zvýšené riziko rozvoje SCC jícnu souvisí i s množstvím vykouřených balení cigaret (Umar, 

Fleischer 2008). Gammon a kolektiv (1997) hodnotili 554 pacientů s adenokarcinomem jícnu 

a zjistili, že riziko kombinace adenokarcinomů jícnu a žaludku se zvýšilo 2,4krát u současných 

kuřáků cigaret oproti nikdy nekouřícím osobám, přičemž do 30 let po ukončení kouření bylo 

pozorováno malé snížení. Toto riziko rostlo s rostoucí intenzitou a dobou kouření (Gammon 

a kol. 1997).  

 Zhoubný novotvar jícnu je sedmým nejčastěji diagnostikovaným druhem rakoviny 

ve světě. V roce 2020 bylo odhadnuto 604 100 nových případů tohoto ZN, což celosvětově 

představuje 3,1% všech případů rakoviny (IARC 2020).  
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Výskyt je genderově nevyvážený, kdy přibližně 70 % případů je diagnostikováno u mužů, 

a jsou značné rozdíly i mezi regiony světa. U mužů jsou míry incidence dvojnásobně vyšší 

v zemích s vyšším HDI, přičemž míra úmrtnosti je v těchto zemích na pátém místě. ZN jícnu 

má velmi nápadné geografické rozdělení, kdy mezi země s nejvyšší mírou incidence patří 

východní Asie a východní a jižní Afrika (6,7-12,3 nových případů na 100 000 osob). V těchto 

zemích jsou nejběžněji diagnostikovány SCC a adenokarcinom jícnu. V zemích západní 

Evropy s nízkými příjmy je hlavním rizikovým faktorem nadměrné pití alkoholu a kouření 

a jejich synergické působení, ovšem v Asii a Africe není etologie zcela jasně objasněna. Vysoký 

výskyt SCC též vykazují země na indickém subkontinentu, kde se žvýká betel, a Jižní Ameriky, 

kde se konzumuje velmi horký nápoj mate. Výskyt SCC jícnu je obecně na ústupu, kdy je 

předpokladem, že ve vysoce rizikových oblastech v Asii došlo ke zkvalitnění stravovacích 

návyků, zatímco v několika zemích (např. ve Spojených státech, Austrálii, Francii a Velké 

Británii) mohl ústup souviset se snížením prevalence kouření. Bohužel ve stejných zemích míra 

výskytu adenokarcinomu jícnu prudce stoupá, částečně vlivem zvýšené obezity (Bray a kol. 

2018). Také může být za nárůst EAC v západních zemích částečně zodpovědný výrazný pokles 

kolonizace H. pylori v posledních několika desetiletích (Islami, Kamangar 2008; Holleczek, 

Schöttker, Brenner 2020). 

 Rakovina jícnu je celosvětově šestou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu, 

což představuje 544 076 úmrtí v roce 2020 (IARC 2020). Ačkoli celková incidence a úmrtnost 

na rakovinu obecně za poslední dvě desetiletí klesá, výskyt i úmrtnost na rakovinu jícnu mají 

například v USA rostoucí trend (Umar, Fleischer 2008). Míra úmrtnosti v roce 2020 kopírovala 

geografické rozmístění míry incidence. Skokově nejvyšší byla ve východní Asii (10,7 úmrtí 

na 100 000 osob), poté následovali východní a jižní Afrika (6,4-7 úmrtí na 100 000 osob). 

Celosvětově nejnižší hodnoty má střední Amerika s 0,89 úmrtími na 100 000 osob 

(IARC 2020). 
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3.5 Zhoubný novotvar žaludku 

Karcinom žaludku je nádorovým onemocněním stěny žaludku, kdy více než 90 % 

diagnostikovaných případů v USA představují adenokarcinomy a zbytek tvoří non-Hodgkinův 

lymfon a leiomyosakom. Adenokarcinom se dělí na intestinální typ, zapříčiněný především 

Helicobacterem pylori, karcinogeny z potravy a tabákovým kouřem a dalšími rizikovými 

faktory, druhým typem je difúzní forma (U.S. Department of Health and Human Services 

2004). 

 Vliv kouření jako rizikový faktor je spojován se vznikem zhoubného novotvaru žaludku 

v mnoha studiích. Souvislost mezi kouřením a výskytem nebo úmrtím na rakovinu žaludku 

sledovalo 9 kohortových studií a 11 studií případů a kontrol. Všechny studie byly publikovány 

v letech 1985 až 2000 (U.S. Department of Health and Human Services 2004). Jednou z nich 

je populační studie autorů Kneller a kolektiv sledující závažné premaligní žaludeční 

abnormality spojované s kouřením cigaret přibližně u 3 000 obyvatel čínského okresu Ling 

v letech 1989 a 1990. Studie došla k poznatku, že kouření má téměř dvojnásobné riziko 

přechodu dysplazie a je mírným rizikovým faktorem pro intestinální dysplazii u mužů i žen 

(Kneller a kol. 1992). Nikotin a další složky cigaretového kouře ovlivňují několik aspektů 

fyziologie žaludku. Mezi krátkodobé účinky kouření se zařazují zvýšený reflux duodenálního 

obsahu do žaludku a úst, sníženou sekreci hydrogenuhličitanu pankreatu, sníženou produkci 

žaludečního hlenu a cytoprotektivních prostaglandinů, dále případnou zvýšenou produkci 

volných radikálů a uvolňování vasopresinu. Jsou studie zabývající se vlivem kouření cigaret 

na další rizikové faktory životního prostředí pro karcinom žaludku, zvláště infekce 

Helicobacter pylori (H.pylori). K prokázání kauzálního vztahu jsou ovšem nutné kvalitně 

navržené studie (U.S. Department of Health and Human Services 2004). 

 Rakovina žaludku je čtvrtou nejčastěji nově diagnostikovanou rakovinou v roce 2020. 

jedná se 1 089 103 nových případů, což činí 5,6 % ze všech zhoubných novotvarů (IARC 2020). 

V roce 2018 byl karcinom žaludku na pátém místě v míře incidence v celosvětovém měřítku. 

Výskyt byl téměř dvakrát vyšší u mužů než u žen. Míra výskytu byla ve východní Asii 

(např.  v Mongolsku, Japonsku a Korejské republice (zemi s nejvyšší mírou celosvětového 

výskytu u obou pohlaví) výrazně zvýšená, oproti tomu míra v Severní Americe a severní Evropě 

byla nízká a odpovídající hodnotám afrických regionů (Bray a kol. 2018). Tyto trendy 

zhoubného novotvaru žaludku přetrvávají i v roce 2020.  
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Nejvyšší míra incidence je ve východní Asii, jež u mužů činí 32,5 případů na 100 000 mužů 

a u žen 13,2 případů na 100 000 žen, ve srovnání s nejnižší mírou incidence v afrických 

regionech, kde se pohybuje u mužů v rozmezí 4,5-5,5 případů na 100 000 mužů a u žen 

v rozmezí 2,4-4,8 případů na 100 000 žen (IARC 2020). Důvody tohoto geografického 

rozložení jsou pravděpodobně z důvodu vyšší prevalence H. pylori v těchto zemích, který 

je primární příčinou rakoviny žaludku (Kuper, Boffetta, Adami 2002). 

 Zhoubný novotvar žaludku je třetí nejčastější hlavní příčinou úmrtí ze všech zhoubných 

novotvarů. Představuje 768 793 úmrtí za rok 2020, to je 7,7 % ze všech novotvarů. Intenzita 

úmrtnosti karcinomu žaludku je opět nejvyšší ve východní Asii (14,6 úmrtí na 100 000 osob) 

a centrální a východní Evropě (8,3 úmrtí na 100 000 osob) (IARC 2020). Výskyt i úmrtnost 

karcinomu žaludku roste především v zemích s vysokými příjmy (IARC 2020; Bray a kol. 

2018). 

3.6 Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku 

 Též označován jako kolorektální karcinom, je maligní nádorové onemocnění 

zaujímající třetí místo v celosvětovém výskytu. Objevuje se ve sporadické a hereditární formě, 

kdy má jedinec vyšší genetickou predispozici pro rozvoj onemocnění než zbylá populace. 

Sporadická forma se vyskytuje až u 80 % případů kolorektálního karcinomu. Vznik 

kolorektálního karcinomu je ve většině případů poměrně dlouhý a vzniká z premaligních lézí 

(polypů) během 7–10 let. Z toho vyplývá, že zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku je 

preventabilní, lze mu předcházet prováděním primární a sekundární prevence. Populační 

screeningová vyšetření se proto zaměřují na asymptomatické jedince ve věku od 50 let 

(Suchánek a kol. 2000). 

 Rané studie v 50. a 60. letech 20. století zabývající se souvislostmi mezi kouřením 

a rizikem vzniku kolorektálního karcinomu byly téměř bez výsledků. I monografie IARC 

z roku 2004 nedospěla k závěru, zda je souvislost mezi kouřením tabáku a kolorektálním 

karcinomem náhodná, zejména z důvodu obav ze zmatení jinými rizikovými faktory. 

Ovšem pří delším pozorování se objevily studie, které ukazují zvýšené riziko vzniku 

kolorektálního karcinomu u kuřáků. V nedávné době byly provedeny čtyři konzistentní meta-

analýzy, které prokázaly silnou souvislost mezi kouřením a kolorektálním karcinomem (IARC 

2012). Jednou z nich byla analýza výskytu autora Botteriho a kolektivu z roku 2009, v níž bylo 

zahrnuto sto šest observačních studií. Z dvaceti šesti studií byly využity upravené odhady rizika 

u všech kuřáků, oproti nikdy nekouřících, což vedlo k souhrnnému relativnímu riziku 1,18. 

Dále byl potvrzen statisticky významný vztah mezi dávkou a zvyšujícím se počtem 
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vykouřených balení cigaret za rok a cigaret za den. Asociace však byla statisticky významná 

až po 30 letech kouření. Pro analýzu úmrtnosti bylo použito sedmnáct kohortových studií. 

Souhrnný odhad relativního rizika byl pro kuřáky 1,25krát vyšší než u nikdy nekouřících osob 

(Botteri a kol. 2008). Výskyt i úmrtnost jsou silněji asociované u rakoviny konečníku než 

u tlustého střeva, o čemž svědčí údaje z výše prezentované studie (Botteri a kol. 2008), dále 

mužské kohorty britských lékařů (Doll a kol. 1994) a kohorty mladých švédských stavebních 

dělníků (Nyrén a kol. 1996). 

 Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku byl v roce 2020 nově diagnostikován 

ve více než 1,9 milionech případů, jenž tvoří 10 % všech nových případů rakoviny ve světě. 

Jedná se o třetí nejčastěji diagnostikovaný zhoubný novotvar (IARC 2020). Nejvyšší výskyt 

rakoviny tlustého střeva se nachází v Austrálie, Novém Zélandu, v severní a jižní části Evropy, 

kdy se hodnoty incidence pohybují v rozpětí 20,5 až 21,3 nových případů na 100 000 obyvatel, 

dále je pak západní a východní Evropa, Severní Amerika a východní Asie (Japonsko a Korejská 

republika). Naopak nejnižší míra výskytu je v regionech Afriky a jiho-centrální Asii (2,6-3,8 

případů na 100 000 obyvatel) (IARC 2020). Míry incidence rakoviny konečníku mají podobné 

regionální rozložení, i když nejvyšší míry incidence byly v roce 2018 pozorovány v Korejské 

republice u mužů a v Makedonii u žen. Výskyt rakoviny tlustého střeva i konečníku je 

ve většině regionů Afriky a jižní Asie zpravidla nízký. Míra výskytu kolorektálního karcinomu 

se velmi liší, v některých případech až 6-násobně mezi regiony světa. Toto onemocnění může 

být považováno za ukazatel socioekonomického rozvoje, jelikož míry incidence mají tendenci 

rovnoměrně stoupat se zvyšujícím se HDI (Bray a kol. 2018). Kolorektální karcinom je druhou 

nejčastější příčinnou úmrtí ve světě i České republice ze všech zhoubných novotvarů. 

Celosvětově v roce 2020 způsobil téměř 1 milion úmrtí. Jen v České republice se míra úmrtnosti 

rovná 12,3 úmrtí na 100 000 obyvatel (IARC 2020). Při hodnocení trendů výskytu a úmrtnosti 

je možné rozlišit 3 globální časové vzory spojené s vývojovými úrovněmi:  

1) zvýšení incidence i úmrtnosti v posledních desetiletí (včetně pobaltských zemí, Ruska, 

Číny a Brazílie);  

2)  zvýšení výskytu, ale snížení úmrtnosti (Kanada, Spojené království, Dánsko 

a Singapur) 

3) jak klesající výskyt, tak klesající úmrtnost (USA, Japonsko a Francie). Pozitivní dopady 

screeningových programů lze pozorovat například v USA a Japonsku, kde byly 

zavedené již od 90-tých let. Americký institut pro výzkum rakoviny zaznamenává 

přesvědčivé důkazy o tom, že strava, alkohol, obezita souvisí spíše s rakovinou tlustého 

střeva než konečníku  (Bray a kol. 2018).   
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3.7 Zhoubný novotvar jater 

Nejčastěji primárně diagnostikovaným maligním nádorem jater je hepatocelulární karcinom 

(HCC). Celosvětově hlavními rizikovými faktory pro HCC jsou chronické infekce způsobené 

virem hepatitidy B (HBV) a virem hepatitidy C (HCV), které zvyšují riziko rozvoje rakoviny 

jater přibližně až 20krát. Více než 75 % případů po celém světě je přisuzováno těmto dvěma 

virům. Dalšími rizikovými faktory jsou aflatoxiny v kontaminovaných potravinách, vysoký 

příjem alkoholu, obezita, kouření a diabetes mellitus II. typu (Parkin a kol. 2005). Hlavní 

rizikové faktory se mezi jednotlivými regiony liší. Majoritně se ve vysoce rizikových oblastech 

rozvoje HCC (Čína, východní Afrika) uplatňují chronická infekce HBV a expozice 

aflatoxinům, naopak v infekce HCV je pravděpodobně hlavní příčinou například v Japonsku 

a Egyptě (Bray a kol. 2018).  

 Vztah mezi kouřením cigaret a rozvojem karcinomu jater byl popsán v několika 

studiích. Prospektivní studie autora Tetsuya Mizoue a kolektivu se zabývala daty z kohortní 

studie o vztahu mezi životním stylem a zdravím v regionu s nejvyšší úmrtností na rakovinu 

jater v Japonsku. V kohortě bylo 4050 mužů, kteří byli sledování průměrně po dobu 9 let. 

Ze studie vyplynulo, že současní kuřáci měli ve srovnání s jedinci, kteří nikdy nekouřili, 

trojnásobné riziko rakoviny jater (Mizoue a kol. 2000). Kvalitních výsledků bylo též dosaženo 

v metaanalýze publikované v roce 2009 autory Lee a kolektiv. Byla založena na 38 

kohortových studiích a 58 případových studiích zkoumajících vztah mezi kouřením a vznikem 

rakoviny jater. Výsledky metaanalýzy podporují závěry monografie IARC, že kouření tabáku 

je spojeno s vývojem rakoviny jater. U současných kuřáků bylo meta-relativní riziko 1,51krát 

vyšší než u nikdy nekouřících osob a u bývalých kuřáků přetrvávalo 1,12krát vyšší riziko než 

u nikdy nekouřících osob. Zvýšené riziko rakoviny jater u současných kuřáků se zdálo být 

konzistentní ve vrstvách různých regionů, ve vzorcích studií, ve velikostech studijních vzorků 

a v obdobných publikací (Lee a kol. 2009). 

 Zhoubný novotvar jater je pátou nejčastěji nově diagnostikovanou rakovinou ve světě. 

Za rok 2020 bylo diagnostikována v 905 677 případech, které se rovnají 4,7 % ze všech nových 

případů rakovin (IARC 2020). Míra výskytu je u mužů ve většině zemí dvojnásobně vyšší, 

ovšem nejvyšší míry jsou sledovány v zemích s nižším HDI. Nejvyšší hodnoty lze pozorovat 

ve východní a jihovýchodní Asii (Mongolsko, Kambodža a Vietnam), Mikronésii, Asii 

a severní a západní Africe (Egypt, Gambie, Guneia) (Bray a kol. 2018). Za rok 2020 dosahovala 

nejvyšších hodnot míry incidence u mužů 26,9 případů na 100 000 mužů ve východní Asii u žen 

10,5 případů na 100 000 žen v severní Africe.  
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Naproti tomu nejnižší míra standardizované míry incidence byla v jiho-centrální Asii u mužů 

4 případy na 100 000 mužů a u žen 2 případy na 100 000 žen  (IARC 2020). 

 Karcinom jater je celosvětově třetí nejčastější hlavní příčinou úmrtí na rakovinu. V roce 

2020 způsobila úmrtí více než 800 000 osob, což činí 8,3 % všech úmrtí na rakovinu ve světě 

(IARC 2020). Míra úmrtnosti kopíruje křivku v míře incidence ve světě, nejvyšší je o oblastech 

východní a jihovýchodní Asie a západní Afriky (v rozpětí 13,2 až 16,1 úmrtí na 100 000 osob), 

zatímco nejnižší míra úmrtnosti je v zemích severní, západní a východní Evropy a jiho-centrální 

Asie (2,8 až 3,9 úmrtí na 100 000 osob) (IARC 2020). Míra přežití je v USA a rozvojových 

zemí 3 až 5 % (Parkin a kol. 2005). 

3.8 Zhoubný novotvar slinivky břišní 

V 95 % případů zhoubného novotvaru pankreatu se jedná o adenokarcinom, jenž je u 90 % 

nemocných lokalizován na hlavě této žlázy. Ostatní typy tohoto národu se vyskytují 

sporadičtěji. Karcinom pankreatu se řadí mezi biologicky nejagresivnější nádory, který je už 

při malé velikosti schopen šířit se po těle nejen lymfatickou cestou, ale také perineurálně. 

Zhoubný novotvar slinivky je typickým odhalením v pozdějším stádiu nemoci, kdy se může 

projevit náhlým bezbolestným ikterem, dyspepsií se ztrátou na váze, nebo bolestmi v nadbřišku 

či v zádech. Bolest v zádech bývá negativním ukazatel pravděpodobného nádorového zasažení 

těla slinivky s prorůstáním do retropankreatických nervových spletení. Třetina nemocných má 

při první návštěvě lékaře zasaženy regionální uzliny, třetina má metastatická ložiska na játrech 

a u poloviny nemocných je diagnostikována angioinvaze. U každého desátého 

diagnostikovaného je pozorována diseminace nádoru po peritoneu. Z důvodu pozdního 

diagnostikování karcinomu pankreatu je v 80 % případech využita pouze paliativní léčba, 

která spočívá v drenáži žlučovodu v případě obstrukce, či v podání paliativní chemoterapie 

a analgetických léčiv. Pouze u 20 % pacientů se provádí radikální resekce (Ryska 2011). 

 Rozvoj maligního nádoru slinivky břišní s ohledem na téměř nemožnou včasnou detekci 

u běžné populace a ohledem na absenci efektivního screeningového programu je prevence 

v současné době jediným rozumným způsobem, jak snížit zátěž tohoto onemocnění. Faktory 

životního stylu výrazně ovlivňují riziko rakoviny slinivky břišní a předpokládá se, že více 

než čtvrtině případů rakoviny slinivky břišní by bylo možné zabránit, pokud by všichni lidé 

v obecné populaci nebyli kuřáci a měli omezenou konzumaci alkoholu, zdravou stravu, 

normální váhu a pravidelnou fyzickou aktivitu. Riziko rakoviny pankreatu může být sníženo 

až o 27 % úpravou rizikových faktorů životního stylu, zejména užíváním tabáku (Korc a kol. 

2017).   
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Kouření tabáku je dominantní známou příčinou rakoviny slinivky břišní, s přepisovatelným 

podílem u případů přibližně 30-50 % v USA (Partanen a kol. 1997). V Evropě za rok 2018 byl 

připisován podíl kouření 18-30 % případů (Kulhánová a kol. 2020). Dle Korce a kolektiv (2017) 

bylo riziko rozvoje rakoviny pankreatu u kuřáků 1,66krát vyšší ve srovnání s nikdy nekouřícími 

a 1,18krát oproti bývalým kuřákům. Bývalí kuřáci měli relativní riziko 1,40krát vyšší než nikdy 

nekouřící (Korc a kol. 2017). Dle finské studie případů a kontrol bylo relativní riziko 2krát 

vyšší u kuřáků než u nekuřáků. Byla zde prokázaná i mírná závislost na denní dávce cigaret. 

Při odvykání kouření tabáku se riziko snižovalo a po více než 10 letech dosáhlo téměř úrovně 

nekuřáků (Partanen a kol. 1997). Prospektivní kohortová studie norských mužů se věnovala 

karcinogenitou bezdýmových tabákových výrobků, konkrétně orální tabák („snus“), jenž je pro 

Norsko typickou formou užívání tabáku. U všech uživatelů orálního tabáku došlo ke zvýšení 

relativního rizika (Boffetta a kol. 2005). Karcinom slinivky břišní je druhým nejčastějším 

gastrointestinálním nádorem (po kolorektálním karcinomu) v Severní Americe a v Evropě. 

