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Abstrakt 

 

Diplomová práce Trendy užívání elektronické cigarety v populaci kuřáků 

tabáku má za cíl provést pilotní průzkum užívání elektronické cigarety v současné 

populaci kuřáků v České republice a zmapovat nejčastější motivační vzorce její 

spotřeby. K tomuto účelu autorka využila vlastního dotazníku adresovaného 

předdefinovanému okruhu respondentů. V první, teoretické části diplomové práce jsou 

nejprve charakterizovány tabák a nikotin a jejich účinky na lidský organismus. Dále se 

pak analýza zaměřuje výhradně na elektronickou cigaretu. Praktickou část práce 

představuje dotazník a odpovědi 105 respondentů ve věkové skupině 25 - 55 let z celé 

České republiky, kteří užívají tabákové výrobky a pasivně či aktivně se již setkali s 

elektronickou cigaretou. Tímto způsobem byly zjištěny aktuální postoje k elektronické 

cigaretě a zmapováno její dosavadní užívání ve zkoumané populaci kuřáků. Druhá část 

diplomové práce je věnována podrobnější analýze odpovědí získaných v rámci 

dotazníku a vyhodnocení postojů respondentů k elektronické cigaretě, jejich motivace k 

jejímu užití a zpětné vazbě ohledně naplnění očekávaní s ní spojených. Významná část  

(44%) respondentů uvedla, že jim elektronická cigareta dopomohla dočasně snížit či 

úplně zanechat kouření „klasických“cigaret.  

 

Metody:  K analýze současného užívání elektronické cigarety v ČR je využita 

kvantitativní metoda sběru dat ve formě dotazníku založená na záměrném (účelovém) 

výběru respondentů. Soubor: Základní soubor tvoří 105 respondentů z České republiky 

ve věku 25 – 55 let, kteří v minulosti či současnosti užívali elektronické cigarety. 

Výsledky: Průměrný věk respondentů je 36.02 let, nejvíce zastoupené jsou regiony 

Prahy, Ústecký a Jihomoravský kraj. 23% dotázaných je v současnosti výhradními 

uživateli elektronické cigarety, 28% respondentů uvádí jako hlavní důvod užívání 

zájem přestat kouřit, avšak 54% užívá elektronickou cigaretu v kombinaci s klasickými 

cigaretami. Až 59% respondentů uvedlo, že nemá dostatek informací o elektronické 

cigaretě, jejích účincích na lidský organismus a kvalitě samotného výrobku. Závěr: 

Výsledky naznačují, že po doplnění dostatečného  

množství vědecky podložených informací o účinnosti a bezpečnosti elektronických 

cigaret, by se mohly stát vhodnou pomocí pro kuřáky, kteří si přejí přestat kouřit. 

 

Klíčová slova: elektronická cigareta – tabák – nikotin - snížení škodlivosti – 

abstinence 



 

 

Anotation 

 

The Master´s degree thesis Trends in the use of electronic cigarette in the 

population of smokers of tobacco products provides a pilot research and analysis of the 

use of electronic cigarette in the current population of smokers in the Czech Republic. 

Furthermore, it presents the most common motivation patterns of its consumption 

among tobacco smokers. To this purpose, the author developped her own questionnaire 

addressed to a predefined sample of respondents.  The first, theoretical part of the 

thesis is dedicated to analysis of tobacco and nicotine and their effects on human health. 

Further, the thesis focuses entirely on the analysis of electronic cigarette. The practical 

part is based on a questionnaire designed and distributed by the author herself directly 

or through the internet among 105 respondents.  The target group are smokers of 

tobacco products  between 25 and 55 years old living in the Czech Republic who have 

pasively or actively had a contact with electronic cigarette. This is to determine the 

common attitudes towards the electronic cigarette and analyse the current trends in its 

use in the population of smokers. The second part of the thesis offers a detailed 

evaluation of the results of the questionnaire obtained through the answers of 105 

respondents, their motivations for its use and a feedback on the fulfillment of smoker´s 

expectations associated withelectronic cigarette. An important part of respondents 

(44%) stated that electronic cigarette helped them reduce at least temporarily or in 

several cases completely stop smoking cigarettes. 

 

Methods: To analyze the current patterns of use of electronic cigarettes, the 

author uses the quantitative method of data collection in the form of questionnaire 

based on the method of intentional ( purposeful ) selection of respondents. File: The set 

consists of  105 smokers of tobacco products living in the Czech Republic. The 

respondents are from the age group of between 25 and 55 years and they must be past 

or present users of electronic cigarettes. Results: The mean age of respondents is 36.02, 

the most represented are the regions of Prague, Ústí nad Labem and the South 

Moravian Region. 23 % of respondents are the sole users of electronic cigarettes, 28 % 

stated that the main reason for its use was their desire to stop smoking. However, 54 % 

of respondents use electronic cigarettes in combination with conventional cigarettes. Up 

to 59 % admitted that they did not have enough information about the electronic 

cigarette, its effects on the human body and the quality of the product itself. 



 

 

Conclusion: The results suggest that as soon as a sufficient amount of evidence-based 

information about the effectiveness and safety of electronic cigarettes is available to the 

target population, electronic cigarettes could become an appropriate support to tobacco 

smokers who want to quit smoking. 

 

Keywords : electronic cigarette - tobacco - nicotine - harm – abstinence   

 



1 

 

OBSAH 

 

ÚVOD .................................................................................................................................................. 2 

1. TABÁK ....................................................................................................................................... 4 

1.1 HISTORIE ............................................................................................................................. 4 
1.2 ŠKODLIVÉ LÁTKY A NIKOTIN ................................................................................................ 5 
1.3 CIGARETY ........................................................................................................................... 6 
1.4 PŮSOBENÍ NA ORGANISMUS .................................................................................................. 7 
1.5 ZÁVISLOST .......................................................................................................................... 9 
1.6 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ............................................................................................................ 10 
1.7 ABSTINENČNÍ SYNDROM .................................................................................................... 11 
1.8 CRAVING ........................................................................................................................... 11 
1.9 LÉČBA ............................................................................................................................... 11 

2. ELEKTRONICKÉ CIGARETY.............................................................................................. 13 

2.1 VÝVOJ............................................................................................................................... 13 
2.2 SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ CIGARETY............................................................................... 14 
2.3 POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ CIGARETY ................................................................................ 17 
2.4 ŠKODLIVÉ LÁTKY .............................................................................................................. 18 
2.5 VÝZKUMY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ ....................................................................................... 23 
2.6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÝCH CIGARET A NEJVÍCE PREFEROVANÁ ZNAČKA (DLE VÝZKUMU)... 26 

3 HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI CIGARETAMI A ELEKTRONICKÝMI CIGARETAMI ....... 32 

4 MOŽNOSTI  POMOCI PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ V ČR ................................................. 35 

4.1 ELEKTRONICKÁ CIGARETA ................................................................................................. 36 
4.2 FILTRY .............................................................................................................................. 37 
4.3 NÁHRADNÍ TERAPIE NIKOTINEM ......................................................................................... 37 
4.4 BUPROPION  (WELLBUTRIN, ELONTRIL, DŘÍVE ZYBAN), VARENIKLIN (CHAMPIX) ................ 39 

5 VLASTNÍ VÝZKUM – DOTAZNÍK ....................................................................................... 40 

5.1 ETIKA, CÍLOVÁ POPULACE A METODOLOGIE VÝZKUMU ........................................................ 41 
5.2 PŘEDVÝZKUM V PRODEJNÁCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ...................................................... 42 
5.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOTAZNÍKU ......................................................................................... 43 
5.4 ANALÝZA .......................................................................................................................... 43 
5.5 VÝSLEDKY VÝZKUMU ........................................................................................................ 44 

6 ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 62 

7 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE ...................................................................................... 65 

7.1 INTERNETOVÉ ZDROJE ........................................................................................................ 66 
7.2 DALŠÍ ZDROJE ................................................................................................................... 69 

8 PŘÍLOHY ................................................................................................................................ 70 

8.1 DOTAZNÍK ......................................................................................................................... 70 
8.2 SEZNAM TABULEK ............................................................................................................. 74 
8.3 SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................................. 74 
8.4 SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 75 

EVIDENCE VÝPŮJČEK .................................................................................................................. 77 

 

 

 



2 

 

ÚVOD  

 Dnešní moderní společnost s sebou nese mnohá rizika, která se vlivem postupné 

globalizace stále více dotýkají každého z nás. Ročně stoupá světová spotřeba tabáku 

celosvětově zhruba o 3%. Globálně se jedná o 1,2 miliard lidí. A na následky kouření 

zemře ročně asi 6 milionů osob. Právě dnešní generace náctiletých se stále častěji 

domnívá, že kouření je znakem dospělosti. Na druhé straně se „závislí“ kuřáci se snaží 

nahradit nebezpečné cigarety „méně nebezpečnou“ variantou elektronickou cigaretou. 

Je však tato náhražka skutečně bezpečná a vede alespoň k omezení příjmu nikotinu a 

ostatních nebezpečných složek obsažených v klasických cigaretách? Povědomí o 

elektronické cigaretě v populaci je vysoké, zvláště u kuřáků. Avšak její užití není zatím 

příliš rozšířené. Nicméně v posledních letech její prodej výrazně vzrostl. 

 Ve své diplomové práci se zabývám nejvíce rozšířenou legální drogou ve světě 

a její „moderní“ náhražkou, u které však zatím její bezpečnost není prokázána ani 

podložena vědeckými studiemi. Rostoucí okruh uživatelů elektronické cigarety však 

ukazuje, že je alespoň motivací k odvykání kouření či jeho omezení. A navíc tato 

alternativa se jeví jako „bezpečný“ začátek. V České republice ještě podobný výzkum 

nebyl realizovaný, proto získaná data mohou být použita jako pilotní studie pro další 

výzkumy.  