V roce 2015 bylo celosvětově nově diagnostikováno 426 000 osob s rakovinou pankreatu, 

za rok 2020 to bylo 495 773 (Korc a kol. 2017; IARC 2020). Rakovina pankreatu je téměř 

shodně diagnostikována u mužů i žen. Nejmenší rozdíly mezi pohlavím jsou byly v roce 2020 

v zemích s nízkým výskytem jako je východní Afrika, kdy u mužů je 2,2 nových případů 

na 100 000 mužů a u žen je to 1,7 nových případů na 100 000 žen. Oproti tomu největší rozdíl 

mezi pohlavím je patrný v Polynésii, kdy míra incidence u mužů je 7,9 případů na 100 000 

mužů a žen je to jen 2,2 případů na 100 000 žen. Většina případů zhoubného novotvaru slinivky 

břišní se vyskytuje v zemích s vysokými příjmy. Nejvyšší incidence je v zemích s velmi 

vysokými příjmy, což činí 275 036 případů, na rozdíl od zemí s nízkými příjmy, kde je počet 

nových případů za rok 2020 pouze 8 586. Celkově je nejvyšší míra incidence v západní Evropě 

a severní Americe (8-8,6 případů na 100 000 osob) a nejnižší míra incidence je ve střední Africe 

a jihovýchodní Asii (1,2-1,5 případů na 100 000 osob), světový průměr činí 4,9 případů 

na 100 000 osob (IARC 2020). 

 Karcinom pankreatu nepatří mezi deset nejčastěji diagnostikovaných rakovin, 

ale z pohledu úmrtnosti je sedmou nejčastější příčinou úmrtí ze všech úmrtí na rakovinu. 

Důvodem je jeho špatná prognóza a jeho výskyt se za posledních 40 let zvyšuje a tento trend 

dle publikací IARC bude nadále přetrvávat. Za rok 2020 zemřelo na zhoubný novotvar slinivky 

břišní 466 003 osob, kdy nejvyšší míra úmrtnosti je v Evropě a severní Americe (6,4-7,8 úmrtí 

na 100 000 osob) a nejnižší je v jihovýchodní Asii (1,1 úmrtí na 100 000 osob) (IARC 2020).  
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Pětiletá míra přežití je u tohoto typu nádorového onemocnění obecně velmi nízká, v Německu 

činila 10,7 % a ve Spojených státech 10,3 %. Míra přežití silně klesá s věkem a šířením 

(metastazováním) nádoru v těle (Sirri a kol. 2016).  

3.9 Zhoubný novotvar ledvin 

Zhoubné novotvary ledvin vznikající v renálním parenchymu jsou především adenokarcinomy. 

Jsou také označované jako karcinomy ledvinových buněk, zatímco ty, které vznikají 

ze sběrného systému, jsou hlavně karcinomy přechodných buněk. Tato forma ZN ledvin 

představuje více než 90 % ledvinových karcinomů v dospělé populaci. Adenokarcinom 

renálního parenchymu představuje více než čtyři pětiny zhoubných nádorů ledvin. Karcinom 

ledvin je dvakrát až třikrát častěji diagnostikován u mužů než u žen. Toto onemocnění bývá 

zpravidla diagnostikováno okolo 65 roku života, ve výjimečných případech může být 

diagnostikován i u dětí. Mezi rizikové faktory lze řadit kouření, obezitu, vysoký krevní tlak 

a pozitivní rodinou anamnézu (Chow, Dong, Devesa 2010; Vogelzang, Stadler 1998).  

 Kauzální souvislost mezi kouřením a rozvojem zhoubného novotvaru ledvin je mnoho. 

V roce 2007 byla publikována meta-analýza pracující s 216 publikacemi zveřejněnými mezi 

roky 1961 až 2003. Tato souhrnná analýza uvedla relativní riziko karcinomu ledvin rovno 1,53 

u kuřáků ve srovnání s nekuřáky (Gandini a kol. 2008). Kouření cigaret zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku ZN ledvin přibližně 1,8krát u mužů a v menší míře 1,2krát u žen (Chiu 

a kol. 2001).  U kuřáků je riziko rozvoje karcinomu ledvinných buněk přibližně o 50 % vyšší 

u mužů kuřáků a o 20 % žen kuřaček než u nikdy nekouřících osob. Byl pozorován efekt 

při zvýšení rizika v závislosti na počtu vykouřených cigaret. Riziko rozvoje ZN ledvin se 

snižuje při odvykání kouření, ovšem efekt ukončení kouření se projevuje po 10 a více letech 

(Chow, Dong, Devesa 2010).  

 Zhoubný novotvar ledvin byl diagnostikován v roce 2020 ve světě v přibližně 431 288 

případech. Obecně lze pozorovat zvýšenou incidenci v zemích s vysokými příjmy, 

kde nejvyšších hodnot dotahují země severní Ameriky (12,2 nových případů na 100 000 osob), 

následované Novým Zélandem, Austrálií a státy Evropy. Oproti tomu je nízký výskyt v Africe 

a Asii (nejnižší ve střední Africe 1 nový případ na 100 000 osob) (IARC 2020; Kuper, Boffetta, 

Adami 2002).  

 V roce 2020 je odhadovaný počet úmrtí na rakovinu ledvin 179 368, z toho je téměř 

dvakrát více úmrtí mužů než žen. Umírali více lidé ze zemí s vysokým a velmi vysokým HDI. 

Obecně byla nejvyšší míra úmrtnosti v zemích Evropy. Průměrná míra úmrtnosti ve světě je 

1,8 úmrtí na 100 000 osob (IARC 2020).  
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3.10 Zhoubný novotvar močového měchýře 

Rakovina močového měchýře je typická svým výskytem především u mužů (až 75 % případů). 

Jejím nejběžnějším histologickým typem je karcinom přechodných buněk. Spinocelulární 

karcinom je relativně vzácný, jelikož je v endemických oblastech (severní Africe a západní 

Asii), kde je způsoben napadením parazitem Schistosoma mansoni (Kuper, Boffetta, Adami 

2002).  

 Kouření cigaret je hlavním rizikovým faktorem v případě zhoubného novotvaru 

močového měchýře. Kauzální vztah mezi kouřením cigaret a vznikem rakoviny močového 

měchýře je prokázán v mnoha kohortových studií i ve studií případů a kontrol. V obnovené 

studii Whitehall, jenž byla kohortovou studií čítající 17 363 státních zaměstnanců v Londýně 

sledovaných po dobu 38 let, byl poměr rizik, na základě 164 úmrtí, úmrtí na rakovinu močového 

měchýře 0,98 u bývalých kuřáků a 1,66 u současných kuřáků než u nikdy nekouřících osob 

(Batty a kol. 2008). Velikost rizika pravděpodobně závisí na způsobu užívání tabáku. Jsou 

studie zabývající se rozdílným rizikem vlivu užívání světlého a tmavého tabáku na vznik 

rakoviny močového měchýře (IARC 2012; Kuper, Boffetta, Adami 2002). V jedné argentinské 

studii dokonce naznačují, že uživatelé černého tabáku jsou vystaveni 2 až 3 násobnému riziku, 

než uživatelé světlého tabáku (Iscovich a kol. 1987). Souhrnná analýza Pitarda a kolektivu 

(2001) se zabývala odhadem rizika rakoviny močového měchýře při kouření doutníků a dýmek. 

Byly hodnoceny údaje o mužích ze šesti publikovaných případových kontrolních studií 

z Dánska, Francie, Německa a Španělska. Výsledky studie naznačily, že kouření doutníků 

a dýmek je pro močový měchýř karcinogenní, přestože účinnost může být nižší než u cigaret 

(Pitard a kol. 2001).  

 Zhoubný novotvar močového měchýře je 10. nejčastější formou rakoviny ve světě. 

Jedná se o více než 500 000 nových případů a 200 000 úmrtí za rok 2020. Rakovina močového 

měchýře je celosvětově častější u mužů, kdy míra incidence je 9,5 případů na 100 000 mužů, 

což je téměř 4krát více, oproti 2,4 případů na 100 000 žen (IARC 2020). Míra výskytu je u obou 

pohlaví nejvyšší v jižní a západní Evropě, kdy Řecko bylo v roce 2018 zemí s mírou výskytu 

u mužů na celém světě. Ve Spojených státech amerických je možné kouření přičíst přibližně 

50 % případů rakoviny močového měchýře (Bray a kol. 2018). 
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 Karcinom močového měchýře zapříčinil více než 200 000 úmrtí, z nichž je necelých 

160 000 úmrtí mužů. Mezi oblasti s nejvyšší mírou úmrtnosti lze řadit severní Afriku (5,2 úmrtí 

na 100 000 obyvatel), jižní, západní Evropu a západní Asii (3-3,3 úmrtí na 100 000 obyvatel). 

Naopak nejnižší míra úmrtnosti je ve střední Americe a Africe (0,84-0,94 úmrtí na 100 000 

osob) (IARC 2020). 

3.11 Zhoubný novotvar děložního hrdla 

Prekancerózy a karcinomy děložního hrdla jsou spojovány s perzistujícími infekcemi vysoce 

rizikovými genotypy lidských papilomavirů (HPV). Dále byly prokázány další rizikové 

kofaktory jako například kouření tabáku, poruchy imunity, dlouhodobé užívání hormonální 

antikoncepce a další. Přibližně 80–95 % karcinomů děložního hrdla jsou karcinomy 

dlaždicových buněk, které obvykle vznikají z cervikální intraepiteliální neoplazie, a malou část 

tvoří adenokarcinomy (Chovanec, Náležinská 2014; Kuper, Boffetta, Adami 2002; Bray a kol. 

2018).  

 Ve studiích bylo zaznamenáno téměř dvojnásobné riziko rozvoje karcinomu děložního 

hrdla u kuřaček.  Jedna ze studií prokazuje signifikantní nadměrné riziko karcinomu děložního 

hrdla, kdy poměr šancí byl roven 1,46 u kuřaček ve srovnání s nikdy nekouřícími ženami 

(Jordan a kol. 2006; Kuper, Boffetta, Adami 2002). 

   Zhoubný novotvar děložního hrdla byl v roce 2020 šestým nejčastěji nově 

diagnostikovaným druhem rakoviny ve světě. Konkrétně se odhadem jednalo o 604 127 nových 

případů, což činí 3,1 % všech rakovin. Tento druh rakoviny je na druhém místě v incidenci 

a úmrtnosti za rakovinou prsu v zemích s nižším HDI, drtivá většina z nich je v subsaharské 

Africe a jihovýchodní Asii. Standardizovaná míra incidence se v zemích východní, jižní 

a střední Afriky pohybuje v rozmezí 31,6-40,1 nových případů na 100 000 žen, přičemž 

světový průměr se nachází okolo hodnoty 13,3 nových případů na 100 000 žen. V průběhu 

několika posledních desetiletí údajně poklesla míra incidence a úmrtnost na karcinom děložního 

čípku v mnoha populacích po světa. Kromě screeningu byly tyto poklesy přisuzovány faktorům 

spojeným buď se zvýšením průměrné socioekonomické úrovně nebo se snížením rizika 

přetrvávající infekce vysoce rizikovým HPV (Bray a kol. 2018; IARC 2020). V České republice 

v roce 2011 se incidence ZN děložního hrdla odhadovala na 19,3 nových případů na 100 000 

žen, poměr úmrtnosti a incidence se pohyboval kolem 40 %. Incidence u žen vrcholí mezi třetí 

a čtvrtou dekádou jejich života.  V časném studiu nemoci je diagnostikováno přibližně pouze 

50 % případů (Chovanec, Náležinská 2014). 
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 V úmrtnosti se ZN děložního hrdla řadí na devátou příčku s počtem úmrtí 341 831 (3,3 

% ze všech rakovin) ve světě za rok 2020. Úmrtnost kopíruje geografické rozdělení incidence 

ve světě. Nejvyšší míra úmrtnosti je opět ve státech Afriky, kdy se odhadem pohybuje 

v hodnotách 16,6 až 28,6 úmrtí na 100 000 žen. Oproti tomu nejnižší je v Austrálii a Novém 

Zélandu s mírou 1,6 úmrtí na 100 000 žen. Z důvodu absence účinného screeningu došlo 

v posledních generacích k rychlému nárůstu předčasné úmrtnosti na rakovinu děložního hrdla 

(například v zemích východní Evropě a střední Asii bývalé republiky Sovětského svazu, 

Afrických státech).  

3.12 Zhoubný novotvar vaječníků 

Téměř všechny benigní a maligní nádory vaječníků pocházejí z jednoho ze tří typů buněk: 

epiteliální buňky, stromální buňky a zárodečné buňky. Ve vyspělých zemích je více než 90 % 

zhoubných nádorů vaječníků epiteliálního původu. Většina epidemiologických výzkumů se 

zaměřuje na epiteliální karcinomy vaječníků, jelikož jsou převládajícím podtypem. Maligní 

epiteliální rakoviny vaječníků jsou známé jako karcinomy a lze je rozdělit do čtyř hlavních 

kategorií: serózní (70 %), mucinózní (3%), endometrioidní (10%) a čiré buňky (10%) (Permuth-

Wey, Sellers 2009). Jednotlivé procentuální zastoupení těchto skupin se ve studiích různí 75 % 

až 80 % je serózních, 10 % mucinózních a 10 % endometrioidních. Nejvýznamnějším 

rizikovým faktorem ZN vaječníků je rodinná anamnéza onemocnění, která je spojována 

s 5- 10 % případů. Většina geneticky dědičných karcinomů vaječníků je přičítána mutaci genů 

potlačujících nádor BRCA1 a BRCA2. Mezi další rizikové faktory patří věk, nuliparita, 

infertilita, obezita, kouření a další (Holschneider, Berek 2000). 

 První zprávy nenaznačovaly, že by kouření bylo spojováno s rizikem rozvoje 

zhoubného novotvaru vaječníků z důvodu provádění analýz pro všechny histologické podtypy 

společně. Ovšem nedávné studie došly k závěrům, že existuje pozitivní asociace kouření 

s konkrétním mucinózním podtypem této rakoviny (Jordan a kol. 2006; Reid, Permuth, Sellers 

2017).  Meta-analýza autorky Jordan a jejích kolegů se snažila objasnit vztah mezi kouřením 

a rakovinou vaječníků histologickým podtypem. Provedli analýzu osmi populačních 

případových kontrolních studií, jedné studie případů a jedné kohortní studie, celkem se jednalo 

o 910 žen s mucinózní a 5564 s nemucinózní rakovinou vaječníků. U současných kuřaček došlo 

ke zdvojnásobení rizika (RR = 2,1) mucinózního karcinomu vaječníků ve srovnání s nikdy 

nekouřícími, ale pro ostatní histologické podtypy nebylo zaznamenáno významné zvýšení 

rizika. Relativní riziko mucinózní rakoviny stoupalo s rostoucím množstvím kouření.  
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Přesto se riziko během 20–30 let od ukončení kouření u kuřaček sníží na úroveň nikdy 

nekouřících žen (Jordan a kol. 2006). Tyto závěry potvrzují i další studie a metanalýza z roku 

2012, která dospěla k závěru, že současní kuřáci mají 50% zvýšení invazivního mucinózního 

OC rizika a více než dvojnásobné zvýšení relativního rizika mucinózního OC u kuřaček 

(RR = 2,25) ve srovnání s nikdy nekouřícími, ale žádné zvýšené riziko vzniku rakoviny serózní 

(Gates a kol. 2010; Reid, Permuth, Sellers 2017) 

 Zhoubný novotvar vaječníků je šestou nejčastěji diagnostikovanou rakovinou u žen 

na světě a představuje téměř 4 % všech ženských nádorů. Rakovina vaječníků také představuje 

druhou nejčastější gynekologickou rakovinu po rakovině děložního těla a způsobuje více úmrtí 

ročně než jakákoli jiná rakovina ženského reprodukčního systému (Permuth-Wey, Sellers 

2009). Celosvětově bylo v roce 2020 diagnostikováno odhadem 313 959 nových případů. 

Nejvyšší věkově standardizované míra incidence je v zemích střední a východní Evropy, kdy 

se pohybuje přibližně okolo hodnoty 10,7 nových případů na 100 000 žen. Oproti tomu nejnižší 

hodnoty má střední Afrika, což je 4,4 nových případů na 100 000 žen. Nejvíce případů 

je zastoupeno v zemích s vyšším a vysokým HDI (IARC 2020).  

 Úmrtnost na tento zhoubný novotvar je vysoká, protože u žen je typická pozdní fáze 

onemocnění, když je celková pětiletá relativní míra přežití pouze 45 % (Permuth-Wey, Sellers 

2009). V roce 2020 zemřelo v důsledku této diagnózy na celém světě 207 252 žen. Nejvyšší 

míra úmrtnosti je v zemích Mikronésie (7,3 úmrtí na 100 000 žen), v závěsu je Polynésie 

(6,6 úmrtí na 1000 000 žen) a střední a východní Evropa (5,6 úmrtí na 100 000 žen). 

Celosvětový průměr je 4,2 úmrtí na 100 000 žen (IARC 2020).  

3.13 Akutní myeloidní leukémie 

Konkrétně akutní myeloidní leukémie (AML) je charakterizována zvýšeným počtem 

myeloidních buněk v kostní dřeni a zastavením jejich zrání. Do 70. let byla tato diagnóza 

založena jen na patologickém a cytologickém vyšetření kostní dřeně a krve. V posledním 

desetiletí se diagnostika zlepšila natolik, že je možné rozlišit několik podtypů AML 

(Löwenberg, Downing, Burnett 1999).  

 Pozitivní souvislost mezi kouřením a určitými histologickými typy myeloidní leukémie 

byla zjištěna jak pomocí prospektivních, tak v případových kontrolních studiích. V jedné meta-

analýze z roku 1993 bylo odvozeno souhrnné relativní riziko ze sedmi prospektivních 

kohortových studií, které je rovno 1,3. Přičemž v případě osmi studií případů a kontrol bylo 

rovno 1,1.  
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Výpočty rizika, které lze přiřadit populaci, naznačují, že přibližně 14 % všech případů leukémie 

v USA (včetně 17% myeloidních a 14% akutních nelymfocytárních leukémií) může být 

způsobeno vlivem kouření cigaret (Brownson, Novotny, Perry 1993; Kuper, Boffetta, Adami 

2002).  

 Leukémie v roce 2020 představovala 474 519 diagnostikovaných případů ve světě. 

Nejvyšší míry incidence byly v severní Americe a na Novém Zélandu a Austrálii (10,4-10,9 

nových případů na 100 000 osob). Celosvětový průměr přitom činí 5,4 nových případů 

na 100 000 osob. Nejnižší hodnoty incidence jsou v subsaharské Africe (Kuper, Boffetta, 

Adami 2002; IARC 2020).  

 Leukémie jsou desátou nejčastější příčinou úmrtí ve světě s počtem 311 594 úmrtí 

za rok 2020. Celosvětový průměr míry úmrtnosti je 3,3 úmrtí na 100 000 osob, kdy geografické 

rozložení bylo v roce 2020 rovnoměrné. Míra pětiletého přežití byla v období 70. let minulého 

století nižší než 15 procent. I přes zlepšení diagnostiky, míra přežití u pacientů mladších 

než 65 let byla pouze 40 % (IARC 2020; Löwenberg, Downing, Burnett 1999).  
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4 Sociální nerovnosti a kouření 

Tato kapitola je věnována sociálním nerovnostem a kouření. První podkapitola se zabývá 

sociálními nerovnostmi v prevalenci kouření, tyto nerovnosti se mohou poté promítat do 

incidence, prevalence a úmrtnosti některých onemocnění způsobených kouřením. Lze tedy 

očekávat, že sociální nerovnosti v kouření budou mít vliv na incidenci zhoubných nádorových 

onemocnění. Druhá část je věnována sociálním nerovnostem v úmrtnosti na maligní nádorová 

onemocnění zapříčiněné kouřením.  

4.1 Sociální nerovnosti v prevalenci kouření 

Prevalence kouření v rozvinutých zemí souvisí se socioekonomickým statutem. Bylo 

prokázáno, že podstatná část sociálně-ekonomických nerovností v morbiditě a úmrtnosti může 

být spojena s kouřením. Studie, které popisují socioekonomické nerovnosti v prevalenci 

kouření, proto přispívají k pochopení determinantů kouření a nepřímo k determinantům 

nerovností v oblasti zdraví. Jejich asociace je tak silná, že kouření je možné použít jako ukazatel 

sociální deprivace, čímž lze identifikovat znevýhodněné skupiny prostým pozorováním jejich 

prevalence kouření. Dále mohou studie popisující socioekonomické nerovnosti v prevalenci 

kouření nacházet uplatnění v rámci cílené protikuřácké politiky zaměřené na podskupiny 

populace, které jsou identifikovány právě v rámci těchto studií (Huisman, Kunst, Mackenbach 

2005b; Siahpush a kol. 2006).  