V první kapitole analyzuji rozšíření užívání tabák, jeho historii a vznik 

klasických cigaret. Dále definuji zdraví škodlivé látky, které obsahuje tabákový kouř a 

nikotin. V poslední části se pak zaměřuji na závislostní chování kuřáků tabáku a jeho 

projevy. Ve druhé kapitole se zabývám samotnou elektronickou cigaretu a podstatou 

jejího fungování. Zde představuji některé výsledky výzkumů v Evropě, ale i ve světě, 

které přinášejí zajímavá fakta k výskytu a rozvoji elektronických cigaret jako vhodné 

formě odvykací terapie. Pro srovnání uvádím také další možnosti substituce nikotinu 

dostupné v České republice. Zajímavým aspektem v české populaci je velice nízká 

dostupnost informací ohledně elektronických cigaret, jak pro odbornou veřejnost, tak pro 

uživatele. Nejen kuřáci proto mají velice často mylné představy o jejím složení, účincích a 

zdravotních rizicích spojených s elektronickou cigaretou. To je způsobeno zejména 

chybějícími výzkumy, které by kuřákům osvětlili možnost užívání elektronické cigarety, 

tím zaručili „bezpečné“ kouření a blíže je seznámili s jejími účinky, ale také s dostupností 

levných nekvalitních a necertifikovaných náhražek z Číny, snadno dostupných na internetu.  
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Výzkumnou složkou diplomové práce představuje dotazník, který má 

objektivně zmapovat užívání elektronické cigarety v populaci 25 - 55 letých kuřáků 

tabákových výrobků v České republice. Výzkum je doplněn o Fagerströmův test 

závislosti na nikotinu. Závěrem jsou vyhodnocena data získaná pomocí dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. TABÁK 

 

1.1 Historie 

 „Tabák je rostlina, která se vyskytuje ve dvou druzích Nicotiniana tabacum a 

Nicotiniana rustica. Pěstuje se ve více než 125 zemích“ (Shapiro, 2005, s.218). 

 Kouření tabáku má v lidské civilizaci několika set letou tradici, „počátek 

kouření tabáku můžeme vysledovat v civilizaci Mayů v Mexiku okolo roku 500 př.n.l.“ 

(Sananim, 2007, s.142) Čapek (1947) uvádí, že Evropané viděli poprvé kouřit tabák 

poprvé teprve po objevení Ameriky roku 1492, kdy ho domorodí obyvatelé užívali jako 

narkotika a také k obřadným a náboženským účelům. Později se rozvinul mezinárodní 

obchod s tabákem po celém světě, což napomohlo jeho rychlému rozšíření na všechny 

kontinenty. „Tabákové semeno bylo přivezeno z Ameriky do Španělska roku 1518. 

Znamenitým propagátorem tabáku se stal později teprve známý francouzský diplomat 

na dvoře portugalském Nicot, podle něhož tato rostlina dostala také svoje botanické, 

odborné jméno“ (Čapek, 1947, s.11). Kouření se začalo stávat společenským rituálem 

po celé Evropě. U nás se rozšířilo až po roce 1648. „S příchodem mnoha novin a 

časopisů se široce rozšířila reklama na tabákové výrobky. Zpočátku byli jedinými cíli 

inzerátů muži – kouření žen se považovalo za neslušnost- a cigarety byly představovány 

jako produkt pro mužné a silné povahy“ (Shapiro, 2005, s.221) Tabákem a jeho účinky 

se postupně začali zabývat také lékaři a vědci. „V roce 1930 našli výzkumníci v Kolíně 

v Německu statistickou souvislost mezi rakovinou a kouřením. Od roku 1944 začala 

Americká společnost pro rakovinu varovat před možnými negativními vlivy kouření na 

zdraví.“ (Shapiro, 2005, s.221) Avšak před kouřící populací byla tato fakta úspěšně 

tajena několik desetiletí. Mezi léty 1952 a 1954, kdy tato fakta poprvé zveřejnil tisk, 

prodej cigaret mírně klesl. Poté se začaly vyrábět a prodávat cigarety s filtrem, které 

slibovaly „zdravější“ kouření. 
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1.2 Škodlivé látky a nikotin 

 „Kromě nikotinu obsahuje tabákový kouř kolem 4000 různých plynů a částic 

včetně „dehtu“, směsi mnoha chemických látek, který je velmi nebezpečný pro plíce. 

Mezi nebezpečné plyny patří oxidy dusíku, oxid uhelnatý a kyanid“ (Shapiro, 2005, 

s.218). Z množství chemikálií obsažených v tabákovém kouři bylo doposud rozpoznáno 

asi 60 látek jako známé či předpokládané karcinogeny, tj. látky schopné vyvolat 

některý druh rakoviny. Kouř obsahuje obrovské množství různých chemických 

sloučenin ve formě plynů (oxid uhelnatý, čpavek, formaldehyd) a tuhých částic 

(nikotin, benzen, dehet). (Sananim, 2007, s.143) „Při vlastním hoření vznikají další 

nové zplodiny. Pro lepší soudržnost tabákových řízků se přidávají cukry, sirupy, 

lékořice. Při hoření může být například zdrojem polyaromatických uhlovodíků, cukry 

zvyšují množství nikotinu a dehtu v kouři“ (Králíková, 2013, s.117). Dým, který 

vdechují pasivní kuřáci, uniká ze zapáleného konce cigarety, takže neprochází filtrem 

ani plícemi kuřáka, a je velice silný a obsahuje více dehtu, nikotinu i dalších částic a 

plynů než vydechovaný kouř. (Shapiro, 2005, s.230) 

 Nikotin je silně toxická bezbarvá látka, rostlinný alkaloid obsažený v tabáku. 