Vzdělání, pracovní postavení a příjem stejně jako další opatření hmotných životních podmínek 

jsou spojovány s kouřením u mužů i žen (Laaksonen a kol. 2005). Většina publikovaných studií 

po roce 1990 je průřezového designu a měřila míru prevalence kouření u dospělých ve vztahu 

k úrovni vzdělání. Ve většině výzkumů v evropských zemích je k popisu socioekonomických 

nerovností využíváno úrovně vzdělání. Dalšími častými použitými ukazateli bývají profesní 

třída, příjem a míra bohatství domácnosti. Rozšíření nerovností může být způsobeno zvýšením 

nerovností jak v množství vykouřených cigaret, tak v odvykání kouření, nebo s některými 

genderovými rozdíly (Schaap, Kunst 2009). Kuřáci většinou začínají se svou zkušeností již 

v dospívání, v němž hraje školní docházka významnou každodenní roli. Tlak na školní výkon 

a tlak vrstevníků souvisí se zahájením kouření a pravděpodobně i s nižší úrovní vzdělání. 

Následně po ukončení školní docházky a přechodu do zaměstnání mohou mít na zahájení 

a pokračování kouření silnější vliv další socioekonomické faktory, jako je příjem. 
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 Je možné předpokládat, že se dopady vzdělání a příjmu na kouření liší v jednotlivých zemích, 

protože šíření kouření mezi národní populací se mezi evropskými zeměmi liší (Huisman, Kunst, 

Mackenbach 2005b). Sociální nerovnosti v prevalenci kouření jsou všudypřítomné, nicméně 

v zemích jako Austrálie, Spojené království, USA, Španělsko, Itálie a Dánsko se v posledních 

několika desetiletích prohlubují. (Siahpush a kol. 2006).   

 V evropských zemích proběhlo v posledních desítkách let několik studií zabývajících 

se vztahem sociálních nerovností a prevalencí kouření. Jednou z nich je studie zabývající se 

mezinárodními rozdíly v kouření spojené s úrovní vzdělání ve 12 evropských zemí kolem roku 

1990. Data za muže i ženy ve věkových skupinách 20-44 a 45-74 let byla do studie získána 

z národních zdravotnických nebo podobných průzkumů. Ve věkové skupině 45-74 let byla 

vyšší míra kouření u osob s nízkým vzděláním zjištěna pouze v některých zemích. Mezi ženami 

tento vztah platil ve Velké Británii, Norsku a Švédsku, oproti tomu byl v zemích jižní Evropy 

nalezen opačný vzorec, kdy více kouřily vzdělané ženy. U mužů byl nalezen podobný severo -

jižní gradient, ale byl méně patrný než u žen. Ve věkové skupině 20-44 let byly obecně rozdíly 

v prevalenci kouření podle vzdělání vyšší než ve starší věkové skupině a prevalence kouření 

byla ve většině zemí vyšší u osob s nízkým vzděláním. U mladších žen též platil podobný 

severo-jižní vzorec jako u starších žen. U mladších mužů byly zjištěny velké nerovnosti 

ve vzdělání v kouření pro severní Evropu i pro jihoevropské země, s výjimkou Portugalska. 

Pozorované věkové vzorce naznačují, že socioekonomické rozdíly v nemocech souvisejících 

s kouřením se v příštích desetiletích v mnoha evropských zemích zvýší (Cavelaars a kol. 2000).   

 K podobným závěrům došla i studie autora Huisman a jeho kolegů (2005), kteří měli 

za cíl zjistit, zdali prevalence kouření souvisí silněji se vzděláním nebo příjmem. Data získali 

analýzou průřezových údajů o celkem 48 694 mužích a 52 618 ženách ve věku 16 a více let 

z 11 zemí Evropské unie v roce 1998. Nerovnosti v prevalenci kouření podle vzdělání byly větší 

než nerovnosti související s příjmem u mužů a žen mladšího a středního věku. Nerovnosti 

v prevalenci kouření podle vzdělání byly větší než nerovnosti v příjmech mezi muži ve všech 

jednotlivých zemích a mezi ženami v zemích severní Evropy. U žen z jihoevropských zemí 

byla velikost nerovností souvisejících se vzděláním a příjmem podobná. Byl zjištěn reverzní 

gradient ve všech věkových skupinách u mužů, přičemž pravděpodobnost prevalence kouření 

byla 1,73krát vyšší u osob s nízkým vzděláním ve srovnání s osobami s vyšším vzděláním. 

U žen v totožných skupinách byla hodnota OR rovna 1,20 (Huisman, Kunst, Mackenbach 

2005a; 2005b). 
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U mužů všech věkových skupin dohromady byla pravděpodobnost 1,35krát vyšší prevalence 

kouření ve skupině s nižším příjmovým kvantilem než ve skupině s nejvyšším příjmovým 

kvantilem. Zatímco u žen všech věkových skupin byl tento gradient slabý, hodnota OR byla 

rovna pouze 1,08 (Huisman, Kunst, Mackenbach 2005a; 2005b).  

 Studie zaměřená na ženskou populaci v 19 zemích Evropy zkoumala souvislost mezi 

mezinárodními rozdíly socioekonomických nerovností v prevalenci kouření a ekonomickým 

rozvojem spolu s emancipací žen (Schaap a kol. 2009). Data byla získána z národních 

zdravotních průzkumů u většiny z roku 2000. Celkem bylo zařazeno 51313 respondentek 

ve věku 25 let a starších. Tato studie také potvrzuje významné rozdíly v prevalenci kouření 

mezi zeměmi a socioekonomickými skupinami žen. Méně vzdělané ženy ve věku 25–39 let 

častěji kouřily než vzdělanější ženy ve všech zemích kromě Portugalska. Relativní nerovnosti 

byly obzvláště vysoké v Norsku (RII=5,54), Finsku (RII=2,95) a Irsku (RII=2,99) a naopak 

nízké ve Francii a Itálii (obě RII=1,24). Ve věkových skupinách 40–59 let se vzdělávací model 

v jednotlivých zemích lišil. Mezi ženami této věkové skupiny byl opět pozorován severo-jižní 

gradient, kdy ve většině zemí severní a západní Evropy u více vzdělaných žen byla nižší 

pravděpodobnost, že začaly kouřit než u žen s nižším vzděláním. Vzorec ve východní Evropě 

byl různorodý. Méně vzdělané ženy častěji kouřily než vzdělanější ženy v České republice (RII 

=1,64) a Estonsku (RII=1,30), opačně tomu bylo v Litvě (RII = 0,52). Ženy ve věku 60 let, 

které byly méně vzdělané, měly menší pravděpodobnost kouření ve všech zemích, s výjimkou 

Norska a Anglie (Schaap a kol. 2009).  

 Samostatnou skupinou jsou ženy kouřící v těhotenství, protože kouření nemá vliv pouze 

na ně, ale také na plod. Ženy, u kterých se očekává přetrvání kouření po celou dobu těhotenství, 

mají zpravidla nižší věk, socioekonomický status, úroveň vzdělání a nižší pozici v zaměstnání. 

Z těchto důvodů se u nich tedy taktéž projevují socioekomické nerovnosti v prevalenci kouření. 

(Rogers 2009; Ebert, Fahy 2007). Tato skupina osob představuje značný problém pro veřejné 

zdraví.  
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4.2 Sociální nerovnosti v úmrtnosti na zhoubná nádorová 

onemocnění zapříčiněná vlivem kouřením 

Nové poznatky naznačují, že ve vyspělých zemích může být 26 % úmrtí mužů a 9 % úmrtí žen 

spojováno s kouření jako hlavním rizikovým faktorem. Je nutné brát v úvahu nejen agregovaný 

efekt, ale i sociální distribuci těchto rozdílů. Z tohoto důvodu kouření přispívá k sociálním 

nerovnostem v úmrtnosti a velikost tohoto příspěvku není zanedbatelná (Marmot 2006).  

(Marmot 2006).  Nerovnosti v úmrtnosti byly v 90.letech malé v některých zemích jižní Evropy 

a velmi velké ve většině zemí ve východních a pobaltských regionech, lze předpokládat, že tyto 

rozdíly mezi zeměmi lze částečně přičíst příčinám úmrtí v souvislosti s kouřením (Mackenbach 

a kol. 2008). Trendy v úmrtnosti související s kouřením (rakovina plic, CHOPN) mají obecně 

severo/severozápadní gradient u mužů, kdy úmrtnost klesá nebo zůstává stabilní (v zemích jako 

Estonsko, Maďarsko a Norsko) a rostou relativní nerovnosti. U žen je také pozorován 

severo/severozápadní gradient, ale míra úmrtnosti je stabilní nebo se zvyšuje a dochází i ke 

zvyšování relativních nerovností. Země východní Evropy měly v 90. letech tendenci k nižším 

relativním nerovnostem v úmrtnosti spojené s kouřením u žen než v jiných regionech, 

kdy úmrtnost související s kouřením byla vyšší u vzdělanějších žen, ovšem došlo k přechodu v 

roce 2000 a vyšší míra úmrtnosti se projevuje u skupiny nejméně vzdělaných žen. Nejnižší 

úmrtnost související s kouřením u mužů byla v Norsku a nejvyšší v Maďarsku (Teng a kol. 

2020).  

 Kvalitních kohortových studií, které poskytují přímé výsledky odhadu příspěvku 

kouření na sociálně-zdravotní znevýhodnění, je velmi omezené množství, proto jsou nutné 

i nepřímé metody (Marmot 2006). Podíl sociální nerovnosti v mužské úmrtnosti a úmrtnosti 

spojené s kouřením byly u mužů zjištěny pomocí nepřímého odhadu z dat míry úmrtnosti 

v Anglii a Walesu, Polsku a Severní Americe (Jha a kol., 2006). Autoři studie využili absolutní 

míru úmrtnosti rakoviny plic za rok 1996 ve třech různých sociálních vrstvách. Dle výsledků 

studie, bylo odhadnuto, že více než polovina socioekonomických rozdílů v úmrtnosti mezi 

nejvyšší a spodní sociální vrstvou v riziku úmrtí související s kouřením ve věku 35–69 let 

lze přičíst kouření (Jha a kol. 2006). 
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Dále autoři dospěli k závěru, že úmrtnost způsobená kouřením představovala téměř polovinu 

celkové úmrtnosti mužů v nejnižší sociální vrstvě každé sledované země. Odhad, že více 

než polovina sociálních rozdílů v úmrtnosti související s kouření byla  způsobena kouřením, 

je větší než dalších studiích (Jha a kol. 2006). Mackenbach a jeho kolegové (2004) použili 

stejnou variantu nepřímého odhadu jako autor Jha (2006) pro zjištění, do jaké míry lze zvýšenou 

úmrtnost spojenou s úrovní vzděláním v deseti evropských populacích, přičíst kouření. Údaje 

o úmrtnosti na rakovinu plic naznačují, že nerovnosti v prevalenci kouření významně přispívají 

k rozdílům ve vzdělání v celkové úmrtnosti mužů ve všech populacích, s výjimkou Madridu. 

Příspěvek kouření k nadměrné úmrtnosti na rakovinu plic u mužů s nižším vzděláním se lišil 

od přibližně 30 % v Anglii a Walesu na méně než 5 % v Madridu. U žen byl příspěvek menší 

(Mackenbach a kol. 2004). Další studie sledovala ve 14 evropských zemích příspěvek kouření 

k sociálním nerovnostem v úmrtnosti ve letech 1990-2004. V tomto časovém rozpětí byla 

úmrtnost způsobená kouřením vyšší u nižších socioekonomických skupin ve všech zemích 

u mužů a ve všech zemích kromě Španělska, Itálie a Slovinska u žen. Podíl kouření 

na socioekonomických nerovnostech v úmrtnosti se pohyboval mezi 19 % a 55 % u mužů 

a mezi −1 % a 56 % u žen. Od roku 1990–1994 se absolutní nerovnosti v úmrtnosti způsobené 

kouřením a příspěvek kouření k nerovnostem v celkové úmrtnosti ve většině zemí u mužů 

snížily, u žen však naopak vzrostly (Gregoraci a kol. 2017).  

Studie z českého prostředí naznačuje, že kuřáci z nižších socioekonomických skupin preferují 

vyšší příjem kouře (Bobak a kol. 2000). Vyšší úrovně závislosti u kuřáků s nižším 

socioekonomickým statutem mohou být způsobeny spojením sociálního znevýhodnění 

s finančním a psychickým stresem na jedné straně, dále i se skutečností, že většina kuřáků 

připisuje kouření svým údajným anxiolytickým vlastnostem na straně druhé (Siahpush a kol. 

2006). V mnoha evropských zemích by politiky a intervence, které snižují kouření u méně 

vzdělaných skupin, měly být jednou z hlavních priorit při řešení sociálně-ekonomických 

nerovností v úmrtnosti  (Mackenbach a kol. 2004).  
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5 Zdroje dat a metody využité v práci 

Tato kapitola je věnována zdrojům dat a metodám využitých k zodpovězení výzkumných 

hypotéz a naplnění cílů práce. Je rozdělena do třech tematických okruhů. V podkapitolách jsou 

popsána využitá data pro danou analýzu. Dále jsou zde uvedeny konkrétní metody a vzorce 

výpočtů pro věkově standardizovanou mírů incidence a úmrtnosti, populační atributivní frakci 

a binární logistickou regresi.  

5.1 Vliv vzdělání na prevalenci kouření a její trendy v Česku 

Tato podkapitola se věnuje sociálním nerovnostem v kouření, které mohou souviset 

s nerovnostmi v incidenci ZN v Česku.  Konkrétně se zabývá vlivem vzdělání na prevalenci 

kouření a kuřácké návyky.  

5.1.1 Data 

Pro zhodnocení této části práce jsou použita individuální anonymizovaná data z výběrového 

šetření typu HIS (Health Interview Surveys). Realizaci těchto průzkumů prováděl Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR s 3letou periodicitou až do roku 2002. Poté v dalších 

letech na něj navázalo Evropské výběrové šetření (EHIS) o zdraví, které proběhlo v ČR roce 

2008 a 2014. Zkoumání je zaměřeno na sledování zdravotního stavu a se zdravím souvisejících 

charakteristik. Jedná se subjektivní hodnocení fyzického, duševního a sociálního zdraví 

respondenta. Tato průzkumy se řadí do skupiny průřezových epidemiologických studií, které 

mají za cíl stanovení četnosti (frekvence), s jakou se nemoc, příznak, jev nebo zdravotní́ potíž̌ 

aktuálně vyskytuje v populaci a v jejich podskupinách. Do šetření byly zapojeni respondenti 

straší 15 let a s trvalým pobytem v ČR (ÚZIS,2021b). 

 V šetření HIS prováděném v letech 1993-2002 se v ČR zúčastnilo 1600-3400 osob. 

Výběr respondentů byl náhodný několikastupňový a stratifikovaný, využit byl Centrální registr 

obyvatel. Dotazování probíhalo zpravidla v podzimních měsících formou osobních rozhovorů 

(face-to-face) a s respondenty byl vyplňován dotazník v papírové podobě. Získané vyplněné 

dotazníky po optické a logické kontrole byly převedeny do elektronického formátu 

(ÚZIS,2021b). 
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 Šetření EHIS z roku 2008 probíhalo ve dvou období červen–červenec 2008 a září–říjen 

2008. Opět se jednalo respondenty starší 15 let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR, 

kdy byl náhodný výběr realizován prostřednictvím dvoustupňového stratifikovaného výběru 

s využitím Informačním systému evidence obyvatel (ISEO). Sběr dat probíhal formou osobních 

rozhovorů tazatele s respondentem (PAPI). Průzkumu se zúčastnilo celkem 1955 osob 

(ÚZIS,2021b).  

 Sběr dat šetření EHIS z roku 2014 probíhal v období od 15. června 2014 do 31. ledna 

2015. Výběr respondentů vycházel ze vzorku zhruba 10 tis. českých domácností mapovaných 

v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), kdy z každé domácnosti byl náhodně 

vybrán jeden člen pro šetření EHIS 2014. Do zkoumání se zapojilo celkem 6737 respondentů. 

Od nich byly informace získány formou rozhovorů s vyškolenými tazateli.  Téměř v 90 % 

rozhovorů byla použita metoda dotazování CAPI. Dále se jednalo o metody PAPI, telefonicky 

a v 1 % byl dotazník zanechán k samostatnému vyplnění respondentem. Data EHIS z roku 2014 

nebyla získána z ÚZIS jako předchozí ročníky, ale byla získána z databáze Eurostat. Získaná 

data jsou analyzována v programu IBM SPSS Statistics 28 (ÚZIS,2021b; Eurostat, 2021). 

5.1.2 Binární logistická regrese 

Metodu logistické regrese je možné využít ke zjištění vlivu nezávisle proměnných na závisle 

proměnnou. Jejím cílem je nalezení modelu popisujícího vztah mezi závislou proměnnou 

a skupinou nezávislých proměnných a také testuje možné interakce mezi nezávislými 

proměnnými. Je využita metoda binární logistické regrese, která umožňuje odhalení faktorů, 

které ovlivňují, zdali sledovaný jev nastane a posoudit míru jejich vlivu. Konkrétně se tato část 

práce věnuje prevalenci kouření a sociodemografickým faktorům, které ji mohou ovlivňovat. 

Základním požadavkem této analýzy je výběr závisle proměnné a nezávisle proměnných 

na základě četby literatury. Pro pochopení vztahů jsou vybrány proměnné, jež mohou mít 

vysvětlující charakter k závisle proměnné. Deskriptivní statistika je využita k popisu souboru 

z pohledu rozložení respondentů, závisle a nezávisle proměnných. Binární logistická regrese 

využívající individuálních anonymizovaných dat slouží k odhadu poměru šancí výskytu 

kuřáctví v závislosti na vzdělání, za očištění vlivu pohlaví a věku. Metoda byla zvolena 

z důvodu, že logistická regrese neklade nároky na normalitu, linearitu a homogenitu rozptylu 

pro nezávisle proměnné, které mohou být kategoriálního i spojitého tvaru. Závisle proměnná 

má binomický tvar, tedy nabývá pouze dvou hodnot (0 jev nenastal a 1 jev nastal). 
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V případě nominální nezávisle proměnné je nutné zvolit referenční kategorii, 

která se v tabulkách řadí na první místo a nabývá hodnoty 0. Výstupem metody jsou hodnoty 

podílu šancí/rizik (OR – odds ratio), který udává kolikrát je vyšší šance nastání nějakého jevu 

(popsaného závisle proměnnou) v závislosti na okolních faktorech (popsaných nezávisle 

proměnnými) (Bencko a kol. 2003; Hendl 2012) 

 

Závisle proměnná – prevalence kouření 

Závisle proměnná charakterizuje status kouření tázaného respondenta. Informace o kuřáctví je 

v šetřeních 1993-2008 získána kombinací odpovědí respondentů na otázky tazatele o kouření 

v současnosti a minulosti. Ovšem v šetření z roku 2014 byla data získána pouze z otázky 

týkající se kouření v současnosti.  U otázky: „Kouříte v současnosti?“ bylo možné respondenty 

rozdělit dle odpovědí na osoby, jež kouří denně, příležitostně a vůbec nekouří. Druhá otázka 

týkající se kuřácké minulosti, pokládala otázku: „Kouřil(a) jste někdy v minulosti po dobu 

nejméně jednoho roku?“. Dle odpovědí bylo možné osoby dělit do skupin denního kouření, 

příležitostného a nikdy nekouřících. Pro potřeby analýzy binární logistické regrese byla data 

upravena na proměnnou s binomickým charakterem, což znamená, že proměnná nabývá pouze 

dvou hodnot.  

Pro sjednocení souboru nepřítomnost kuřáctví nabývá hodnoty 0, tuto kategorii tvoří 

osoby, jež nikdy nekouřili nebo osoby, jež kouřili v minulosti. Přítomnost kuřáctví nabývá 

hodnoty 1 a je zastoupena kuřáky v současnosti, tedy denními kuřáky a příležitostnými kuřáky. 

 

Nezávisle proměnné 

Sledované nezávisle proměnné jsou socio-demografického charakteru. Po úpravě mají všechny 

proměnné kategoriální charakter. Při tvorbě a slučování kategorií je brán ohled na logičnost. 

Jsou použity následující proměnné a jejich kategorie: 

• Pohlaví: muž a žena 

• Věk (v letech): 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+ 

• Úroveň vzdělání1 : nízká (ISCED 1-2), střední (ISCED 3-4), vysoká (ISCED 5-8). 

 
1 Je uvedeno nejvyšší dosažené vzdělání a úrovně vzdělání jsou rozděleny dle mezinárodní klasifikace vzdělání 

ISCED (International Standard Classification of Education) 
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5.2 Vývoj a trendy zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem 

kouření v Česku 

Ke zhodnocení vývoje a trendů zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření byla 

využita data incidence v Česku.   

5.2.1 Data 

Pro tuto analytickou část práce byla využita data především z Národního onkologického registru 

(NOR) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS (2021a). 

Na základě studia odborné literatury byly pro analýzu využita data incidence vybraných 

zhoubných novotvarů související s vlivem kouření. Data za Česko byla získána v nejdelším 

možné časové rozpětí, tedy v letech 1978 až 2018.  Počty nových případů zvolených ZN byla 

získána za celou populaci, ale také data rozdělena dle pohlaví, v pětiletých věkových skupinách 

a klasifikována dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN). Jednalo se o následující 

výběr zhoubných novotvarů, kdy jsou v závorkách uvedeny kódy dle desáté revize (MKN-10): 

Zhoubný novotvar rtu‚ dutiny ústní a hltanu (C00-C14), 

Zhoubný novotvar jícnu (C15), 

Zhoubný novotvar žaludku (C16), 

Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18-C20), 

Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest (C22), 

Zhoubný novotvar slinivky břišní (C25), 

Zhoubný novotvar hrtanu (C32), 

Zhoubný novotvar průdušky, (bronchu) a plíce (C34), 

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku a ledvinné pánvičky (C64-C65), 

Zhoubný novotvar močového měchýře (C67), 

Myeloidní leukemie (C92), 

Zhoubný novotvar hrdla děložního (C53), 

Zhoubný novotvar vaječníku (C56). 
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V případě zhoubného novotvaru vaječníku (C56) došlo k úpravě dat. Z diskuse literatury je 

patrné, že vliv kouření má souvislost pouze s jedním podtypem těchto novotvarů. Jedná 

se mucinozní zhoubný novotvar vaječníku. Jelikož data z ÚZIS byla získána pouze za celou 

skupinu ZN vaječníku (C56), bylo nutné provést přepočet procentuálního podílu mucinozních 

karcinomů z celé této skupiny. Procentuální zastoupení jednotlivých podtypů ZN vaječníku 

bylo získáno z odborné publikace Cancer Incidence in Five continents, Volume XI (CI5-XI), 

která údaje z regionálních onkologických registrů agregovala, aby byly získány národní 

proporce. Hodnoty podílů mucinozních karcinomů vaječníku se lišily dle věkových skupin 

(tabuka 1) (Bray a kol. 2017). Celkový počet případů mucinózní rakoviny vaječníků byl 

následně vypočítán vynásobením těchto podílů celkovým výskytem hlášeným v Národním 

onkologickém registru. 

 

Tabulka 1: Procentuální podíl mucinózního typu zhoubných novotvarů vaječníků 

ze všech typů zhoubných novotvarů vaječníku 

 

Zdroj: (Bray a kol. 2017), vlastní zpracování 

 

Pro výpočet věkově standardizované míry incidence bylo nutné využít též dat středního 

stavu obyvatel v Česku v letech 1978 až 2018. Tento údaj byl převzat z veřejně dostupné 

demografické příručky ČSÚ z roku 2019 (ČSÚ, 2021).  

 

 

 

Věk Podíl (%) Věk Podíl (%)

0-4 0,00 45-49 6,21

5-9 0,00 50-54 7,06

10-14 0,00 55-59 8,47

15-19 0,00 60-64 7,52

20-24 10,00 65-69 5,25

25-29 12,77 70-74 5,15

30-34 16,67 75-79 5,85

35-39 14,17 80-84 3,87

40-44 7,36 85+ 1,48
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5.2.2 Věkově standardizovaná míra incidence 

Incidence je počet nových případů onemocnění v populaci vztažených k vymezenému 

časovému období. Jedná se tedy o intervalový ukazatel, kdy počátek nemoci musí být přesně 

definován (např. diagnostikováním nemoci, prvním ošetřením a další). 

Věkově specifická míra incidence 

Prvním krojem výpočtu je nutné vypočíst míru incidence podle věku, která vyjadřuje podíl 

počtu osob daného věku, kteří onemocněli zkoumaným onemocněním v daném časovém 

intervalu. Obvykle se tento ukazatel vyjadřuje v obvyklé jednotce na 100 000 obyvatel. Lze ji 

vyjádřit následujícím vzorcem (Výzkumné centrum GEOQOL 2021): 

𝐼𝑥 =
𝑂𝑥

𝑖

𝑃𝑥
 

kde: 

Ix= míra incidence podle věku 

Oi
x= počet nových případů onemocnění i za vymezené časové období ve věku x 

Px= střední stav počtu obyvatel ve zkoumaném časovém období ve věku x 

 

Věkově standardizovaná míra incidence 

Pro očistění data od vlivu věkové struktury je vhodné použít metodu standardizace (Pavlík, 

Rychtaříková, Šubrtová 1986). Konkrétně se jedná o metodu přímé standardizace, která je 

váženým průměrem hrubých incidencí ve věkových kategoriích, kde váhy hrubých incidencí 

ve věkových kategoriích jsou úměrné počtu osob v populačním standardu. V případě nemocí 

se zpravidla vyjadřuje na 100 000 osob (SVOD 2005). Vyjádřit ji lze vzorcem (Výzkumné 

centrum GEOQOL 2021):  

ℎ𝑚𝑖𝑝𝑠𝑡 =
∑ 𝐼𝑥 × 𝑃𝑥

𝑠𝑡

∑ 𝑃𝑥
𝑠𝑡  

kde:  

ℎ𝑚𝑖𝑝𝑠𝑡= standardizovaná míra incidence 

𝐼𝑥= míra incidence podle věku 

𝑃𝑥
𝑠𝑡

 = počet osob ve věku x v populaci ve zvolené za standard 

∑ 𝑃𝑥
𝑠𝑡 = 𝑃𝑠𝑡= celkový počet osob v populaci zvolené za standard 
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Již byla zmíněna nutnost znalosti struktury obyvatel standardní populace. Pro potřebu práce 

byla jako standard zvolena fiktivní populace vytvořená WHO roku 1960. Důvodem zvolení 

tohoto standardu namísto evropského standardu EUROSTATU je možnost porovnání výsledků 

provedené analýzy s celosvětovými studiemi (např. prací Bray et al. (2018)), které právě 

využívají WHO standard. Standard je vyobrazen v následující tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Modelová standardní populace WHO (1960) 

 

Zdroj: IARC (2010), vlastní zpracování 

 

5.3 Vliv kouření na vznik zhoubných novotvarů v Česku v letech 

1978-2018 

5.3.1 Data  

Pro zjištění procentuálního podílu vlivu kouření na vznik zhoubných novotvarů byla využita 

data ÚZIS (2021). Jedná se o totožná data z předchozí metody. Byla použita data v desetiletých 

intervalech, konktrétně za roky 1978, 1988, 1998, 2008, 2018 k posouzení vývoje trendů.  

 Pro potřeby výpočtů byla též nutná věkově specifická míra výskytu rakoviny plic mezi 

nekuřáky (viz tabulka 3), získaná ze Studie  prevence rakoviny II (CPS II) Americké 

rakovinové společnosti. V případě, že nebyly uvedeny hodnoty, bylo operováno s hodnotou 

rovné 0 (Thun a kol. 2008).   

 

 

Věková 

skupina

Standard WHO 

(1960) 

Věková 

skupina

Standard WHO 

(1960) 

0–4 12000 45–49 6000

5–9 10000 50–54 5000

10–14 9000 55–59 4000

15–19 9000 60–64 4000

20–24 8000 65–69 3000

25–29 8000 70–74 2000

30–34 6000 75–79 1000

35–39 6000 80–84 500

40–44 6000 85+ 500

Celkem 100000
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Tabulka 3: Věkově specifická míra výskytu rakoviny plic (na 100 000 osob) u amerických 

doživotních nekuřáků (CPS II) 

 
Zdroj: (Thun a kol. 2008), vlastní zpracování 

 

Dále byla použita adjustovaná relativní rizika (viz tabulka 4), která byla získána z několika 

mezinárodních studií. RR se lišila podle pohlaví a lokalizace novotvaru, ovšem předpokladem 

bylo stejné RR pro všechny věkové skupiny. 

 

Tabulka 4 : Adjustovaná relativní rizika zhoubných novotvarů souvisejících s kouřením 

 

Zdroj: (U.S. Department of Health and Human Services 2004; Hannan, Jacobs, Thun 2009; 

Ezzati a kol. 2005; Jordan a kol. 2006) , vlastní zpracování  

 

 

Věková skupina Muži Ženy

25-29 0,4 0,8

30-34 1,6 2,5

35-39 2,4 3,2

40-44 3,4 4,3

45-49 4,8 6,2

50-54 7,3 8,8

55-59 11,1 12,5

60-64 17,4 17,2

65-69 27 25

70-74 40,9 33,9

75-79 61,1 46,6

80-84 87,3 61,9

C00-C14 Rtu‚ dutiny ústní a hltanu 10,9 5,1 US Surgeon General's report 2004

C15 Jícnu 6,8 7,8 US Surgeon General's report 2004

C16 Žaludku 2,2 (1,8–2,7) 1,5 (1,2–1,9) Ezzati a kol. 2005

C18-20 Tlustého střeva a konečníku 1,2 (1,0–1,6) 1,3 (1,0–1,7) Hannan a kol. 2009

C22 Jater 2,3 (1,5–3,8) 1,5 (0,8–2,7) Ezzati a kol. 2005

C25 Slinivky břišní 2,2 (1,7–2,8) 2,2 (1,8–2,8) Ezzati a kol. 2005

C32 Hrtanu 14,6 13 US Surgeon General's report 2004

C33-34 Plic 21,3 (17,7–25,6) 12,5 (10,9–14,3) Ezzati a kol. 2005

C53 Hrdla děložního – – 1,5 (0,9–2,6) Ezzati a kol. 2005

C56 Vaječníku (mucinózního) – – 2,1 (1,7–2,7) Jordan et al. 2006

C64-66,C68 Ledvin 2,5 (1,8–3,6) 1,5 (1,0–2,1) Ezzati a kol. 2005

C67 Močového měchýře 3 (2,1–4,3) 2,4 (1,5–4,1) Ezzati a kol. 2005

C92 Akutní myeloidní leukemie 1,89 (1,3–2,9) 1,3 (0,8–1,8) Ezzati a kol. 2005

Zdroj
ŽenyMuži

Relativní riziko (95% CI )
MNK-10 Zhoubný novotvar
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5.3.2 Populační atributivní frakce 

Populační atributivní frakce (PAF) odhaduje podíl úmrtí (nebo nových případů onemocnění) 

vzniklých v důsledku působení rizikového faktoru v populaci. Jestliže by rizikový faktor 

neexistoval, pak by k těmto nemocněním nebo úmrtím nedošlo. Využití metody PAF 

v souvislosti užívání tabáku a jeho vlivu na vznik zhoubných novotvarů, dochází k odhadu, 

kolik zhoubných novotvarů vzniká v důsledku expozice tabákovému kouři (Mansournia, 

Altman 2018). Pro odhad PAF je použita nepřímá metoda, která byla využita vycházející 

z práce autora Peto a kolektivu (1992) a práce Parkina (2011). Pro odhad PAF jsou použity dva 

rozdílné vzorce, kdy se PAF odhaduje samostatně pro zhoubný novotvar plic a poté ostatní 

zhoubné novotvary způsobené kouřením. Vzorec pro výpočet PAF u rakoviny plic je níže 

a předpokladem výpočtu je, že všechny případy rakoviny plic jsou způsobené kouřením: 

 

𝑃𝐴𝐹𝑙𝑢𝑛𝑔 =  
𝑁𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑙𝑢𝑛𝑔 − 𝐴𝑆𝑅𝑁𝑆 × 𝑃

𝑁𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑙𝑢𝑛𝑔
 

 

 kde: 

𝑃𝐴𝐹𝑙𝑢𝑛𝑔= populační atributivní frakce ZN plic 

𝑁𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑙𝑢𝑛𝑔= počet pozorovaných případů ZN plic 

𝐴𝑆𝑅𝑁𝑆= věkově specifická míra výskytu rakoviny plic mezi nekuřáky 

P = střední stav počtu obyvatel 

 

Dalším krokem analýzy je výpočet ps, jež přestavuje proxy prevalence kouření v populaci dle 

pohlaví a věkové skupiny. Výchází hodnoty 𝑃𝐴𝐹𝑙𝑢𝑛𝑔, spočtené v předešlém kroky a relativního 

rizika pro ZN plic. Vzorec výpočtu je následující: 

 

𝑝𝑠 =  
𝑃𝐴𝐹𝑙𝑢𝑛𝑔

(1 − 𝑃𝐴𝐹𝑙𝑢𝑛𝑔)(𝑅𝑅𝑙𝑢𝑛𝑔 − 1)
 

 

kde: 

𝑝𝑠 = proxy prevalence kouření  

𝑃𝐴𝐹𝑙𝑢𝑛𝑔= populační atributivní frakce ZN plic 

𝑅𝑅𝑙𝑢𝑛𝑔 = relativní riziko ZN plic 
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Pro ostatní zhoubné novotvary způsobené vlivem kouření je využit běžně využívaný vzorec 

PAF, neboť míra výskytu u nikdy nekuřích osob není známá a souvislost s kouřením není tolik 

silná jako u karcinomu plic, je využita proxy prevalence kouření. Jedná se o Levinův vzorec 

(Levin 1953): 

𝑃𝐴𝐹 =  
𝑝𝑠(𝑅𝑅 − 1)

1 + 𝑝𝑠(𝑅𝑅 − 1)
 

kde: 

𝑝𝑠 = proxy prevalence kouření v populaci podle pohlaví a věkových skupin v počtech případů 

RR = relativní riziko vzniku zhoubného novotvaru vlivem kouření 

 

Odhadovaný počet maligních novotvarů způsobených vlivem kouření je vypočítán 

vynásobením populační atributivní frakce a celkového počtu nových případů maligních 

novotvarů vzniklých v daném roce.  
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6 Vliv vzdělání na prevalenci kouření a její trendy v Česku 

6.1 Popisná statistika 

Tato podkapitola se věnuje popisné statistice vybraných proměnným v souboru k hodnocení 

je využito deskriptivních metod. Popisná statistika poskytuje základní informace o počtu 

respondentů, sledovaných proměnných a jejich rozložení.  

Finální datový soubor všech vybraných šetření po výše popsaných úpravách obsahuje 

informace od 15 124 respondentů, z čehož je 6 866 mužů (45,4 %) a 8 258 žen. (54,6 %).  

Zastoupení respondentů se mezi roky jednotlivých šetření liší. V roce 1993 se šetření účastnilo 

1600 osob (10,6 %), v roce 1998 to bylo 2 356 osob (15,6 %), v roce 2002 se jednalo o 2476 

osob (16,4 %), v roce 2008 to bylo 1955 osob (12,9 %) a v roce 2014 bylo dotázaných osob 

nejvíce, konkrétně se jednalo o 6737 osob (44,5 %). Nejpočetnější zastoupení respondentů je 

ve věkové skupině 55-64 let (16,5 %), oproti tomu nejméně početnou skupinou jsou respondenti 

ve věku 85+ (2,2 %). Více než dvě třetiny respondentů napříč šetřeními uvedlo, že jejich 

nejvyšší dosažená úroveň vzdělání je střední. Na střední úroveň vzdělání dosáhlo 70,3 % osob, 

nízkou úroveň mělo 17,3 % osob a vysokou úroveň vzdělání 11,9 %. U úrovně vzdělání je 

možné pozorovat rozdíly mezi pohlavími, především v kategorii s nízkou úrovní. Ženy této 

kategorii dosahují v 22,4 % případech, zatímco muži jen v 12,3 % případech. Další kategorie 

střední a vysoké úrovně vzdělání nemají již tak významné rozdíly mezi pohlavím, ale stále je 

u mužů vyšší procentuální zastoupení v obou skupinách než u žen. Mužů dosáhlo střední 

úrovně vzdělání dosáhlo 74 % a vysoké úrovně 13,7, na rozdíl od 67,2 % žen, které měly střední 

úroveň vzdělání a 10,4 % žen, jež měly vysokou úroveň vzdělání.  

 V celkovém souboru napříč časem je možné sledovat celkové počty kuřáků, jež po 

dotázání uvedly denní nebo příležitostné kouření v době šetření. Celková prevalence kouření 

mezi roky 1993–2014 je 28,7 %. Opět jsou zde genderové rozdíly, které jsou obecně známé, že 

muži kouří častěji než ženy. V tomto souboru se jedná o 35,9 % mužů a 22,8 % žen, kteří jsou 

kuřáky. Rozdílné hodnoty v prevalenci kouření vykazují i jednotlivé věkové skupiny. 

V mladších věkových skupinách je prevalence kouření vyšší oproti vyšší věkovým skupinám. 

Nejvyšší zastoupení kuřáků vykazují věkové skupiny 25-34 (37,7 %), 35-44 (37,1 %) a 45-54 

(36,8 %). Trochu překvapivé je procentuální zastoupení ve vyšších věkových skupinách, 

kdy ve věku 74-84 let kouří 7,7 % osob a ve věku 85+ pouze 3,5 %. V těchto věkových 

skupinách je pravděpodobné, že část osob by mohla být bývalými kuřáky, které ovšem 

po sloučení souboru nebylo možné přidat do skupiny kuřáků. 
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V celkových datech se prevalence kouření liší i dle úrovně vzdělání. Nejvyšší prevalenci 

kouření mají osoby se střední úrovní vzdělání (31,1 %), poté následují osoby s nízkou úrovní 

vzdělání (25,8 %) a nejnižší prevalenci kouření mají osoby s vysokou úrovní vzdělání (18,9 %). 

Výše uvedené informace je možné vidět vyobrazené v tabulce 5.  

 

Tabulka 5: Základní popis souboru vybraných výběrových šetřeních typu HIS v letech 

1993-2014, Česko, muži, ženy, celkem  

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování  

6.2 Vývoj prevalence kouření mezi roky 1993 a 2014 

Z pohledu vývoje prevalence kouření v čase je možné pozorovat klesající trend u obou pohlaví 

(viz graf 1). Pokud se zaměříme na data vycházejí z proměnné dělené dle vzdělání je u mužů 

v roce 1993 prevalence kouření rovna 40,3 %, zatím co u žen to je 30 %. V roce 1999 počtu 

kuřáků klesají u mužů o pouhé jedno procento tedy na hodnotu 38,7, ovšem u žen je tento 

pokles v průběhu šesti let výraznější a hodnota prevalence kouření klesá na 23,8 %. 

V následující šetřeních z let 2002 a 2008 nadále pokračuje klesající trend, kdy u mužů je snížení 

hodnot prevalence kuřáctví opět přibližně o jedno procento mezi jednotlivými šetřeními. U žen 

pokles není natolik významný, dokonce v šetření z roku 2008 došlo k lehkému navýšení hodnot 

prevalence kouření na hodnoty 24,3 %. K nejvyššímu poklesu došlo v šestiletém období mezi 

roky 2008 a 2014, kdy u obou pohlaví došlo ke snížení hodnot prevalence o čtyři procentuální 

body, což přestavuje 32,6 % prevalenci kuřáctví u mužů a 20,3 % u žen.  

N % N % N % N % N % N %

6866 45.4 2457 35,9 8258 54.6 1879 22,8 15124 100 4336 28,7

Věková skupina (v letech)

15-24 1042 15,2 395 38,0 967 11,7 260 26,9 2009 13,3 655 32,6

25-34 1059 15,4 484 45,8 1140 13,8 344 30,3 2199 14,5 828 37,7

35-44 1102 16,1 477 43,4 1186 14,4 371 31, 4 2288 15,1 848 37,1

45-54 1001 14,6 414 41,4 1148 13,9 377 32,9 2149 14,2 791 36,8

55-64 1154 16,8 390 34,0 1342 16,3 325 24,3 2496 16,5 715 28,6

65-74 955 13,9 223 23,4 1403 17,0 165 11,8 2358 15,6 388 16,5

75-84 444 6,5 68 15,3 842 10,2 31 3,7 1286 8,5 99 7,7

85+ 109 1,6 6 5,5 230 2,8 6 2,6 339 2,2 12 3,5

celkem 6866 100 2457 35,9 8258 100 1879 22,8 15124 100 4336 28,7

Úroveň vzdělání

základní 846 12,3 320 37,9 1845 22,4 373 20,3 2691 17,8 693 25,8

střední 5074 74,0 1915 37,9 5545 67,2 1384 25,0 10619 70,3 3299 31,1

vysoká 939 13,7 220 23,5 862 10,4 121 14,0 1801 11,9 341 18,9

celkem 6859 100 2455 35,9 8252 100 1878 22,8 15111 100 4333 28,7

Rok šetření

1993 753 11,0 301 40,8 847 10,3 249 30,0 1600 10,6 550 34,4

1999 1147 16,7 444 38,7 1209 14,6 287 23,8 2356 15,6 731 31,0

2002 1169 17,0 438 37,5 1307 15,8 308 23,6 2476 16,4 746 30,1

2008 940 13,7 344 36,7 1015 12,3 247 24,3 1955 12,9 591 30,2

2014 2857 41,6 930 32,6 3880 47,0 788 20,3 6737 44,5 1718 25,5

celkem 6866 100 2457 35,9 8258 100 1879 22,8 15124 100 4336 28,7

Muži Ženy Celkem

prevalence kouřenírespondenti prevalence kouření respondenti prevalence kouření respondenti
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Prevalenci kouření a konkrétní počty kuřáků z celkových počtu respondentů je možné vidět 

v tabulce 6 (na konci této podkapitoly), která je členěná za jednotlivé analyzované roky a dle 

věkových skupin, úrovně vzdělání a pohlaví. 

 

Graf 1: Vývoj prevalence kouření, Česko, v letech 1993-2014, muži, ženy, celkem 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

 

 V čase je možné také sledovat proměnu rozložení a struktury prevalence kouření 

v jednotlivých věkových skupin dotázaných respondentů. Zastoupení kuřáků v definovaných 

skupinách klesá s věkem. Nevyšších hodnot prevalence kouření dosahují věkové skupiny 25-

34, 35-44 a 45-54. Naopak nejnižších hodnot tohoto ukazatele lze pozorovat ve věkové skupině 

85+ (graf 2).  