Smrtelná dávka se pohybuje okolo 50 – 80 mg. Při kouření se nikotin uvolňuje do 

kouře a tak se dostává do organismu – díky nízkému pH se kouř z cigaret, který je lehce 

kyselý, alkalizuje až v plicích, kde se nikotin absorbuje. V jedné cigaretě je cca 1-3 mg 

(0,8mg udává Marlboro) nikotinu. V této koncentraci působí jako mírný stimulans 

zvyšující krevní tlak a srdeční tep. V naučných zdrojích je uváděno, že napomáhá 

udržení bdělosti, krátkodobě zvyšuje soustředění a paměť (podobně jako u stimulancií), 

u závislých na nikotinu potlačuje podrážděnost a snižuje agresivitu a chuť k jídlu. 

„Obsah nikotinu je po dlouhých výzkumech považován za příčinu závislosti na tabáku, 

nicméně jeho účinek na psychiku je popisován různě (pocit uvolnění, povzbuzeni, 

odstranění nervozity a napětí) a není doposud plně objasněn.“ „Nikotin se váže na 

acetylcholin-nikotinové receptory (normálně se na ně váže acetylcholin) a dráždí je. 

Účinky nastupují krátce po užití, a to díky rychlému vstřebávání v plicních sklípcích.“ 

Akutní intoxikace (bolest hlavy, závrať, studený pot, nevolnost, zvracení) může nastat u 

nezávislých, netolerantních jedinců. U závislých jedinců může nastat intoxikace také, 

ale při rozvinuté toleranci až při vyšších dávkách nikotinu nežli u nekuřáků. Vysoké 

dávky mohou vést ke změněnému stavu vědomí, cyanose (modré zbarvení kůže a 

sliznic spojené s nedostatečným okysličením periferní krve), zvýšení tepu, silnému 
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pocení až ke ztrátě vědomí s křečemi. Může vést až k ochrnutí centrální nervové 

soustavy. (Sananim, 2007, s.142-144) „Objevuje se labilní nálada, pocity derealizace, 

neschopnost koncentrace na běžnou činnost“ (Raboch,Zvolský et al., 2001, s. 220).  

„Tabák (nikotin) a alkohol jsou v ČR nejčastějšími „startovacími drogami““ 

(Raboch, Zvolský et al., 2001, s. 188). Kouření se podílí také na vzniku 20% 

kardiovaskulárních, 30% nádorových a 75% chronických plicních onemocnění. Riziko 

bronchogenního karcinomu u kuřáka se spotřebou 40 cigaret denně je 20 krát vyšší než 

u nekuřáka. Chronické užívání tabáku (zejména kouření) vyvolává závislost až u 85% 

konzumentů, většinou nejpozději do 2 let od začátku kouření. (Raboch,Zvolský et al., 

2001, s. 221) V Česku kouří bezmála čtvrtina populace, tedy 2 miliony a 300 tisíc lidí. 

Ročně se spotřebuje 21 miliard cigaret. Na následky kouření ročně v Česku zemře 18 

tisíc lidí. (ČT24, 2014) 

 

1.3 Cigarety 

 V 19. století se začaly mezi vyššími společenskými vrstvami v Evropě ujímat 

doutníky a posléze cigarety. Cigaretový tabák se balil do jakéhokoli papíru, 

neexistovala žádná oficiální výroba. „Roku 1880 / 1881 vynalezl a nechal si patentovat 

Američan Bonsack stroj na výrobu cigaret“ (Králíková, 2013, s.28). Do druhé poloviny 

19. století začali výrobci chrlit ručně vyráběné cigarety a posléze, od přelomu 19. a 20. 

století, získaly dominantní postavení na trhu průmyslově balené cigarety. (Sananim, 

2007, s.143)  

„Strojově vyráběné cigarety obsahují nařezaný nebo jinak upravený tabák, 

zpracovávaný stovky chemických látek. Často jsou opatřené filtrem (od roku 1954), 

vyrábějí se ve výrobních linkách a představují nejrozšířenější způsob užívání tabáku po 

celém světě“ (Shapiro, 2005, s.227-228). „Dýmkový, ale především cigaretový tabák je 

už různě upravován a doplňován, takže mezi 4 až 5 tisíci látek cigaretového kouře je 

dnes kolem 700 aditiv – látek přidaných pro různé účely, např. několik desítek 

chemikálií pro ladné vinutí kouře: to je důležitou součástí psychosociální závislosti. 

Dále tu najdeme asi 60 kancerogenů a desítky dalších toxických látek“ (Králíková in 

Kalina et al., 2003, s.205). Ani označení „lehká“ cigareta nezaručí nižší hladinu dehtu 

v cigaretě. Kuřák vdechuje kouř více zhluboka a častěji, takže efekt „lehké“ cigarety se 
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vytrácí. Označení cigaret „light“ a „mild“ již není v Evropské unii od roku 2004 

povoleno. 

Výzkumná zpráva Státního zdravotního ústavu z roku 2011 uvádí, že v České 

republice 24,2% občanů lze označit za pravidelné kuřáky. V posledních letech se podíl 

pravidelných kuřáků pohybuje v rozmezí 28 - 32% a doposud nebylo zaznamenáno, že 

by se kuřáci chtěli svého návyku zbavit. Nejvíce se na kouření podílí věková skupina 

mezi 25 – 34 lety. V České republice kouří asi 30% osob ve věku nad 15 let, mezi 15. a 

18. rokem však kouří 40-50% mladých, a to zejména dívek. Nejčastěji se s kouřením 

začíná kolem 14 let, 75 % začne kouřit před 18. rokem. Tento trend kouření je velice 

alarmující. (Králíková in Kalina et al., 2003, s.205). „Vysoký podíl kuřáků v celkové 

populaci, nízký věk při zahájení kouření a zvyšující se počty kouřících (zejména dětí a 

adolescentů) řadí statistiky ČR mezi rozvojové země“ (Raboch, Zvolský et al., 2001, s. 