U žen jsou menší rozdíly v prevalenci kouření ve věkových skupinách 15-24 až 25-54 oproti 

mužům. Také ve věkových skupinách 75-84 a 85+ let je zastoupení kuřaček výrazně nižší než 

u mužů. Lze očekávat, že snížení prevalence kouření v pozdějším věku může být spojené se 

zdravotními komplikacemi.  
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Graf 2: Prevalence kouření v jednotlivých věkových skupinách, Česko, v letech 

1993 - 2014, celkem 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

  

 Pro otázku vlivu vzdělání na prevalenci kouření, jenž je položena v této kapitole, je 

stěžejní proměna struktury proměnné úrovně vzdělání. V kategorii vzdělání je opět možné 

sledovat značné rozdíly mezi pohlavím, kdy ženy častěji než muži mají nízkou úroveň vzdělání 

napříč všemi šetřeními. Ve všech šetřeních se jedná o téměř dvojnásobné hodnoty. V roce 1993 

bylo procentuální zastoupení mužů s nízkou úrovní vzdělání rovno 9 %, zatímco u žen bylo 

19,1 %. Mezi roky 1993 a 2014 došlo k mírnému nástupu a poklesu hodnot procentuálního 

zastoupení této skupiny, ovšem v roce 2014 jsou hodnoty shodné s hodnotami šetření z roku 

1993. Zastoupení skupiny osob s dosažením střední úrovně vzdělání se v čase příliš nemění, 

u můžu je průměrné procentuální zastoupení střední úrovně vzdělání 73,9 % a u žen je hodnota 

nižší rovna 68,2 %. Ve vysoké úrovni vzdělání je patrný rostoucí trend u obou pohlaví, kdy 

u žen došlo od roku 1993 k téměř dvojnásobnému zvýšení procentuálního zastoupení k roku 

2014 (z hodnoty 7,6 % na 13,9 % žen s vysokou úrovní vzdělání). Procentuální zastoupení 

mužů s vysokou úrovní vzdělání prošlo mezi roky 1993 až 2014 poklesem, ale z šetření z roku 

2014 je patrné dosažení původních hodnot v této úrovni vzdělání (což je přibližně 16,1 % mužů 

s vysokou úrovní vzdělání). Ve sledovaném souboru je možné pozorovat rozdíly 

v procentuálním zastoupení prevalence kouření mezi jednotlivými kategoriemi úrovní vzdělání. 

Tyto rozdíly se mění i v průběhu času. Je patrné, že k poklesu prevalence kouření došlo napříč 

všemi úrovněmi vzdělání u obou pohlaví. U mužů s vysokou úrovní vzdělání došlo k 20% 

snížení prevalence kouření, zatímco ve skupinách s nízkou a střední úrovní vzdělání došlo 

k poklesu o přibližně 10 %.  
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V roce 2014 kouřilo ve skupině mužů s vysokou úrovní vzdělání 21,1 % mužů, ve skupině 

se střední úrovní se jednalo o 34,9 % mužů a s nízkou úrovní vzdělání kouřilo 33,7 % mužů. 

U žen v průběhu jednadvaceti let nedošlo tak významnému poklesu prevalence kouření 

v jednotlivých skupinách dle úrovně vzdělání jako u mužů. U žen klesla hodnota procentuálního 

zastoupení kuřaček s vysokou úrovní vzdělání o necelých 6 % (na hodnotu 13,6 %). V kategorii 

žen se střední úrovní vzdělání došlo k nejvyššímu poklesu o téměř 12 % a u žen s nízkou úrovní 

vzdělání pouze o necelá 2 %. Změny v procentuálním zastoupení kuřáků v jednotlivých 

skupinách dle úrovně vzdělání je možné sledovat v následujících grafech zvlášť pro muže 

(graf 3) a ženy (graf 4). 

Graf 3: Prevalence kouření dle úrovně vzdělání, Česko, v letech 1993–2014, muži 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

 

Graf 4: Prevalence kouření dle úrovně vzdělání, Česko, v letech 1993–2014, ženy 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

 

 



 

 

64 

 

Tabulka 6: Počet respondentů a prevalence kouření dle věkové skupiny a úrovně vzdělání, 

Česko, 1993-2014, muži, ženy, celkem 

  

Zdroj: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

Rok šetření 1993

N % N % N % N % N % N %

753 47,1 301 40,0 847 52,9 249 29,4 1600 100 550 34,4

Věková skupina (v letech)

15-24 140 19,0 46 32,9 126 15,2 34 27,0 266 17,0 80 30,1

25-34 135 18,3 64 47,4 148 17,8 62 41,9 283 18,0 126 44,5

35-44 162 22,0 90 55,6 161 19,4 63 39,1 323 20,6 153 47,4

45-54 120 16,3 56 46,7 150 18,1 59 39,3 270 17,2 115 42,6

55-64 78 10,6 25 32,1 101 12,2 21 20,8 179 11,4 46 25,7

65-74 78 10,6 15 19,2 111 13,4 10 9,0 189 12,1 25 13,2

75-84 21 2,8 4 19,0 31 3,7 0 0,0 52 3,3 4 7,7

85+ 4 0,5 1 25,0 2 0,2 0,0 6 0,4 1 16,7

celkem 738 100 301 40,8 830 100 249 30,0 1568 100 550 35,1

Úroveň vzdělání

základní 67 9,1 29 43,3 158 19,1 32 20,3 225 14,4 61 27,1

střední 547 74,2 229 41,9 608 73,3 205 33,7 1155 73,8 434 37,6

vysoká 123 16,7 42 34,1 63 7,6 12 19,0 186 11,9 54 29,0

celkem 737 100 300 40,7 829 100 249 30,0 1566 100 549 35,1

Rok šetření 1999

N % N % N % N % N % N %

1147 48,7 444 38,7 1209 51,3 287 23,7 2356 100 731 31,0

Věková skupina (v letech)

15-24 245 21,4 96 39,2 224 18,5 68 30,4 469 19,9 164 35,0

25-34 185 16,1 98 53,0 201 16,6 57 28,4 386 16,4 155 40,2

35-44 191 16,7 77 40,3 184 15,2 56 30,4 375 15,9 133 35,5

45-54 188 16,4 82 43,6 211 17,5 65 30,8 399 16,9 147 36,8

55-64 157 13,7 54 34,4 162 13,4 32 19,8 319 13,6 86 27,0

65-74 122 10,6 33 27,0 130 10,8 7 5,4 252 10,7 40 15,9

75-84 44 3,8 3 6,8 68 5,6 2 2,9 112 4,8 5 4,5

85+ 14 1,2 1 7,1 28 2,3 0 0,0 42 1,8 1 2,4

celkem 1146 100 444 38,7 1208 100 287 23,8 2354 100 731 31,1

Úroveň vzdělání

základní 180 15,7 62 34,4 338 28,0 78 23,1 518 22,0 140 27,0

střední 853 74,4 353 41,4 803 66,6 202 25,2 1656 70,4 555 33,5

vysoká 113 9,9 29 25,7 64 5,3 7 10,9 177 7,5 36 20,3

celkem 1146 100 444 38,7 1206 100 287 23,8 2352 100 731 31,1

Rok šetření 2002

N % N % N % N % N % N %

1169 47,2 438 37,5 1307 52,8 308 23,6 2476 100 746 30,1

Věková skupina (v letech)

15-24 242 20,7 97 40,1 206 15,8 48 23,3 448 18,1 145 32,4

25-34 211 18,0 96 45,5 246 18,8 65 26,4 457 18,5 161 35,2

35-44 169 14,5 80 47,3 163 12,5 58 35,6 332 13,4 138 41,6

45-54 210 18,0 82 39,0 234 17,9 78 33,3 444 17,9 160 36,0

55-64 171 14,6 57 33,3 199 15,2 41 20,6 370 14,9 98 26,5

65-74 109 9,3 18 16,5 149 11,4 18 12,1 258 10,4 36 14,0

75-84 49 4,2 7 14,3 94 7,2 0 0,0 143 5,8 7 4,9

85+ 7 0,6 1 14,3 16 1,2 0 0,0 23 0,9 1 4,3

celkem 1169 100 438 37,5 1307 100 308 23,6 2476 100 746 30,1

Úroveň vzdělání

základní 188 16,1 81 43,1 334 25,6 69 20,7 522 21,1 150 28,7

střední 844 72,3 331 39,2 869 66,5 225 25,9 1713 69,2 556 32,5

vysoká 136 11,6 26 19,1 104 8,0 14 13,5 240 9,7 40 16,7

celkem 1168 100 438 37,5 1307 100 308 23,6 2475 100 746 30,1

Rok šetření 2008

N % N % N % N % N % N %

940 48,1 344 36,6 1015 51,9 247 24,3 1955 100 591 30,2

Věková skupina (v letech)

15-24 150 16,0 54 36,0 138 13,6 47 34,1 288 14,7 101 35,1

25-34 169 18,0 75 44,4 158 15,6 50 31,6 327 16,7 125 38,2

35-44 140 14,9 66 47,1 159 15,7 52 32,7 299 15,3 118 39,5

45-54 124 13,2 55 44,4 114 11,2 34 29,8 238 12,2 89 37,4

55-64 191 20,4 69 36,1 182 17,9 43 23,6 373 19,1 112 30,0

65-74 97 10,3 17 17,5 138 13,6 17 12,3 235 12,0 34 14,5

75-84 55 5,9 8 14,5 101 10,0 4 4,0 156 8,0 12 7,7

85+ 12 1,3 0 0,0 25 2,5 0 0,0 37 1,9 0 0,0

celkem 938 100 344 36,7 1015 100 247 24,3 1953 100 591 30,3

Úroveň vzdělání

základní 131 14,0 54 41,2 246 24,3 52 21,1 377 19,4 106 28,1

střední 698 74,7 263 37,7 676 66,7 180 26,6 1374 70,6 443 32,2

vysoká 105 11,2 26 24,8 91 9,0 14 15,4 196 10,1 40 20,4

celkem 934 100 343 36,7 1013 100 246 24,3 1947 100 589 30,3

Rok šetření 2014

N % N % N % N % N % N %

2857 42,4 930 32,6 3880 57,6 788 20,3 6737 100 1718 25,5

Věková skupina (v letech)

15-24 262 9,2 102 38,9 272 7,0 63 23,2 534 7,9 165 30,9

25-34 356 12,5 151 42,4 384 9,9 110 28,6 740 11,0 261 35,3

35-44 438 15,3 164 37,4 515 13,3 142 27,6 953 14,1 306 32,1

45-54 357 12,5 139 38,9 438 11,3 141 32,2 795 11,8 280 35,2

55-64 550 19,3 185 33,6 696 17,9 188 27,0 1246 18,5 373 29,9

65-74 547 19,2 140 25,6 869 22,4 113 13,0 1416 21,0 253 17,9

75-84 274 9,6 46 16,8 548 14,1 25 4,6 822 12,2 71 8,6

85+ 72 2,5 3 4,2 158 4,1 6 3,8 230 3,4 9 3,9

celkem 2856 100 930 32,6 3880 100 788 20,3 6736 100 1718 25,5

Úroveň vzdělání

základní 279 9,8 94 33,7 762 19,6 142 18,6 1041 15,5 236 22,7

střední 2117 74,1 739 34,9 2577 66,4 572 22,2 4694 69,7 1311 27,9

vysoká 460 16,1 97 21,1 540 13,9 74 13,7 1000 14,8 171 17,1

celkem 2856 100 930 32,6 3879 100 788 20,3 6735 100 1718 25,5

Muži

Muži Ženy Celkem

respondenti prevalence kouření respondenti prevalence kouření respondenti prevalence kouření

prevalence kouření

prevalence kouření respondenti prevalence kouření respondenti prevalence kouření

Muži Ženy Celkem

respondenti prevalence kouření respondenti prevalence kouření respondenti

prevalence kouření

Muži Ženy Celkem

prevalence kouření

Ženy Celkem

respondenti

Muži Ženy Celkem

prevalence kouření prevalence kouřenírespondenti

respondenti

respondenti

respondenti

respondenti

respondentiprevalence kouření prevalence kouření
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6.3 Rozdíly v prevalenci kouření dle úrovně vzdělání 

Rozdíly v prevalenci kouření podle vzdělání byly vypočteny s využitím binární logistické 

regrese, jež dovoluje hodnocení síly asociace pomocí výpočtu poměru šancí výskytu 

onemocnění (Odds ratio; OR). Tento postup je možné uplatnit mezi dvěma proměnnými (tzv. 

hrubý, nekontrolovaný poměr šancí), či kontrolovat (adjustovat) asociaci na vliv více nezávisle 

proměnných (kontrolovaný, či adjustovaný odhad – adj. OR). Nejdříve byly pro potřeby práce 

vypočítány modely nekontrolovaných odhadů pro jednotlivé 3 nezávisle proměnné, a poté 

modely se zahrnutím všech nezávisle proměnných najednou. 

 Výsledky jsou shrnuty v tabulkách, které uvádí poměr šancí, rozsah intervalu 

spolehlivosti (int. spolehlivosti) a p-hodnotu, která poskytuje informaci o statistické 

významnosti. Pro výpočet poměru šance je nutné zvolit referenční kategorii (zvýrazněna 

kurzívou), která je vybrána s předpokladem, že osoby v ní zahrnuty mají nižší riziko výskytu 

jevu (kuřáctví), než osoby v ostatních kategoriích.   

 Prvním krokem analýzy pomocí logistické regrese byly výpočty modelů poměru šancí 

výskytu kuřáctví, kdy do analýzy vždy vstoupila pouze jedna nezávisle proměnná. 

Prezentované hodnoty rizika (OR) jsou pouze hrubé, neočištěné od vlivu ostatních proměnných. 

Výsledky neočištěných regresních modelů jsou dále krátce popsány se zaměřením 

na proměnnou úroveň vzdělání (tabulka 7), zbylé neočištěné modely jsou součástí přílohy 

(příloha 1,2).  

 Ve všech sledovaných rocích měli jedinci se střední úrovní vzdělání vyšší 

pravděpodobnost kuřáctví oproti respondentům s vysokou úrovní vzdělání na jednoprocentní 

hladině významnosti s výjimkou roku 1993, kdy bylo dosaženo pětiprocentní hladiny 

významnosti.  Hodnoty OR se byly v rozmezí 1,5 až 2,4. U osob s nízkou úrovní vzdělání oproti 

osobám s vysokou úrovní vzdělání byla 1,4-2,4krát vyšší pravděpodobnost na pětiprocentní 

hladině významnosti pouze v letech 2002-2014. Nejvyšších hodnot nebývala OR v případě 

osob s nízkou i střední úrovní vzdělání než u osob s vysokou úrovní vzdělání v roce 2002. 

Hodnota Nagelkerkeho R2 byla u všech pěti modelů v průměru 0,012, což znamená, že bylo 

jednotlivými modely vysvětleno pouze 1,2 % celkové variability v daném roce. Z hlediska 

vlivu pohlaví byla ve všech analyzovaných rocích na jednoprocentní hladině významnosti 

téměř 2krát vyšší šance kuřáctví u mužů než u žen. Hodnota Nagelkerkeho R2 byla u těchto 

modelů průměrně rovna 0,028. Výsledky OR dle věkových skupin byly velmi rozdílné 

a v mnoha věkových skupinách nesignifikantní. Ačkoli byla vysvětlující schopnost všech 

modelů v průměru rovna 8,7 % (příloha 2).  
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Tabulka 7: Vliv úrovně vzdělání na prevalenci kuřáctví v Česku v letech 1993-2014 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

6.3.1 Modely očištěné od vlivu nezávisle proměnných  

 V druhém kroku regresní analýzy bylo vypočítáno 5 modelů se zařazením všech 

3 nezávisle proměnných najednou. Tímto postupem došlo k očištění výsledného podílu šance 

(OR) mezi závislou proměnou a od vlivu ostatních proměnných. Hodnoty poměru šancí jsou 

v tabulkách pojmenovány jako adj. OR.  

 V této analýze bylo na jednoprocentní hladině významnosti potvrzeno, že alespoň jedna 

z nezávisle proměnných má statisticky významný vliv na vysvětlení variability závisle 

proměnné ve všech sledovaných letech šetření. Hodnota Nagelkerkeho R2 se pro tyto modely 

byla přibližně 0,024, což vyjadřuje, že těmito modely bylo možné vysvětlit 12,4 % celkové 

variability v daném roce.  

 Aplikací logistické regrese bylo statisticky významně potvrzeno, že z hlediska úrovně 

vzdělání se u osob s nižší i střední úrovní opět potvrdila častější kuřácká závislost než u osob 

s vysokou úrovní vzdělání, a to i v případě, že do modelu byly přidány další nezávisle 

proměnné. Ve všech letech bylo dosaženo jednoprocentní statistické významnosti. V roce 1998 

byly hodnoty OR nejnižší, u osob s nízkým vzděláním bylo riziko kuřáctví 1,9krát vyšší 

než u osob s vysokou úrovní vzdělání. Pouze v tomto roce byla šance kuřáctví vyšší u osob 

se středním vzděláním (OR=1,946) než u respondentů s vysokou úrovní vzdělání. 

Rok Úrověň Dolní Horní

vysoká 1

nízká 0,91 0,59 1,40 0,666

střední 1,47 1,05 2,06 0,025

vysoká 1

nízká 1,45 0,96 2,19 0,078

střední 1,97 1,35 2,89 0,000

vysoká 1

nízká 2,02 1,37 2,97 0,000

střední 2,40 1,69 3,42 0,000

vysoká 1

nízká 1,53 1,01 2,31 0,045

střední 1,86 1,29 2,68 0,001

vysoká 1

nízká 1,42 1,14 1,77 0,002

střední 1,88 1,57 2,24 0,000

OR

95% int.spolehlivosti

p-hodnota

1993

1999

2002

2008

2014
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V následujících letech došlo k posunu vyššího rizika kouření do skupin osob s nízkou úrovní 

vzdělání oproti vysoké úrovni vzdělání. Ovšem v obou kategoriích vzdělání došlo k navýšení 

hodnot OR. Nejvyšší hodnoty OR bylo opět dosaženo v roce 2002, kdy osoby s nízkou úrovní 

vzdělání měly 3,8krát vyšší šanci být kuřáky než dotázaní s vysokou úrovní vzdělání, osoby se 

střední úrovní měly 2,9krát vyšší riziko kuřáctví oproti osobám s vysokou úrovní vzdělání. 

Zvýšené riziko kuřáctví oproti roku 1993 přetrvalo i v roce 2014. V roce 2014 bylo šance stát 

se kuřákem u osob s nízkou úrovní vzdělání 2,6krát vyšší než u respondentů s vysokou úrovní 

vzdělání a u osob se střední úrovní vzdělání byla hodnota OR rovna 2,2. Výše uvedené hodnoty 

je možné vidět v tabulce 8.  

 Jako významná proměnná související s kuřáctvím se dále prokázala také proměnná 

pohlaví, v případě že respondent byl muž, tak riziko kuřáctví bylo téměř dvojnásobné, něž u žen 

ve všech analyzovaných letech na jednoprocentní hladině významnosti. Statistická významnost 

věkových skupin byla velmi proměnlivá, kdy v některých analyzovaných letech nebyla 

prokázána ani na pětiprocentní hladině významnosti (příloha 3).  

 

Tabulka 8: Vliv úrovně vzdělání na prevalenci kuřáctví očištěné od vlivu pohlaví a věkové 

skupiny v Česku v letech 1993-2014 

  

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

Rok Úroveň vzdělání Dolní Horní

1993 vysoká 1

nízká 1,895 1,183 3,034 0,008

střední 1,946 1,363 2,778 0,000

1999 vysoká 1

nízká 2,599 1,661 4,064 0,000

střední 2,446 1,652 3,622 0,000

2002 vysoká 1

nízká 3,813 2,512 5,788 0,000

střední 2,938 2,040 4,233 0,000

2008 vysoká 1

nízká 2,422 1,547 3,794 0,000

střední 2,024 1,391 2,947 0,000

2014 vysoká 1

nízká 2,572 2,025 3,268 0,000

střední 2,215 1,844 2,661 0,000

adj. OR

95% int.spolehlivosti

p-hodnota
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7 Vývoj a trendy incidence zhoubných novotvarů 

souvisejících s vlivem kouření v Česku 

 Analýzy incidence zhoubných novotvarů zapříčiněných vlivem kouření je zaměřena 

pouze na hodnoty České republiky. Cílem je popis vývoje struktury a intenzity incidence 

vybraných zhoubných novotvarů. Jsou sledovány pravděpodobné vývojové trendy v incidenci 

ZN v průběhu čtyřiceti let v Česku, konkrétně mezi roky 1978 až 2018. Z důvodu možného 

porovnání výsledků s výsledky celosvětové studie Bray et al. (2018) je využit světový standard 

ASR–W z roku 1960. 