221). 

 

1.4 Působení na organismus 

Kouření působí velice silně na celý organismus a jsou s ním spojena vážná 

zdravotní rizika. V první řadě je to poškození dýchacích cest a plic, kdy hlavními 

následky jsou recidivující záněty horních dýchacích cest a zhoubné nádory (předvím 

plic). „Průměrný kuřák dostane rakovinu plic 9 - 10 x pravděpodobněji než průměrný 

nekuřák. Riziko nevratného poškození plic, vzrůstá s počtem cigaret vykouřených 

denně, počtem kuřáckých let a je také tím vyšší, čím je nižší věk, ve kterém kuřák 

s kouřením začal“ (Shapiro, 2005, s.222). Dále mohou vznikat poškození v srdečním – 

cévním systému, poruchy srdeční činnosti, infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, 

poruchy krevního oběhu - ischemická choroba srdeční a ICHDK. Kouření má negativní 

vliv na pokožku, zejména pleť  obličeje kuřáků rychleji stárne. U žen může být 

ohrožena plodnost, zdárný průběh těhotenství a zdraví novorozence. U mužů je přímo 

ovlivněna potence. U pasivních kuřáků se mohou vyskytnout záněty průdušek,  

respirační onemocnění a mnoho dalších onemocnění, včetně rakoviny plic. (Sananim, 

2007, s.144-145) Největším rizikem pasivního kouření je však poškození 

kardiovaskulárního systému. „Účinky pasivního kouření jsou v průměru z 80 – 90% 

stejně velké jako ty z aktivního kouření. Mechanismy, kterými pasivní kouření zvyšuje 
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riziko srdečních onemocnění je mnoho a jsou na sebe vzájemně působí. Tyto 

mechanismy zahrnují zvýšení agregability destiček, endoteliální dysfunkce, zvýšená 

tuhost tepen, zvýšené aterosklerózy, zvýšené oxidační stres a snížil antioxidační obranu, 

zánětu, snížení produkce energie v srdečním svalu, a pokles parasympatické výstupu do 

srdce“ ( Barnoya, Glantz, 2005). „K degradaci osobnosti ani psychickým poruchám 

nedochází. Jde však o úpornou závislost, vyznačovanou nepříjemným abstinenčním 

syndromem, touhou po tabáku, podrážděností, úzkostí, gastrointestinálními potížemi, 

bolestmi hlavy, neklidem“ (Zvolský, 1996, s. 62).  

Kouření tabákových výrobků vykazuje mnoho interakcí s léčivy užívanými 

především v interní medicíně (warfarin aj.) a psychiatrii. „Kouření může způsobit 

snížení účinku řady léků, důsledkem je např. nutnost vyššího dávkování většiny běžných 

psychofarmak a některých analgetik, což s sebou nese jednak vyšší riziko projevu 

negativních vedlejších účinků těchto léků a následně též riziko vzniku závislosti na 

některé z těchto látek“ (Raboch, Zvolský et al., 2001, s. 221). 

 

Obrázek 1 : K porovnání plíce kuřáka a nekuřáka; staženo 13.ledna 2014 z 

http://strankaprotikoureni.webnode.cz/news/plice 

 

 

 

http://strankaprotikoureni.webnode.cz/news/plice
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1.5 Závislost  

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize, patří závislost na tabáku mezi 

poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek – 

způsobené užíváním tabáku, které se klasifikují jako diagnóza F 17. 

Syndrom závislosti se může rozvinout  po opakovaném užívání návykové látky 

a diagnostikuje se tak, že po dobu alespoň jednoho měsíce – nepřetržitě či opakovaně 

v kratších obdobích, se vyskytuje současně 3 či více následujících příznaků: 

 silná touha nebo pocit puzení užívat látku („craving“) 

 potíže při kontrole užívání látky 

 patofyziologické projevy, provázející odvykací stav, typické pro užívání látky 

 průkaz tolerance k účinku látky, provázané často zvyšováním dávek 

 postupné zanedbávání či opuštění svých zálib a zájmů 

 pokračování v užívání látky i přes jasný důkaz škodlivých následků.  

 

Rizika vyskytující se při užívání tabáku jsou somatické, psychologické, ale také 

sociální. V praxi je využíván bio-psycho-sociální model vzniku a vývoje závislostí. Pro 

posouzení vzniku, vývoje a udržování závislosti se přihlíží k těmto faktorům (Raboch, 

Zvolský, 2001, s. 183- 185) : 

 biologické – návyková látka, její vlastnosti;  

somatické – výbava jedince, genetické dispozice 

 psychologické – osobnostní struktura jedince 

 sociální / environmentální  - prostředí, místo, kultura, zvyky, tradice, zákony 

 precipitující – vyvolávající podnět, spouštějící činitelé.  
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 „Drogová závislost na nikotinu vzniká zmnožením receptorů, citlivých na 

nikotin, v mozku. Bohužel se jejich počet už během života nezmenší a proto naprostá 

většina těch, kdo jednou byli závislí na nikotinu, už nemůže být příležitostnými kuřáky“ 

(Minařík in Kalina et al., 2008, s.206). „Nejvážnějším aspektem kouření je nebezpečí 

závislosti a pravidelného užívání“ (Shapiro, 2005, s.231). „Způsob aplikace kouřením 

cigaret se jeví mnohdy významnějším faktorem pro vznik a rozvoj závislosti než 

samotný nikotin. Účinnými faktory se jeví senzorický efekt aplikace a psychosociální 

složka, která zahrnuje osobní a skupinové rituály spojené s kouřením“ (Minařík in 

Kalina et al., 2008, s.365).  Vzniká velmi silná psychosociální závislost, která souvisí se 

stylem užívání a zvyklostmi uživatelů, může se například spojovat se stresem, nudou či 

vlivem okolního prostředí či společnosti. Psychosociální složka závislosti se vyvíjí 

postupně. Při dlouhodobém užívání vzniká na nikotinu i fyzická závislost (asi u 85% 

kuřáků). (Sananim, 2007, s.144) Po určité době se kuřákovi  neustále opakované rituály 

spojené s cigaretou natolik zažijí, až se stanou normální a nepostradatelnou součástí 

každodenních aktivit. „Vytváří závislost mnohem rychleji než kterákoli jiná droga 

známá lidstvu, někdy k tomu stačí už jediná cigareta. Nikotin je rychle působící drogou 

a hladina nikotinu v krvi klesne v průběhu 30 minut po vykouření cigarety asi o 

polovinu a po hodině na jednu čtvrtinu. Jakmile kuřák zamáčkne cigaretu, začíná 

nikotin tělo rychle opouštět a kuřák začíná trpět abstinenčními symptomy“ (Carr, 2003, 

s. 29).  

 

1.6 Škodlivé užívání 

Podle Rachocha, Zvolského et al. (2001) se u každého kuřáka v různé intenzitě 

vyskytuje škodlivé užívání. Hraje zde také roli pasivní kouření, kdy se toto škodlivé 

užívání objevuje u řady osob v kuřákovo blízkosti. Vědci nyní zkoumají tzv. „terciární 

kouření“, kdy se karcinogeny nejspíše drží povrchů v místnostech, v nábytku, oblečení 

a mohou tak představovat především riziko pro malé děti.  
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1.7 Abstinenční syndrom 

„Odvykací stav se manifestuje skupinou různě závažných somatických a 

psychických příznaků, následujících po částečném či úplném vysazení návykové látky, 

užívané předtím opakovaně po určitou dobu, nebo ve vysokých dávkách“ (Raboch, 

Zvolský, 2001, s. 184). „Mezi hlavní odvykací (abstinenční) příznaky při vzniklé 

závislosti patří především nezvladatelná touha po cigaretě (craving), nervozita, 

podrážděnost, změny nálady, smutek až deprese, nesoustředěnost, poruchy spánku, 

únava. Abstinenční příznaky se objevují řádově za několik hodin po poslední dávce 

nikotinu“ (Králíková, 2003, s.206). Nikotin je vysoce návyková droga. „Přestat 

s nikotinem bylo mnohem těžší než přestat s heroinem“ (Shapiro, 2005, s.23). 

„Odvykací stav je doprovázen nervozitou, rozladěním, podrážděností a neklidem. 

Tělesně dochází k množství příznaků, které jsou vyvolány narušením přenosu impulzů 

ve vegetativním nervovém systému“ (Sananim, 2007, s.144). 

 

1.8 Craving 

Bažení hraje při vzniku závislosti klíčovou roli a je hlavním znakem syndromu 

závislosti. Projevem cravingu může být zhoršené sebeovládání (nekontrolovatelné 

užívání látky) či pokračování v užívání látky i přes jasný důkaz jejích škodlivých 

následků. Bažení intenzivně doplňuje odvykací stav. „Na biologické úrovni je craving 

popisován jako převaha aktivity některých podkorových struktur, zodpovědných mj. za 

emoční odpověď (limbický systém) nad kontrolní činností mozkové kůry“ (Raboch, 

Zvolský, 2001, s. 184).  

 

1.9 Léčba 

„Léčba odvykacího stavu a závislosti na nikotinu probíhá ambulantně, je 

zásadně orientována k úplné abstinenci“ (Raboch, Zvolský, 2001, s. 221). Většinou se 

jedná o kombinaci psychosociální a farmakologické léčby.  
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Základem léčby je chuť a rozhodnutí přestat kouřit. Pokud není klient zcela 

rozhodnut, hraje důležitou roli jeho motivace. Léčba je orientována k úplné abstinenci. 

Mimo farmakoterapii jsou účinné i jiné intervence, avšak doporučuje se léčba 

v kombinaci obou variant. Účinnost závisí také na intenzitě léčby. Nápomocné může 

být individuální či skupinové poradenství, důležitou roli hraje také podpora okolí 

(sociální podpora). V léčbě závislosti na nikotinu se snažíme o nácvik změny 

naučených stereotypů, tzv. alternativu, která se vyskytovala spolu se zapálenou 

cigaretou (např. ranní káva, pití alkoholu, craving,…). 

„Behaviorální psychoterapie získala podnět ke svému rozvoji v 

experimentální psychologii zabývající se studiem procesů učení. Poruchy chování jsou 

zde chápány především jako naučené reakce“( www.wikipedia.org, 2013). 