7.1 Analýza struktury incidence zhoubných novotvarů 

zapříčiněných vlivem kouření 

Prvním krokem je provedení analýzy struktury incidence, kdy je analyzovaným ukazatelem 

podíl nových případů ZN zapříčiněných vlivem kouření z celkového počtu nových případů 

novotvarů. Tento ukazatel popisuje, jak se zhoubné novotvary související s kouřením podílí na 

celkovém počtu nových případů novotvarů v České republice. Jedná se o analýzu 13 zhoubných 

novotvarů, které jsou dle monografie IARC (2012), které dávají vznik těchto ZN do souvislosti 

s vlivem kouření. V rámci analýzy vývojového trendu a interpretace výsledků je nutné 

postupovat s určitou mírou opatrnosti, jelikož v průběhu sledovaného období nastalo několik 

metodických změn v klasifikaci zhoubných nádorových onemocnění a změn ve způsobu 

hlášení a registrace ZN (Dušek a kol. 2020).  

 V analyzovaném období podíl nových případů všech vybraných zhoubných novotvarů 

souvisejících s vlivem kouření z celkovém počtu nových případů novotvarů klesá. Tento trend 

je možné pozorovat u obou pohlaví (viz. graf 5). Ovšem výraznější pokles hodnot celkového 

podílu je u mužů než u žen. Hodnota celkového podílu všech ZN souvisejících s vlivem kouření 

u mužů byla nejvyšší v roce 1979, kdy byl podíl roven 63,8 %, poté v průběhu následující 

desítek let došlo k poklesu o téměř 27 procentuálních bodů, tedy na hodnotu 36,7 %. U žen není 

v analyzovaném období takto výrazný pokles, ale přesto k poklesu došlo z hodnot 37,3 % 

na hodnoty podílu 26,5 %, což přestavuje pokles o pouhých 11 procentuálních bodů. Pro lepší 

představu bylo v roce 2018 nově diagnostikováno 27 911 případů vybraných ZN dohromady 

za obě pohlaví.  
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Graf 5: Trend vývoje podílu zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření 

z celkovém počtu nových případů novotvarů, Česko, v letech 1978-2018 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 

 

 Z pohledu jednotlivých vybraných ZN souvisejících s vlivem kouření jsou značné 

rozdíly mezi pohlavími v hodnotách sledovaného ukazatele. Z toho důvodu jsou komentovány 

pro každé pohlaví samostatně. Pro muže (viz. graf 6) je dominantním ZN souvisejícím s vlivem 

kouření ZN plic, který do roku 2002 vykazoval nejvyšší hodnoty podílu oproti ostatním ZN. 

Díky významnému poklesu (z 25 % v roce 1978 na 8,9 % v roce 2018), pravděpodobně 

souvisejícími s vývojem epidemie kouření v Česku, došlo k takovému snížení podílu ZN plic, 

že byl převýšen podílem kolorektálního karcinomu. Procentuální podíl těchto dvou novotvarů 

je výrazně vyšší oproti ostatním vybraným novotvarům. Z pohledu průměrných hodnot obou 

skupin se jedná o přibližně 12 procentních bodů. K výraznému snížení také došlo u zhoubného 

novotvaru žaludku, kdy na něj v roce 2018 připadlo 1,7 % z celkového počtu nových případů 

novotvarů. Zbylé zhoubné novotvary související s vlivem kouření (jako ZN rtů, dutiny ústní 

a hltanu, slinivky břišní, hrtanu, jater, jícnu a akutní myeloidní leukémie) nevykazují výraznější 

změny než o 2 procentuální body v podílu nových případů ku všem nově diagnostikovaným 

případům ZN. 
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Graf 6: Trend vývoje podílu jednotlivých zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem 

kouření z celkovém počtu nových případů novotvarů, Česko, v letech 1978-2018, muži 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování  

 

 U žen je možné konstatovat, že obecné hodnoty podílu vybraných zhoubných novotvarů 

souvisejících s vlivem kouření dosahují nižších hodnot než u mužů (graf 7). Na rozdíl od mužů 

u žen dosahuje nejvyšších hodnot ve všech sledovaných rocích kolorektální karcinom. U tohoto 

ZN novotvaru je možné od přelomu tisíciletí pozorovat klesající trend podílu (z maximální 

hodnoty 12 % v roce 1992 na hodnotu podílu 7,2 % v roce 2018). Oproti mužům, u nichž 

dochází k poklesu zhoubného novotvaru plic, u žen dochází k růstu podílu zhoubného 

novotvarů plic vůči všem nově diagnostikovaným novotvarům. Od roku 1978 došlo k nárůstu 

podílu ZN plic o 2,5 procentuální body, tedy z hodnot 3,1 % v roce 1978 na hodnotu 5,7 % 

v roce 2018. Jelikož zhoubný novotvar plic je z velké části zapříčiněn kouřením, opět se jako 

u mužů projevuje vývoj epidemie kouření. Zvýšení hodnoty podílu je patrné u ZN ledvin, 

nejnižší hodnota podílu byla 1,9 % v roce 1978, ovšem v roce 1995 dosáhly hodnoty podílu 

tohoto zhoubného novotvaru svého maxima, tedy hodnoty 3,8, následně došlo k mírnému 

poklesu a v roce 2018 byla hodnota podílu 2,9 %. Stejně jako u mužů je u žen výrazný klesající 

trend v ZN žaludku, maximální hodnota podílu byla v roce 1978 rovna 7,4 %, poté došlo 

k poklesu na hodnotu 1,7 %. Pokles v hodnotách podílu je patrný u zhoubných novotvarů 

děložního hrdla.  
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Konzistentně v průběhu analyzovaných let nejnižší hodnoty podílu jednoznačně vykazují ZN 

vaječníku (mucinozní podtyp), jícnu a hrtanu, kdy jsou průměrné hodnoty podílu všech tří 

zmíněných ZN rovny 0,2 %. Zhoubný novotvar slinivky břišní, akutní myeloidní leukémie, 

jater, rtu, dutiny ústní a hltanu u žen též nevykazují přílišné výkyvy v trendu v hodnot podílu. 

 

Graf 7: Trend vývoje podílu jednotlivých zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem 

kouření z celkovém počtu nových případů novotvarů, Česko, v letech 1978-2018, ženy 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 

 

7.2 Věkově specifická míra incidence 

 Jako další ukazatel pro zhodnocení struktury incidence je zvolena věkově specifická 

míra incidence. Z důvodu zaměření práce byl zvolen pro tuto analýzu pouze zhoubný novotvar 

plic, protože u tohoto ZN je zapříčiněním vlivem kouření nejvyšší, kdy hodnoty populační 

atributivní frakce je u tohoto ZN rovna více něž 80 %. Věkově specifická míra incidence 

zhoubného novotvaru plic u mužů, která je přepočtena na 100 000 mužů, sledována 

v desetiletých intervalech za roky 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018 (graf 8). Z grafu je patrná, 

věkově specifická míra incidence zhoubného novotvaru plic u mužů, která v roce 2018 měla 

hodnoty této míry nejnižší ze všech vybraných let. Nejvyšší míry jsou patrné ve věkových 

skupinách 70-74, 75-79 a 80-84. Maximální hodnota věkově specifická míra incidence 

zhoubného novotvaru plic u mužů byla v roce 1978 rovna 663 případům na 100 000 mužů. 

Tento trend odráží skutečnost opožděného efektu kouření, který je opožděn přibližně o 30-40 

let.  
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Graf 8: Věkově specifická míra incidence zhoubného novotvaru plic, Česko, 2018, muži 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování  

 

 U žen jsou obecně nižší hodnoty věkově specifické míry incidence zhoubného 

novotvaru plic ve všech věkových skupinách než u mužů (graf 9). Ovšem na rozdíl od mužů je 

u žen možné pozorovat růst hodnot věkově specifické míry incidence zhoubného novotvaru 

plic. K nejvyššímu nárůstu hodnot došlo ve věkové skupině 70-74 let, kdy maximální hodnota 

je rovna 168 případům na 100 000 žen. Přestože se jedná o nejvyšší dosaženou hodnotu u žen, 

u mužů ve stejné věkové skupina byla maximální hodnoty v roce 1978 téměř čtyřnásobná. 

Nulových hodnot dosahují ženy i muži věkových skupin 0-4 až 30-34 let, poté dochází 

k výskytu onemocnění.   

 

Graf 9: Věkově specifická míra incidence zhoubného novotvaru plic, Česko, 2018, ženy 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování  
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7.3 Věkově standardizovaná míra incidence 

Dále je využit ukazatel věkově standardizované míry incidence, kdy je možné analyzovat data 

od roku 1978 do roku 2018. Pro možnost srovnání výsledků této analýzy s výsledky celosvětové 

studie Bray a kol. (2018) je využita věkově standardizovaná míra incidence, kde zvoleným 

standardem je světový́ standard ASR–W z roku 1960. Informace týkající se struktury a vývoje 

věkově standardizované míry incidence v Česku v letech 1978 až 2018 jsou dále představeny 

v grafech, kdy vývoj věkově standardizované míry incidence zhoubných novotvarů 

souvisejících s vlivem kouření pro obě pohlaví a celkem jsou hodnoceny ve společném grafu 

(graf 10). Pro lepší přehlednost jsou poté jednotlivé nádorová onemocnění a jejich věkově 

standardizovaná míra incidence vyobrazeny v grafech 11 a 12, ovšem rozdělených dle pohlaví.  

 

Graf 10: Věkově standardizovaná míra incidence zhoubných novotvarů souvisejících 

s vlivem kouření, Česko v letech 1978-2018, muži, ženy, celkem 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování  

 

 Po předchozích analýzách dochází opět k potvrzení faktu, že incidence zhoubných 

novotvarů plic je ve všech zkoumaných rocích vyšší u mužů než u žen. U mužů bylo dosaženo 

maximálních hodnot v roce 1984, kdy se hodnota věkově standardizované míry rovnala 

79,3 novým případům na 100 000 mužů, zatímco u žen v témže roce byla pouze 7,9 nových 

případů na 100 000 žen. U mužů od roku 1984 dochází ke klesání hodnot tohoto ukazatele, 

kdy v roce 2018 již bylo u mužů pozorována hodnota věkově standardizované míry incidence 

rovna 37,9 nových případů na 100 000 mužů. 
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 U žen je bohužel možné sledovat rostoucí trend v diagnostice nových případů, kdy v roce 2017 

byla zaznamenána nejvyšší hodnota věkově standardizované míry incidence (18,9 nových 

případů na 100 000 žen).  Koncem 70. let a počátkem 80.let minulého století byly hodnoty 

věkově standardizované míry incidence téměř 12krát vyšší u mužů než u žen, dnes je tento 

rozdíl již pouze 2násobný u mužů oproti u ženám. Vývoj zhoubného novotvaru plic velmi 

přesvědčivě odráží vývoj tabákové epidemie. Tato teze koreluje s předchozí analýzou 

prevalence kouření, kdy je u mužů možné sledovat již několik desetiletí klesající trend 

v prevalencí kuřáctví, což s ohledem na opožděný efekt odráží ve vývoji incidence zhoubného 

novotvaru plic. U žen je obecně epidemie kouření opožděna 10-20 let oproti mužům, s tímto 

předkladem je možné se ztotožnit i z pohledu věkově standardizované incidence, kdy u žen 

bylo doposud možné sledovat stoupající hodnoty míry incidence.  

Pokud zasadíme věkově standardizované míry incidence do kontextu celosvětového výskytu 

nových případů zhoubného novotvaru plic, je možné konstatovat, že Česká republika je v míře 

incidence nadprůměrná. V roce 2018 se zjištěné hodnoty věkově standardizované míry 

incidence pro muže v rámci východní Evropy (do tohoto regionu je Česko řazeno, dle studie 

Bray et al., 2018), byly podprůměrné, jelikož průměr hodnot byl 49,3 nových případů 

na 100 000 mužů. Nejvyšší hodnot v rámci Evropy, ale i celosvětově dosáhlo Maďarsko 

s hodnotou standardizované míry incidence téměř 80 nových případů na 100 000 mužů. Ženy 

v roce 2018 byly na rozdíl od mužů v rámci východní Evropy nadprůměrné, jelikož průměrná 

hodnota věkově standardizované míry incidence východní Evropy byla odhadována na 11,9 

nových případů na 100 000 žen a v Česku byla rovna 17,7 novým případům na 100 000 žen. 

Opět zde byla nejvyšší míra incidence odhadována u žen v Maďarsku přibližně 40 nových 

případů na 100 000 žen (Bray a kol. 2018). 

 Dále je tato podkapitola věnována analýze věkově standardizované míry incidence 

ostatních vybraných zhoubných novotvarů, kdy jsou níže grafy s informacemi rozděleny 

pro muže (graf 11) a ženy (graf 12). Hodnoty věkově standardizované míry incidence u mužů 

lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří zhoubný novotvar plic a kolorektální karcinom 

a druhou skupiny zbylé analyzované zhoubné novotvary, neboť hodnoty věkově 

standardizované míry incidence těchto dvou ZN jsou průměrně 5,5krát vyšší než průměr hodnot 

zbylých ZN. Již byly popsány změny ve vývoji incidence ZN plic, ovšem kolorektální karcinom 

též prošel vývojem.  U tohoto ZN došlo v průběhu let 1998-2018 k výraznému nárůstu a poté 

poklesu hodnot standardizované míry incidence u mužů, ovšem hodnoty v roce 2018 

(41,1 nových případů na 100 000 mužů) byly vyšší než v roce 1998 (33 nových případů 

na 100 000 mužů).  
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Po tomto vývoji má zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku nejvyšší hodnoty věkově 

standardizované míry incidence ze všech sledovaných novotvarů u mužů. Jen pro srovnání, 

maximální hodnota tohoto ukazatele u žen, byla v roce 1998 rovna 31 případů na 100 000 žen, 

což je nižší než minimální hodnota 33,2 na 100 000 mužů v roce 1978. Dalším zhoubným 

novotvarem, u něhož došlo v průběhu sledovaného období k růstu hodnot věkově 

standardizované míry incidence je ZN ledvin, kdy je nárůst u mužů i žen. U mužů hodnoty 

tohoto nádorového onemocnění jsou ve všech analyzovaných rocích téměř dvojnásobné 

než  u žen. Například v roce 2018 byla zaznamenána míra incidence 21,3 nových případů 

na 100 000 mužů a 9,5 nových případů na 100 000 žen. Dále se zvýšila věkově standardizovaná 

míra incidence u zhoubného novotvaru rtu, dutiny ústní a hltanu u mužů i žen. Opět muži mají 

vyšší hodnoty této míry, u mužů je zvýšení pozvolné, oproti tomu u žen došlo v roce 2004 

ke zlomu a z hodnoty 2,9 došlo k nárůstu na hodnotu 4,8 nových případů na 100 000 žen. 

U obou pohlaví také došlo ke zvýšení a snížení hodnot věkově standardizované míry incidence 

ZN močového měchýře v analyzovaném období, u mužů byla průměrná hodnota ukazatele 

(13,9 u mužů a 3,8 u žen) o přibližně 10 nových případů na 100 000 osob. U žen i mužů je také 

zjištěn přírůstek zhoubného novotvaru slinivky břišní od roku 1979 do rok 2018 zhruba 

o 3 případy na 100 000 osob. Klesající trend ve věkově standardizované míry incidence je 

podobně patrný u obou pohlaví u zhoubného novotvaru žaludku, k poklesu docházelo průběžně 

během celého sledovaného období. U zhoubného novotvaru děložního hrdla docházelo 

ke stoupání hodnot věkově standardizované míry incidence do poloviny 90.let minulého století, 

od roku 1994 a hodnoty 17,3 nových případů na 100 000 žen dochází ke snížení hodnot, 

kdy v roce 2018 byla hodnota 9,0 nových případů na100 000 žen. Zbylé vybrané zhoubné 

novotvary (jater, hrtanu jícnu a akutní myeloidní leukémie) u mužů nepřesahují ve sledovaném 

období hodnot 8 případů na 100 000 mužů. U žen tato skupina nádorových nemocnění 

s přidruženým zhoubným novotvarem vaječníku nepřesahují ve věkově standardizované míry 

incidence hodnot 3 případů na 100 000 žen. U zhoubných novotvarů jícnu, hrtanu a vaječníku 

ani hodnoty 1 případ na 100 000 žen. V průběhu let 1978 až 2018 v Česku jsou jejich věkově 

standardizované míry incidence poměrně konstantní.   

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

Graf 11: Věkově standardizované míry incidence zhoubných novotvarů souvisejících 

s kouřením, Česko v letech 1978-2018, muži 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování  

 

Graf 12: Věkově standardizované míry incidence vybraných zhoubných novotvarů 

souvisejících s kouřením, Česko v letech 1978-2018, ženy 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování  
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8 Vliv kouření na vznik zhoubných novotvarů v Česku 

v letech 1978-2018 

Tato kapitola je věnována výsledkům analytické metody atributivní́ frakce.  Cílem bylo 

odhadnutí velikosti podílu zhoubných novotvarů vzniklých v důsledku vlivu kouření v Česku 

mezi roky 1978 až 2018.  Kapitola se věnuje zodpovězení stanovených výzkumných hypotéz 

zabývajících se genderovými rozdíly, věkovou strukturou a stěžejně vývojem populační 

atributivní frakce vybraných zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření.  

8.1 Analýza populační atributivní frakce  

 V roce 1978 bylo v Česku nově diagnostikováno více než 35 tisíc zhoubných novotvarů, 

z toho více než 18 tisíc případů bylo diagnostikováno u mužů a téměř 17 tisíc případů u žen. 

V roce 2018 se už jednalo více než 87 tisíc nových případů zhoubných novotvarů v Česku, 

z nichž bylo více než 46 tisíc u mužů a 40 tisíc u žen (tabulka 9). V čase se proměnil i počet 

případů, u kterých je možné připsat působení karcinogenním látkám obsaženým v tabákovém 

kouři, v roce 1978 se celkem jednalo o 7 449 případů (41 % ze všech vybraných nově 

diagnostikovaných ZN a 21 % ze všech nově diagnostikovaných ZN), poté docházelo k nárůstu, 

kdy v roce 2018 se jednalo o 10061 nově diagnostikovaných případů v důsledku kouření (36 % 

ze všech vybraných nově diagnostikovaných ZN a 11,5 % ze všech nově diagnostikovaných 

ZN). Z pohledu celkových PAF pro obě pohlaví nejsou příliš významné rozdíly mezi roky 1978 

(zmiňovaných 41 %), 1988 (40,3 %), 1998 (38,6 %), 2008 (38,1 %) a 2018 (36 %), ale mezi 

muži a ženami dochází k významným rozdílům.  Zatímco u mužů se v roce 1978 populační 

atributivní frakce pohybovala v rozmezích 11,7 % až 84,9 %, u žen bylo rozmezí 0,5 % 

až 21,1 %. Více informací je možné vidět v tabulce 6 níže, kde jsou shrnuty informace 

za jednotlivé sledované roky rozdělené dle pohlaví a celkem, data jsou vyobrazena 

pro jednotlivá vybraná nádorová onemocnění související s vlivem kouření v Česku. 