Farmakoterapie viz. kapitola 4.3 a náhradní nikotinová terapie viz. kapitola 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Behavior%C3%A1ln%C3%AD_psychoterapie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%AD
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2. ELEKTRONICKÉ CIGARETY 

 

2.1 Vývoj 

První elektronický vaporizér
1
 vymyslel Joseph Robinson v roce 1927. Historie 

sahá až k roku 1920, kdy se zrodila první myšlenka tohoto vynálezu. Od té doby bylo 

patentováno několik elektrických zařízení a dnes jsou v této souvislosti uznáváni 3 

vynálezci: J. Robinson, H. Gilbert, a H. Lik. Robinson zmínil svůj nápad 3.května 1927 

a napsal o něm: „Můj vynález je zařízení pro odpařování za přítomnosti léčivé látky, 

která je elektricky vyhřívaná, čímž vzniká pára pro inhalaci. Zařízení je vhodné k 

individuálnímu používání bez rizika popálení.“ V roce 1930 byl Robinsonův patent 

schválen a publikován v USPTO (United States Patent and Trademark Office). 

Vaporizér tehdy nebyl určený pro tabák. V Pensylvánii si roku 1963 nechal Herbert A. 

Gilbert patentovat „netabákovou cigaretu bez kouře“. Cigareta měla produkovat pouze 

ohřátý vlhký ochucený vzduch, který prochází přes pórovitou náplň napuštěnou 

chemicky nezávadnou látkou. Za dva roky se tento vynález zapsal do USPTO.  

Vývoj samotné elektronické cigarety má své kořeny v Číně. V roce 2000 přišel 

přímý návrh od Hona Lika, který říká, že se mu zjevil ve snu. Po čase vymýšlení, 

testování a papírových návrhů vznikl funkční patent elektronické cigarety, který byl v 

roce 2004 zapsán do  USPTO a první moderní elektronická cigareta se tak dostala na 

trh. Znění patentu bylo podobné jako u předchozích dvou vynálezců, jen v něm bylo 

navíc zmíněno nižší riziko onemocnění rakovinou vzhledem k nepřítomnosti dehtů a 

mnoha dalších škodlivin. (Elektronicka-cigareta-online.cz, 2013) 

 

 „Elektronická cigareta se objevila poprvé v roce 2004 v Pekingu v rámci snah 

snížit expozici pasivnímu kouření během příprav na letní olympijské hry v Pekingu 

v roce 2008. Byla patentována v roce 2005 a vyráběna od roku 2006“ ( Králíková, 

2013, s.45). V České republice byl výskyt elektronické cigarety zaznamenán nedlouho 

poté. „Česká republika se tak stala po Číně, Izraeli, Austrálii a Turecku pátou zemí na 

světě, kde se elektronická cigareta začala distribuovat. V létě 2009 byl v ČR schválen 

zákon (Z.č.305/2009 Sb.), který elektronickou cigaretu definuje a vymezuje podmínky 

                                                
1 Vaporizér je přístroj, který slouží k „neškodné“ inhalaci různých např. látek, bylin. Tzv. vaporizací se 

rozumí šetrné zahřívání látky kolem teploty 150 - 200 °C, dochází k uvolňování aktivních látek, při které 

nedochází ke spalování škodlivých látek ( karcinogeny, těžké kovy, oxid uhličitý, amoniak, aceton atd.). 
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používání a prodeje. Podle tohoto zákona se elektronickou cigaretou rozumí „výrobek 

napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je 

vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků“ 

(wikipedia.org, 2013). V současnosti na trhu nalezneme mnoho typů a designů 

elektronických cigaret. 

 

V České republice byla 24. března 2014 založena Komora elektronického 

kouření. Toto občanské sdružení zaštiťuje prodejce elektronických cigaret. Cílem je 

sjednotit výrobce a distributory, s tím, aby byli podávány pravdivé informace o 

elektronickém kouření pro veřejnost, ale také komunikace s legislativními orgány, kdy 

by byla  podložena vědeckými studiemi a tím pádem zaručena kontrola kvality zboží na 

českém trhu. Komora elektronického kouření chce zastřešit a vytvořit mapu 

certifikovaných prodejců elektronických cigaret a jejího příslušenství. (kelk.cz, 2014) 

Obrázek 2 : Komora elektronického kouření, staženo 1.dubna 2014 z http://www.kelk.cz/uvod 

 

 

 

 

2.2 Součástky elektronické cigarety 

V legislativě zákonů České republiky je elektronická cigareta definována v § 2 

písm. j) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako „výrobek napodobující funkci tabákového 

výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, 

včetně příslušenství tabákových výrobků“. 
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Elektronické cigarety mají tři hlavní funkční části: baterii, atomizér a zásobník 

náplně (e-liquidu).  

 

Obrázek 3 : Části elektronické cigarety; staženo 13.ledna 2014 z http://acc-medical.cz/elektronicka-

cigareta-e-health.html 

 

 Atomizér, neboli rozprašovač, je nejdůležitější částí elektronické cigarety. Jeho 

funkcí je atomizace, zplynění náplně a její následné odpaření. Atomizér se skládá ze 

žhavící spirálky, která odebírá elektrickou energii z baterie a mění ji na teplo. Atomizér 

se aktivuje potáhnutím a z e-liquidu pak uvolní páru s nikotinem. 