 

 

78 

 

Tabulka 9: Incidence, počty atributivních případů a hodnoty populační atributivní frakce zhoubných novotvarů souvisejících s kouřením, 

1978-2018, Česko, muži, ženy, celkem 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování

1978 1988

Zhoubný novotvar I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%)

rtu, dutiny ústní a hltanu 474 402 84,9 183 12 6,6 657 414 63,1 rtu, dutiny ústní a hltanu 667 551 82,5 190 33 17,4 857 584 68,1

jícnu 184 141 76,7 31 2 6,1 215 143 66,5 jícnu 230 180 78,3 42 10 22,7 272 190 69,7

žaludku 1724 723 42,0 1244 9 0,7 2968 732 24,7 žaludku 1381 567 41,1 978 21 2,1 2359 588 24,9

tlustého střeva a konečníku 2179 255 11,7 1850 11 0,6 4029 266 6,6 tlustého střeva a konečníku 3025 365 12,1 2493 41 1,7 5518 406 7,4

jater 303 137 45,3 153 1 0,8 456 138 30,4 jater 416 191 45,8 243 6 2,6 659 197 29,9

slinivka břišní 556 237 42,5 501 10 2,0 1057 246 23,3 slinivka břišní 695 305 43,9 580 33 5,7 1275 338 26,5

hrtanu 434 387 89,2 24 5 21,1 458 392 85,7 hrtanu 467 413 88,5 30 13 43,1 497 426 85,7

plic 4708 4310 91,5 525 96 18,2 5233 4406 84,2 plic 4840 4442 91,8 766 291 38,0 5606 4733 84,4

děložního hrdla 1007 14 1,4 1007 14 1,4 děložního hrdla 1132 30 2,7 1132 30 2,7

vaječníku (mucinózní) 54 2 3,3 54 2 3,3 vaječníku (mucinózní) 64 5 7,6 64 5 7,6

ledvin 487 242 49,6 319 4 1,2 806 245 30,4 ledvin 873 438 50,2 490 17 3,5 1363 455 33,4

močového měchýře 741 408 55,1 182 4 2,2 923 412 44,6 močového měchýře 956 521 54,5 271 18 6,8 1227 539 44,0

AML 132 37 27,8 152 1 0,5 284 37 13,2 AML 154 45 29,4 199 3 1,5 353 48 13,7

celkem 11922 7279 61,1 6225 170 2,7 18147 7449 41,0 celkem 13704 8017 58,5 7478 522 7,0 21182 8539 40,3

celkem (C00-C97) 18817 38,7 16707 1,0 35524 21,0 celkem (C00-C97) 22554 35,5 20463 2,5 43017 19,9

1998 2008

I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%)

rtu, dutiny ústní a hltanu 787 646 82,1 232 73 31,7 1019 719 70,6 rtu, dutiny ústní a hltanu 1000 799 79,9 336 142 42,3 1336 941 70,5

jícnu 364 273 75,0 69 28 40,7 433 301 69,6 jícnu 472 340 72,0 94 51 54,5 566 391 69,1

žaludku 1124 417 37,1 811 41 5,0 1935 458 23,7 žaludku 957 328 34,3 697 57 8,1 1654 385 23,3

tlustého střeva a konečníku 4118 453 11,0 3214 123 3,8 7332 576 7,9 tlustého střeva a konečníku 4858 444 9,1 3316 179 5,4 8174 623 7,6

jater 525 226 43,0 294 17 5,7 819 243 29,6 jater 563 214 38,0 306 25 8,2 869 239 27,5

slinivka břišní 814 332 40,8 803 103 12,8 1617 435 26,9 slinivka břišní 1003 366 36,5 966 170 17,6 1969 536 27,2

hrtanu 442 393 89,0 59 36 61,2 501 430 85,7 hrtanu 497 424 85,4 51 37 71,6 548 461 84,1

plic 4796 4316 90,0 1299 750 57,8 6095 5066 83,1 plic 4735 4175 88,2 1855 1207 65,1 6590 5382 81,7

děložního hrdla 1092 58 5,3 1092 58 5,3 děložního hrdla 1025 66 6,5 1025 66 6,5

vaječníku (mucinózní) 77 10 13,3 77 10 13,3 vaječníku (mucinózní) 77 14 18,0 77 14 18,0

ledvin 1514 707 46,7 957 66 6,9 2471 773 31,3 ledvin 1943 803 41,4 1138 105 9,2 3081 908 29,5

močového měchýře 1442 747 51,8 519 78 15,0 1961 825 42,1 močového měchýře 1602 741 46,3 619 130 21,1 2221 872 39,3

AML 220 61 27,9 213 7 3,4 433 69 15,8 AML 205 52 25,6 240 11 4,8 445 64 14,4

celkem 16146 8572 53,1 9639 1390 14,4 25785 9962 38,6 celkem 17835 8688 48,7 10720 2194 20,5 28555 10882 38,1

celkem (C00-C97) 29240 29,3 27565 5,0 56805 17,5 celkem (C00-C97) 38393 22,6 35013 6,3 73406 14,8

2018

I ATR PAF (%) I ATR PAF (%) I ATR PAF (%)

rtu, dutiny ústní a hltanu 1182 832 70,4 511 224 43,7 1693 1056 62,4

jícnu 588 371 63,1 133 76 56,8 721 447 61,9

žaludku 812 221 27,2 544 50 9,2 1356 271 20,0 Poznámky: 

tlustého střeva a konečníku 4339 264 6,1 2934 177 6,0 7273 441 6,1 I = incidence

jater 629 190 30,1 332 31 9,5 961 221 23,0 ATR = Odhadovaný počet zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření

slinivka břišní 1182 328 27,8 1150 237 20,6 2332 565 24,2 PAF = Odhadovaný podíl zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření

hrtanu 388 313 80,6 60 42 70,7 448 355 79,3 C00-C97 = Počet nově diagnostikovaných zhoubných novotvarů v Česku v daném roce

plic 4143 3470 83,8 2309 1593 69,0 6452 5063 78,5

děložního hrdla 734 50 6,8 734 50 6,8

vaječníku (mucinózní) 61 11 18,5 61 11 18,5

ledvin 2091 671 32,1 1195 130 10,9 3286 801 24,4

močového měchýře 1565 594 38,0 553 127 23,0 2118 722 34,1

AML 238 45 18,9 238 14 5,9 476 59 12,4

celkem 17157 7299 42,5 10754 2762 25,7 27911 10061 36,0

celkem (C00-C97) 46739 15,6 40622 6,8 87361 11,5

Muži Ženy Celkem

Muži Ženy Celkem

Muži Ženy Celkem

Muži Ženy Celkem

Muži Ženy Celkem
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Populační atributivní frakce se v Česku liší dle zhoubných nádorových onemocnění 

souvisejících s kouřením (tabulka 6). Nejvyšší podíl, který lze přičíst kouření, napříč všemi 

analyzovanými roky, byl jednoznačně odhadnut pro zhoubný novotvar plic u mužů 

(83,8 - 91,5 % u mužů; 18,2-69,0 % u žen) a zhoubný novotvar hrtanu u žen (80,6-89,2 % 

u mužů; 21,1-70,7 % u žen.  Naopak nejmenší podíl, který lze přičíst kouření, byl odhadnut 

u zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku u mužů (6,1-12,1 %) i žen (0,6-6,0 %). 

Zastoupení populační atributivní frakce pro jednotlivá nádorová onemocnění související 

s kouřením v roce 2018 je vyobrazeno v grafu 13.  

 

Graf 13: Populační atributivní frakce jednotlivých zhoubných novotvarů způsobených 

kouřením v roce 2018, Česko, muži, ženy 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 

 

Věková struktura rozložení populační atributivní frakce je v analyzovaných letech 1978, 1988, 

1998, 2008 a 2018 obecně spíše konzistentní. U mužů je zastoupení věkových skupin, u nichž 

se vyskytují případy zhoubných novotvarů souvisejících s kouřením, od roku 1978 nepříliš 

proměnlivé. Oproti tomu u žen dochází k rozšíření intervalu v něm je možné odhadnout 

populační atributivní frakci, jelikož v těchto skupinách docházelo k záchytu nových případů 

souvisejících s kouřením. V roce 1978 se jednalo o 6 věkových skupin (skupiny ve věku 40-75 

let), avšak v roce 2018 se záchyt podílu nových případů ZN souvisejících s kouřením rozšířil 

na 9 věkových skupin (graf 14).  V roce 2018 byla nejvyšší hodnota populační atributivní frakce 

odhadnuta ve věkových skupinách 60-64 let a 65-69 let u mužů i žen. V těchto skupinách 

docházelo k vrcholu tohoto ukazatele, poté následovalo postupné klesání hodnot PAF.  
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Graf 14: Distribuce populační atributivní frakce dle věkových skupin v roce 2018, Česko, 

muži, ženy 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 

 

Přibližně polovinu nových případů zhoubných novotvarů zapříčiněných kouřením lze přičíst 

zhoubnému novotvaru plic ve všech analyzovaných letech. V grafech 15 a 16 je zobrazen 

procentuální podíl případů způsobených kouřením pro jednotlivé typy rakovin ku celkovému 

počtu nových případů všech zhoubných novotvarů způsobených kouřením v letech 1978 a 2018 

v Česku. V roce 1978 se celkem za obě pohlaví jednalo o 7449 případů a v roce 2018 o 10061 

případů ZN, které lze přičíst kouření. U mužů jsou počty případů ZN způsobených kouření 

téměř třikrát vyšší než u žen, z toho důvodu je pravděpodobný větší dopad epidemie kouření 

u mužské populace. Rozdělení nových případu zhoubných novotvarů zapříčiněných kouřením 

se liší dle pohlaví (graf 15,16). 

Zatímco v roce 1978 byl relativní příspěvek zhoubného novotvaru rtu, dutiny ústní 

a hltanu, tlustého střeva a konečníku a slinivky břišní vyšší u žen, podíl zhoubného novotvaru 

plic, žaludku a jícnu byl vyšší u mužů. V průběhu let došlo ke změně rozložení distribuce 

jednotlivých ZN u obou pohlaví. Z toho důvodu v roce 2018 byl vyšší relativní příspěvek 

rakoviny plic u žen než u mužů. Také dále u žen přetrvával vyšší podíl zhoubného novotvaru 

tlustého střeva a konečníku a zhoubného novotvaru slinivky břišní. Oproti tomu došlo u mužů 

k nárůstu relativní příspěvku zhoubného novotvaru téměř všech typů rakovin na úkor rakoviny 

plic.  
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Graf 15: Relativní podíl atributivních případů zhoubných novotvarů způsobených 

kouřením v roce 1978, Česko, muži, ženy 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 

 

Graf 16: Relativní podíl atributivních případů zhoubných novotvarů způsobených 

kouřením v roce 2018, Česko, muži, ženy 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 
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Grafy 17 a 18 zobrazují populační atributivní frakci zhoubných novotvarů zapříčiněných 

kouřením vůči všem nově diagnostikovaných případům novotvarů (C00-C97) v jednotlivých 

letech pro obě pohlaví rozděleně. Z těchto grafů jsou velmi dobře patrné rozdíly trendů mezi 

pohlavími. U mužů dochází výraznému klesajícímu trendu podílu nových případů zhoubných 

novotvarů způsobených kouřením. Zatímco u žen dochází k pozvolnému nárůstu podílu 

zhoubných novotvarů způsobených kouřením vůči všem novým případům novotvarů 

(C00 - C97). Pokud se jednalo o typ zhoubného novotvaru, byl ZN plic s nejvyšší PAF u mužů 

i u žen ve všech rocích.   

 

Graf 17: Populační atributivní frakce zhoubných novotvarů způsobených kouřením ze 

všech diagnostikovaných novotvarů (C00-C97) v letech 1978-2018, Česko, muži 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 

 

Graf 18: Populační atributivní frakce zhoubných novotvarů způsobených kouřením ze 

všech diagnostikovaných novotvarů (C00-C97) v letech 1978-2018, Česko, ženy 

 

Zdroj: ÚZIS (2021a), vlastní zpracování 
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9 Diskuse výsledků a hypotéz 

Tato kapitola se věnuje zhodnocení zjištěných výsledků s pracovními hypotézami, které byly 

stanovené v úvodu práce. Rovněž je zde podkapitola věnovaná kritickému zhodnocení práce 

a jejím silným a slabým stránkám.  

9.1 Diskuse hypotéz 

Hypotéza 1: V Česku mezi roky 1993 a 2014 došlo ke zvýšení vlivu úrovně vzdělání na 

prevalenci kouření, kdy osoby s nižším vzděláním mají vyšší pravděpodobnost kuřáctví oproti 

osobám s vyšším vzděláním.  

 

Podobně jako v mnoha rozvinutých zemí, tak i v Česku je možné sledovat vliv úrovně vzdělání 

na prevalenci kouření. V tomto případě byl předpoklad analýzy potvrzen téměř ve všech, 

s výjimkou let 1993 a 1999, neočištěných modelech, kde na pětiprocentní hladině významnosti 

byla zjištěna vyšší pravděpodobnost kuřáctví u osob s nízkou úrovní vzdělání vůči osobám 

s vysokou úrovní vzdělání. Ovšem v modelech očištěných od vlivu nezávisle proměnných 

pohlaví a věkové skupiny, byly na jednoprocentní hladině významnosti všechny výsledné 

hodnoty OR signifikantní. Bylo potvrzeno, že s klesající úrovní vzdělání se zvyšuje riziko 

prevalence kouření. Pouze v roce 1993 byla hodnota OR u osob s nízkou úrovní vzdělání vůči 

osobám s vysokou úrovní vzdělání nižší než u osob se střední úrovní vzdělání vůči osobám 

s vysokou úrovní vzdělání. Tento výsledek je pravděpodobně možné vysvětlit historickým 

vývojem, kdy dříve bylo kouření typické spíše u osob vyššího společenského postavení, 

z důvodu vysoké finanční náročnosti kuřáctví. V následujících sledovaných letech 1999, 2002, 

2008 a 2014 došlo k posunu vyššího rizika kuřáctví do skupiny osob s nízkou úrovní vzdělání. 

Tyto výsledky se shodují s výsledky podobných publikací zabývajících se touto tématikou 

(Huisman, Kunst, Mackenbach 2005b; Siahpush a kol. 2006). V roce 2002 bylo téměř 4krát 

vyšší riziko kuřáctví u osob s nízkou úrovní vzdělání oproti osobám s vysokou úrovní vzdělání. 

Tato hodnota byla vrcholem vývoje poměru šancí, poté v roce 2014 došlo k poklesu hodnoty 

OR na hodnotu 2,6krát vyššího rizika kouření u osob s nízkou úrovní vzdělání než u osob 

s vysokou úrovní vzdělání. Přesto z pohledu dlouhodobého vývoje, došlo mezi roky 1993 

a 2014 k nárůstu rizika kuřáctví u osob s nízkou úrovní vzdělání oproti osobám s vysokou 

úrovní vzdělání. K této proměnně poměru šancí, došlo pravděpodobně v důsledku měnící 

se struktury vzdělanosti v Česku. Je tedy možné očekávat, že u osob s vyšším vzděláním bude 

lepší pochopení dopadů vlivu kouření na zdraví.  
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 Vzhledem k výsledkům analýzy byla hypotéza statisticky potvrzena. V Česku osoby 

s nižším vzděláním mají vyšší pravděpodobnost kuřáctví oproti osobám s vysokou úrovní 

vzděláním a mezi roky 1993 a 2014 došlo ke zvýšení vlivu úrovně vzdělání na prevalenci 

kouření.  Výsledky této analýzy tedy poukazují na sociální nerovnosti v kouření a pro snížení 

těchto rozdílů je vhodné zaměření preventivních a intervenčních programů na osoby s nižší 

úrovní vzdělání.  

 

Hypotéza 2: Vývoj prevalence kouření se opožděně projeví ve vývoji incidence zhoubných 

novotvarů souvisejících s vlivem kouření, potažmo i ve vývoji podílu zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření v Česku mezi roky 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018. 

 

Od roku 1993 je možné v Česku sledovat klesající trend v hodnotách prevalence kouření 

u mužů i žen. U mužů dosahuje prevalence kouření vyšších hodnot oproti ženám. U obou 

pohlaví byl v analyzovaném období od roku 1993 až 2014 zaznamenán pokles v prevalenci 

kouření přibližně o 10 procentuálních bodů, a v roce 2014 byla prevalence kouření rovna 

32,6 % u mužů a 20,3 % u žen. Respondenti odpovídali na otázky o aktuálním statusu kouření 

v době tázání.  

 Dle modelu epidemie kouření autorů Lopeze a Collishawa (1994) je možné konstatovat, 

že Česko je v současné době ve čtvrté fázi vývoje epidemie kouření. Tento závěr potvrzují dále 

i hodnoty vývoje míry věkově standardizované incidence zhoubných novotvarů v letech 

1978 - 2018 v Česku. Dle modelu je u mužů možné očekávat mírně klesající trend úmrtí 

zapříčiněných v důsledku kouření, oproti tomu u žen ve stejném období dochází k nárůstu 

úmrtí, k čemuž musí předcházet podobný vývoj incidence tohoto typu onemocnění. Práce se 

zaměřuje pouze na vývoj incidence zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření. 

U mužů bylo možné sledovat do roku 1996 nárůst hodnot věkově standardizované míry 

incidence zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření (maximální hodnota byla 

239,14 nových případů na 100 000 mužů). Největší podíl na těchto hodnotách vybraných 

zhoubných novotvarů měl ZN plic. Poté došlo k významnému snížení věkově standardizované 

míry incidence zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření. V roce 2018 se hodnota 

tohoto ukazatele rovnala již 164,29 nových případů na 100 000 mužů. ZN plic je v Česku 

u mužů jedním ze dvou nejčastěji diagnostikovaných ZN souvisejících s vlivem kouření napříč 

časem. U žen se tento model opakuje se zpožděním přibližně 1-2 dekád (Lopez, Collishaw 

1994).  
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Ve výsledcích analýzy věkově standardizované míry incidence je možné velmi pěkně sledovat 

počátek nárůstu incidence zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření. U žen 

je dosaženo nejvyšších hodnot v období let 1994-2011 (průměrně 99 nových případů 

na 100 000 žen). Poté od roku 2012 dochází k mírnému poklesu.  

 S vývojem prevalence kouření a incidence koreluje i vývoj populační atributivní frakce. 

U mužů v Česku došlo mezi roky 1978-2018 k pozvolnému snížení podílu nových případů 

zhoubných novotvarů způsobených kouřením. Zatímco u žen došlo ke skokovému nárůstu 

populační atributivní frakce zhoubných novotvarů způsobených kouřením mezi roky 1988 

a 1998. Tato analýza tedy velmi názorně vykresluje opoždění modelu epidemie kouření u žen 

přibližně o 10-20 let oproti mužům.  

 Hypotéza o opožděném projevu prevalence kouření ve vývoji incidence zhoubných 

novotvarů souvisejících s vlivem kouření, potažmo i ve vývoji podílu zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření v Česku mezi roky 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018 byla z výsledků 

analýzy prokázána. Problémem může být, nakolik je možné využít věkově specifické míry 

výskytu rakoviny plic u doživotních nekuřáků ze studie CPS II retrospektivně a pro Česko. 

Přestože odhadnuté hodnoty populační atributivní frakce nejsou zcela přesné a nelze z nich 

tvořit bezvýhradné závěry, tak vývojové trendy jsou objektivní.  

 

Hypotéza 3: Podíl kouření na vznik zhoubných nádorových onemocnění v Česku v roce 2018 

odpovídal podílu typickému pro evropské státy, a zároveň mezi roky 1978 a 2018 došlo 

k poklesu tohoto podílu. 

 

Výsledky analýzy populační atributivní frakce v Česku v roce 2018 jsou v souladu 

s předchozími studiemi provedenými v Evropě. Při uplatnění jiného postupu konvenčního 

výpočtu PAF s prevalencí kouření a RR bylo odhadnuto, že v roce 2008 bylo kouření 

způsobeno 35 % rakoviny související s tabákem (Agudo a kol. 2012). Práce využívající 

stejného postupu výpočtu PAF zabývající se širokou škálou zemí v Evropě odhadovala v roce 

2018 , že 39 % zhoubných novotvarů souvisejících s tabákem lze přičíst kouření (Kulhánová 

a kol. 2020). Dle výsledků analýzy použité v této práci bylo odhadnuto, že kouření zapříčinilo 

36 % zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření, což odpovídá, že přibližně jeden 

ze tří případů zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření je způsoben kouřením. 

Z hlediska celkového podílu zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření z celkového 

počtu všech zhoubných novotvarů diagnostikovaných v roce 2018 nebyla hodnota PAF v Česku 

vyšší než 20 %.  
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Například ve Francii byl podíl zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření vůči všem 

diagnostikovaných novotvarům roven 19 %, kdy hodnota PAF pouze pro muže byla odhadnuta 

na 28 % a u žen na 8 % (Cao a kol. 2018).  

V rámci německé studie z roku 2018 bylo odhadnuto, že kouření způsobilo 24,7 % případů 

zhoubných novotvarů u mužů a 13 % u žen (Mons a kol. 2018). V rozsáhlé evropské studii bylo 

v roce 2018 odhadnuto v evropském průměru, že kouřením bylo způsobeno 19,4 % případů 

zhoubných novotvarů, načež u mužů byla tato hodnota PAF predikována na 27,8 % a u žen 

10,0 % (Kulhánová a kol. 2020). V rámci této studie byly odhadovány i hodnoty pro Česko, 

kdy bylo odhadnuto, že kouření způsobilo celkem 17,7 % zhoubných novotvarů ze všech 

diagnostikovaných zhoubných novotvarů, u mužů byla hodnota odhadnuta na 23,6 % a u žen 

10,6 %. V rámci této práce byly v roce 2018 hodnoty pro Česko odhadnuty nižší. Dle výsledků 

bylo 11,5 % všech zhoubných novotvarů způsobeno vlivem kouření, u mužů byla tato hodnota 

15,6 % a u žen 6,8 %. Výrazně nižší hodnoty PAF byly způsobeny především tím, že pro 

výpočet výsledné hodnoty PAF v této práci byly zahrnuty všechny zhoubné novotvary 

(C00 - C97), ale v předchozích pracích byla použita data všech zhoubných novotvarů vyjma 

rakoviny kůže (C44). Dále využitá data incidence vybraných zhoubných novotvarů získala z 

odhadů databáze GLOBOCAN, naproti tomu v této diplomové práci byla využita data ÚZIS 

ČR. 

 Druhá část hypotézy se týkala poklesu podílu zhoubných novotvarů způsobených 

vlivem kouření mezi roky 1978 a 2018. Vzhledem k mírnému snížení prevalence kouření 

v Česku v posledních desetiletích byl pravděpodobný pokles i podílu zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření (Csémy a kol. 2021). Výsledky analýzy provedené v této práci 

skutečně odhadují mírný pokles podílu kouření na vzniku zhoubných novotvarů souvisejících 

s kouřením v Česku v případě celkových čísel za obě pohlaví. V roce 1978 bylo kouřením 

způsobeno 41 % zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření, zatímco v roce 2018 

byla tato hodnota PAF odhadnuta na 36 %. Na základě výše prezentovaných výsledků je tedy 

možné pokládat hypotézu za potvrzenou v obou svých částech.  
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Hypotéza 4: Podíl kouření na vznik zhoubných nádorových onemocnění v Česku se lišil mezi 

pohlavími, kdy u mužů došlo k poklesu podílu kouření na vznik všech jednotlivých zhoubných 

novotvarů způsobených vlivem kouření mezi roky 1978 a 2018, zatímco u žen došlo mezi roky 

1978 a 2018 k nárůstu podílu kouření na vznik všech jednotlivých zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření. 

 

Z výsledků práce je dle očekávání zřetelná rozdílná distribuce podílu vlivu kouření na vznik 

jednotlivých zhoubných nádorových onemocnění mezi pohlavími. Podíly zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření byly obecně vyšší u mužů s výjimkou zhoubných novotvarů hrdla 

děložního a mucinozního typy zhoubného novotvaru vaječníku, které se vyskytují pouze u žen. 

U mužů byl napříč časem jednoznačně nejvyšší podíl kouření na vznik zhoubného novotvaru 

plic. V roce 2018 byla hodnota PAF pro tento zhoubný novotvar v této práci odhadnuta na 

83,8 %. U mužů byla hodnota ve všech studovaných studiích vyšší než 80 %  (Mons a kol. 

2018; Poirier a kol. 2016; Cao a kol. 2018; Pandeya a kol. 2015; Parkin 2011). Hodnota podílu 

kouření na zhoubný novotvar plic v Česku je nižší než evropský průměr, který byl v roce 2018 

odhadnut na 87,0 % (Kulhánová a kol. 2020). Od roku 1978 došlo k pozvolnému poklesu podílu 

o přibližně deset procentuálních bodů zmíněného novotvaru u mužů. U žen byl dle výsledků 

práce nejvyšší hodnoty podílu kouření na vznik zhoubného novotvaru hrtanu, ovšem zhoubný 

novotvar plic je ve velmi těsném závěsu. V roce 2018 byla odhadnuta PAF pro ZN hrtanu 

70,7 % a pro ZN plic 69,0 %. Tyto hodnoty odpovídají evropskému průměru v roce 2018 

(Kulhánová a kol. 2020). U žen bylo dle odhadnutých hodnot PAF pro zhoubný novotvar plic 

a hrtanu možné sledovat od roku 1978 výrazné zvýšení vlivu kouření na vznik těchto ZN. 

Z hlediska ostatních zhoubných nádorových onemocněních způsobených vlivem kouření bylo 

možné mezi roky 1998 a 2018 sledovat stejné trendy ve vývoji podílu vlivu kouření na vznik 

nádorových onemocnění jako v případě ZN plic a hrtanu. Trend vývoje podílu kouření na vznik 

zhoubného novotvaru plic i hrtanu velmi věrohodně odráží vývoj prevalence kouření 

a vývojovou fázi epidemie kouření.  
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Hypotéza 5: Podílově nejvíce zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření v Česku 

v roce 2018 je u mužů i žen zastoupeno ve věkové skupině 55-59 let. 

 

Věková struktura rozložení populační atributivní frakce byla v analyzovaných letech 1978, 

1988, 1998, 2008 a 2018 obecně spíše konzistentní. U mužů bylo zastoupení věkových skupin, 

u nichž se vyskytují případy zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouřením téměř 

neměnné. Oproti tomu u žen došlo k rozšíření intervalu, v němž byla odhadnuta populační 

atributivní frakce z důvodu záchytu nových případů souvisejících s kouřením. V roce 1978 se 

jednalo o 6 věkových skupin (skupiny ve věku 40-75 let), avšak v roce 2018 se záchyt podílu 

nových případů ZN souvisejících s kouřením rozšířil na 9 věkových skupin (osoby ve věku 26-

29 a dále 45-84 let. V roce 2018 byla nejvyšší hodnota populační atributivní frakce pro všechny 

zhoubné novotvary způsobené vlivem kouření zjištěna ve věkových skupinách 65-69 let u mužů 

(54 %) a 60-64 let u žen (39,3 %). Tyto hodnoty odpovídají opožděnému efektu kouření o 30-

40 let od jeho zahájení.  

 Z pohledu pouze zhoubného novotvaru plic, který je nejvíce ovlivněn kouřením, bylo 

v Česku v roce 2018 způsobeno vlivem kouření ve věkové skupině 65-69 let u mužů 91 % a 

60-64 let u žen 82,1 % případů ZN plic. Odhadnuté hodnoty pro Česko v roce 2018 jsou 

konzistentní s výsledky dalších studií, které také potvrzují vliv kouření na vznik zhoubných 

nádorových onemocnění ve vyšších věkových skupinách. V Anglii v rámci studie provedené 

v roce 2010 byly nejvyšší hodnoty PAF zhoubného novotvaru plic odhadnuty ve věkové 

skupině 55-64 let  u mužů (89 %) a u žen (84 %) (Parkin 2011). Ve Francii roku 2015 byla 

odhadnuta nejvyšší hodnota PAF zhoubného novotvaru plic rovna 94 % u mužů a 85 % u žen 

ve věkové skupině 55-59 let (Cao a kol. 2018). V Austrálii z dat z roku 2007-2008 byl odhad 

PAF zhoubného novotvaru plic nejvyšší ve věkové skupině 65-74 let (Pandeya a kol. 2015). 

Rozložení PAF v rámci věkových skupin je v případě všech zhoubných novotvarů způsobených 

vlivem kouření velmi podobné, je to z důvodu opožděného efektu.  

 Hypotéza, že podílově nejvíce zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření 

v Česku v roce 2018 je u mužů i žen zastoupeno ve věkové skupině 55-59 let není z výsledků 

práce prokázána. Je zde nepatrný rozdíl mezi pohlavími a také nejvyšších hodnot PAF je 

dosaženo ve vyšších věkových skupinách. 
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9.2 Limitace práce 

Předností této diplomové práce je využití kvalitních národních datových zdrojů o výskytu 

zhoubných novotvarů. Dále využití nepřímé metody populační atributivní frakce, jejíž výhoda 

spočívá především v zohlednění dlouhodobých kumulativních účincích kouření na vznik 

zhoubných novotvarů. Výsledné odhady populační atributivní frakce tedy netrpí zkreslením 

hlášení o kouření tabáku. Předností práce je tedy nejen její aktuálnost, ale také ojedinělost, 

protože analýze zabývající se vývojem v Česku doposud nebyla provedena. 

Na druhou stranu nejvýznamnějším limitem této diplomové práce je nemožnost 

stanovení přesných a absolutních závěrů. Cílem práce byl odhad vlivu kouření na vznik 

zhoubných nádorových onemocnění v Česku, a to nejlepším možným způsobem. Slabou 

stránkou zvolené metody populační atributivní frakce je především v převzetí věkově 

specifické míry výskytu rakoviny plic u doživotních nekuřáků ze studie CPS II ve Spojených 

státech amerických. Jelikož se jedná o ojedinělou takto rozsáhlou studii, bylo využití vhodné, 

i za předpokladu, že se rozdělení expozice dalším rizikovým faktorům (pasivní kouření, radon, 

ionizující záření, znečištění ovzduší a další) pro vznik zhoubného novotvaru plic může mezi 

Českem a Spojenými státy lišit.  Odhaduje se, že ve Spojených státech je 10-15 % rakoviny plic 

způsobeno jinými faktory než aktivním kouřením (Samet a kol. 2009). Dalším úskalím práce 

je zvolení relativních rizik. Pokud by došlo ke zvolení odlišných relativních rizik, výsledky 

a závěry práce by byly odlišné. Ačkoli odlišení výsledků by nemělo být příliš významné. 

V případě analýzy populační atributivní frakce u akutní myeloidní leukémie mohou být data 

velmi mírně nadhodnocena, z důvodu využití celé skupiny C92. V případě analýzy dat 

z šetřeních typu HIS došlo pro potřeby analýzy ke sloučení několika kategorií týkajících 

se současného statusu kouření. Je tedy vhodné upozornit na sloučení skupiny respondentů 

bývalých kuřáků k současným nekuřákům. Data z tohoto důvodu mohou být hlavně  

ve vyšších věkových skupinách, kdy osoby mohou abstinovat především z důvodu 

zdravotní kontraindikace, mírně podhodnocena, pokud bychom chtěli sledovat vliv kouření na 

vznik nádorových onemocnění.  
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce byl odhad vlivu kouření na vznik vybraných nádorových 

onemocnění souvisejících s vlivem kouření v Česku. Práce se zabývala odhadem vlivu kouření 

na vznik zhoubných novotvarů v letech 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018, což umožnilo analýzu 

vývoje vlivu kouření v čase. Dále pro širší pohled na danou problematiku se práce zabývala 

analýzou vývoje incidence zhoubných nádorových onemocnění souvisejících s vlivem kouření 

v Česku mezi roky 1978-2018. Dalším cílem práce bylo zjištění sociálních nerovností 

v prevalenci kouření, což nepřímo poukazovalo na sociální nerovnosti ve vlivu kouření na vznik 

zhoubných novotvarů. Jako determinant sociálních rozdílů byla zvolena úroveň vzdělání. 

Pro naplnění cílů práce bylo stanoveno 5 hypotéz, kdy odpovědi na ně přinesly stěžejní závěry 

a naplnily tak očekávání práce.  

 V práci byla zjištěna statisticky významná závislost kuřáctví na úrovni vzdělání. 

Ve všech sledovaných období (s výjimkou roku 1993) bylo zjištěno zvyšující se riziko 

se snižující se úrovní dosaženého vzdělání. Nejvyšších hodnot v rozdílech pravděpodobnosti 

kuřáctví mezi osobami s rozdílnou úrovní vzdělání bylo dosaženo v očištěných modelech 

od vlivu pohlaví a věku v šetření EHIS z roku 2002. Riziko kuřáctví v tomto roce bylo téměř 

4krát vyšší u osob s nízkou úrovní vzdělání oproti osobám s vysokou úrovní vzdělání, zatímco 

u osob se střední úrovní vzdělání byla pravděpodobnost kouření 2,6krát vyšší než u osob 

s vysokou úrovní vzdělání. Přestože nejvyšších hodnot poměru šancí bylo dosaženo v roce 

2002, z pohledu vývoje mezi roky 1993 a 2014 došlo k nárůstu rizika kuřáctví v závislosti 

na úrovni vzdělání v případě osob s nízkou i střední úrovní vzdělání oproti osobám s vysokou 

úrovní vzdělání. Výsledky analýzy sociálních nerovností v prevalenci kouření byly konzistentní 

se studiemi zabývajícími se obdobnou tématikou.  

 Druhým významným zjištěním bylo potvrzení modelu vývoje epidemie kouření, jenž je 

univerzálně celosvětově využitelný. Dle modelu i výsledků práce byl prokázán opožděný efekt 

ve vývoji prevalence kouření na vývoj incidence a potažmo i podílu zhoubných nádorových 

onemocnění způsobených vlivem kouření. V letech 1993 až 2014 byl dle výsledků analýzy 

klesající trend prevalence kouření u mužů i žen, kdy došlo k poklesu prevalence kouření 

o přibližně 10 procentuálních bodů u obou pohlaví (v roce 2014 byla prevalence kouření u mužů 

rovna 32,6 % a u žen 20,3 %). Obecně vyšší prevalence kouření u mužů se projevuje 

i v hodnotách věkově standardizované míry incidence zhoubných novotvarů souvisejících 

s kouřením.  
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Dle předpokladů modelu a výsledků práce je možné konstatovat, že Česko se nachází ve čtvrté 

fázi epidemie kouření. U mužů v Česku mezi roky 1998 a 2018 došlo k poklesu věkově 

standardizované míry incidence zhoubných novotvarů souvisejících s vlivem kouření, 

oproti tomu u žen v tomto období došlo k nárustu hodnot tohoto ukazatele. U žen v Česku 

je model epidemie opožděn přibližně o 20 let oproti mužům.  

 Dle očekávání se vývoj prevalence kouření a vývoj incidence zhoubných novotvarů 

souvisejicích s vlivem kouření projevil i ve vývoji podílu kouření na vznik nádorových 

onemocnění v Česku. Obecně došlo k poklesu tohoto ukazatele v čase. Z pohledu evropského 

kontextu bylo Česko v roce 2018 v hodnotách podílu zhoubných novotvarů způsobených 

vlivem kouření mírně podprůměrné. V Česku v roce 2018 bylo 36 % zhoubných nádorových 

onemocnění souvisejicích s vlivem kouření zapříčiněné vlivem kouření. Podíl těchto 

zhoubných novotvarů způsobených vlivem kouření vůči všem nově diagnostikovaným 

zhoubným novotvarů byl v témže roce 11,5 %. Vliv kouření se u každého druhu rakoviny 

projevuje v jiné míře a odlišnosti genderové povahy. Jednoznačně nejvyšší vliv kouření byl 

na vznik zhoubného novotvaru plic a hrtanu u obou pohlaví. Naopak nejnižší dopad kouření 

byl na vznik zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku, u žen je to ještě zhoubný 

novotvar hrdla děložního. Z pohledu vývoje vlivu kouření na vznik zhoubných novotvarů byl 

opět doložen pozvolný klesajicí trend podílu kouření na vznik zhoubných nádorových 

onemocnění u mužů a rostoucí trend u žen.  

 Z hlediska věku je podíl kouření na vznik nádorových onemocnění ve vyšších věkových 

skupinách (45 let a více). V roce 2018 byla hodnota populační atributivní frakce nejvyšší 

ve věkové skupině 65-69 let u mužů (53,9 %) a 60-64 let u žen (39,3 %). Rozložení vlivu 

kouření na vznik nádorových onemocnění je v případě všech druhů zhoubných novotvarů 

způsobených vlivem kouření velmi podobné, jelikož karcinogenní látky obsažené v tabákovém 

kouři mají akumulační a opožděný efekt na vznik zhoubného nádorového onemocnění.   

 Vzhledem k stále významné prevalenci kouření v Česku existuje velký potenciál 

pro prevenci rakoviny, a z tohoto důvodu je zaměření práce velmi aktuální a přínosné.  V rámci 

úsilí o snížení míry kouření a vzniku nových nádorových onemocnění způsobených vlivem 

kouření, je potřeba přijmutí a posílení účinné legislativy o kontrole tabáku a efektivní zaměření 

preventivních a intervenčních programů. Pouze těmito postupy je možné dosáhnout trvalého 

snížení kouření a tím i snížení zátěže zhoubnými novotvary v Česku.  
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(2020): Užívání tabáku a alkoholu v ČR 2019. Státní zdravotní ústav, Praha.  
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SPOLEČNOST PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU (2021): Užívání tabáku – základní 

pojmy, Národní zdravotnický informační portál, https://doi.org/2695-0340.  

 

STEUER, C. E., EL-DEIRY, M., PARKS, J. R., HIGGINS, K. A., SABA, N. F. (2017): An 

update on larynx cancer. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 1, 67, 31–50.  

 

SUCHÁNEK, Š., GREGA, T., MÁJEK, O., DUŠEK, L., ZAVORAL, M. (2000): Screening 

kolorektálního karcinomu. 176–178.  

 

SVOD (2005): Slovník odborných pojmů, SVOD, https://doi.org/ISSN 1802 – 8861 

(cit. 3.6.2021) 

 

TASHKIN, D. P., MURRAY, R. P. (2009): Smoking cessation in chronic obstructive 

pulmonary disease. Respiratory Medicine, 7, 103, 963–974.  



 

 

104 

 

TENG, A., BLAKELY, T., ATKINSON, J., KALEDIENE, R., LEINSALU, M., 
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Příloha 1: Vliv pohlaví na prevalenci kouření v Česku v letech 1993-2014 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

  

Rok Pohlaví Dolní Horní

muž 1,61 1,30 1,98 0,000

žena 1

muž 2,03 1,70 2,43 0,000

žena 1

muž 1,95 1,63 2,32 0,000

žena 1

muž 1,80 1,48 2,19 0,000

žena 1

muž 1,89 1,70 2,12 0,000

žena 1

OR

95% int.spolehlivosti

p-hodnota

1993

1999

2002

2008

2014
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Příloha 2: Vliv věkové skupiny na prevalenci kouření v Česku v letech 1993-2014 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

Rok

Věková 

skupina Dolní Horní

15-24 1

25-34 1,866 1,313 2,652 0,001

35-44 2,093 1,488 2,943 0,000

45-54 1,725 1,208 2,463 0,003

55-64 0,804 0,525 1,231 0,315

65-74 0,354 0,216 0,582 0,000

75-84 0,194 0,068 0,555 0,002

85+ 0,465 0,053 4,044 0,488

15-24 1

25-34 1,248 0,945 1,648 0,119

35-44 1,022 0,769 1,358 0,880

45-54 1,085 0,821 1,433 0,566

55-64 0,686 0,503 0,938 0,018

65-74 0,351 0,238 0,517 0,000

75-84 0,087 0,035 0,217 0,000

85+ 0,045 0,006 0,333 0,002

15-24 1

25-34 1,137 0,863 1,497 0,363

35-44 1,486 1,107 1,996 0,008

45-54 1,177 0,892 1,553 0,248

55-64 0,753 0,555 1,020 0,067

65-74 0,339 0,226 0,508 0,000

75-84 0,108 0,049 0,236 0,000

85+ 0,095 0,013 0,712 0,022

15-24 1

25-34 1,146 0,824 1,592 0,418

35-44 1,207 0,863 1,688 0,271

45-54 1,106 0,774 1,581 0,581

55-64 0,795 0,572 1,103 0,169

65-74 0,313 0,202 0,485 0,000

75-84 0,154 0,082 0,292 0,000

85+ 0,000 0,000 0,998

15-24 1

25-34 1,219 0,961 1,545 0,103

35-44 1,058 0,842 1,329 0,630

45-54 1,218 0,964 1,540 0,099

55-64 0,956 0,767 1,191 0,685

65-74 0,487 0,387 0,611 0,000

75-84 0,211 0,156 0,287 0,000

85+ 0,091 0,046 0,182 0,000

2002

2008

2014

p-hodnota

1993

1999

OR

95% int.spolehlivosti
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Příloha 3: Vliv úrovně vzdělání, pohlaví a věkové skupiny na prevalenci kouření v Česku 

v letech 1993-2014 

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR (2021b), Eurostat (2021), vlastní zpracování 

Rok 

šetření Dolní Horní

Úroveň vzdělání vysoká 1

nízká 1,90 1,18 3,03 0,008

střední 1,95 1,36 2,78 0,000

Pohlaví žena 1

muž 1,69 1,35 2,11 0,000

Věková skupina 15-24 1

25-34 2,14 1,49 3,08 0,000

35-44 2,35 1,65 3,33 0,000

45-54 1,97 1,37 2,84 0,000

55-64 0,91 0,59 1,40 0,655

65-74 0,39 0,23 0,64 0,000

75-84 0,21 0,07 0,60 0,004

85+ 0,47 0,05 4,14 0,497

Úroveň vzdělání vysoká 1

nízká 2,60 1,66 4,06 0,000

střední 2,45 1,65 3,62 0,000

Pohlaví žena 1

muž 2,11 1,75 2,54 0,000

Věková skupina 15-24 1

25-34 1,44 1,07 1,94 0,015

35-44 1,17 0,87 1,58 0,306

45-54 1,22 0,91 1,63 0,185

55-64 0,73 0,53 1,00 0,051

65-74 0,36 0,25 0,54 0,000

75-84 0,10 0,04 0,24 0,000

85+ 0,05 0,01 0,37 0,003

Úroveň vzdělání vysoká 1

nízká 3,81 2,51 5,79 0,000

střední 2,94 2,04 4,23 0,000

Pohlaví žena 1

muž 1,98 1,65 2,37 0,000

Věková skupina 15-24 1

25-34 1,43 1,07 1,92 0,015

35-44 1,89 1,39 2,58 0,000

45-54 1,44 1,08 1,92 0,013

55-64 0,86 0,63 1,17 0,334

65-74 0,37 0,25 0,56 0,000

75-84 0,12 0,06 0,27 0,000

85+ 0,10 0,01 0,75 0,026

Úroveň vzdělání vysoká 1

nízká 2,42 1,55 3,79 0,000

střední 2,02 1,39 2,95 0,000

Pohlaví žena 1

muž 1,73 1,41 2,12 0,000

Věková skupina 15-24 1

25-34 1,36 0,95 1,93 0,094

35-44 1,40 0,98 2,01 0,067

45-54 1,22 0,83 1,78 0,306

55-64 0,89 0,63 1,25 0,496

65-74 0,35 0,22 0,55 0,000

75-84 0,17 0,09 0,33 0,000

85+ 0,00 0,00 0,998

Úroveň vzdělání vysoká 1

nízká 2,57 2,03 3,27 0,000

střední 2,22 1,84 2,66 0,000

Pohlaví žena 1

muž 1,78 1,59 2,00 0,000

Věková skupina 15-24 1

25-34 1,56 1,21 2,00 0,001

35-44 1,23 0,97 1,56 0,087

45-54 1,39 1,09 1,78 0,008

55-64 1,05 0,84 1,32 0,657

65-74 0,54 0,43 0,69 0,000

75-84 0,23 0,17 0,32 0,000

85+ 0,10 0,05 0,20 0,000

2008

2014

adj. OR

95% int.spolehlivosti

p-hodnota

1993

1999

2002