Baterie se po potáhnutí z cigarety automaticky sepne – funguje na principu 

podtlakového spínače. Dostupné jsou 2 typy baterií – automatická ( ta se může 

samovolně spouštět a zároveň se rychleji vybíjet) a manuální (která je opatřena 

tlačítkem, které mačkáte podle potřeby potáhnutí). Baterie má různou kapacitu a 

velikost a dobije se přibližně za 2 až 3 hodiny. Dle intenzity kouření se doporučuje 

vybírat sílu baterie: silný kuřák 900 – 1100mAh, střední klasický kuřák 280 – 650 

mAh, a u slabého kuřáka 180 – 280 mAh. 

Náplň elektronické cigarety se nalévá do zásobníku (tzv. cartridge), který je 

umístěn v těle cigarety a je odpařována pomocí atomizéru s baterií. U některých cigaret 

je kombinovaný zásobník, tzv.cartomizér, který se skládá z cartridge a atomizéru. Ten 

má větší zásobník pro náplň. „Cartridge jsou vyměnitelné náplně do elektronických 

cigaret s různými koncentracemi nikotinu a s různými příchutěmi (mentol, čokoláda, 

http://acc-medical.cz/elektronicka-cigareta-e-health.html
http://acc-medical.cz/elektronicka-cigareta-e-health.html
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jablko,…). Obsahují podle výrobců různá množství nikotinu – od 0 do 18 mg. Ale údaje 

na obalech se mohou značně lišit od skutečného obsahu nikotinu“ (Králíková, 2013, 

s.45). Ampule – cartridge s nejmenším obsahem 10ml náplně by měla vydržet 8-10 dní 

– tedy v průměru 1ml/den. 

 

V první fázi produkce elektronických cigaret se vyráběly systémy V9 apod., kde 

byla v zásobníku (cartridge) buď vatička, nebo tobolka naplněná od výrobce liquidem 

tabákové příchutě s volitelným obsahem nikotinu. Nebyla zde možnost zvolit příchuť a 

ani nebylo možné zjistit jaký druh a kvalitu výrobce použil. Chuť však nebyla nejlepší. 

Atomizér měl hrot z masivního propleteného odporového drátu, který měl sice díky 

tomu dlouhou životnost, ale špatné parametry (malá dýmivost, připálená chuť). Baterie 

byla automatická, spínala se pouhým potažením, neboli podtlakem. Dále měla výkon 

pouze 90mAh, takže se musela několikrát denně nabíjet. Z těchto důvodů nemohl starý 

model uspokojit kuřáky klasických cigaret a přesvědčit je natolik, aby přešli na tento 

systém, naopak je odrazoval.  

V druhé fázi vývoje elektronických cigaret se vyráběly systémy 510, kde byl 

zásobník již uzpůsoben tak, aby šel naplnit liquidem a víčko se poté napíchlo na hrot 

atomizéru a přes knot se tekutina dopravovala na spirálu z odporového drátu o síle 

0,1mm. Baterie měly výkon 190mAh a průměr stejný jako klasická cigareta. Byly jak 

automatické, tak manuální, kde se zároveň s potažením stisknul mikrospínač. Kapacita 

však též nebyla vysoká. Tento systém již produkoval hustý dým a lepší chuť.  

Ve třetí fázi se začaly vyrábět elektronické cigarety řady eGo, kde je tank 

(zásobník) již větší o obsahu jeden mililitr a baterie má průměr cca 13mm výkon 650 

mAh – 1100 mAh. Kapacita této baterie již stačí na celý den používání i bez nabíjení. V 

současné době se vyrábějí echomizéry (atomizéry, cartomizéry), kde je v baňce 

zásobník liquidu a zároveň trubice na které je našroubováno výměnné žhavící tělísko, 

kde je odporová spirála 1,5 – 2,5 ohmu o síle drátu cca 0,12mm. Při těchto parametrech 

je dýmivost velmi dobrá. Životnost žhavícího tělíska je však omezena na cca 1 měsíc. 

Tento model se tedy skládá z baterie a echomizéru. K nabíjení se používá kabel USB, a 

tak je možné brát energii z počítače, nebo přes kabel spojený s adaptérem, přímo ze sítě 

220V. Ohlasy kuřáků na tento systém již byly velice pozitivní. Důležitou roli hrála 

kvalita elektronické cigarety. Výrobky musí být od kvalitních výrobců, aby splňovaly 

požadované parametry a životnost. (Babůrek, 4.2.2014) 
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To samé se týká náplní (e-liquidů) do elektronických cigaret, kde je kvalita ještě 

důležitější, poněvadž se e-liquid přímo vdechuje. Náplně musí být certifikovány a musí 

být prokázán jejich původ. Prodejce náplní musí vlastnit živnost vázanou na prodej 

chemických látek. Mezi největší světové výrobce patří firmy: Dekang, Joyetech, Ritchy 

Group, Hangsen. E-liquidy těchto firem bývají napodobovány jinými výrobci a na trhu 

se pak objevují často padělky. K certifikaci liquidů v České republice má v současnosti 

oprávnění: Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice a Vysoká škola chemicko-

technologická Praha.  

 

2.3 Používání elektronické cigarety 

Z dat Státního zdravotního ústavu (Csémy, Sadílek, Sovinová, 2010) je patrné, 

že z největší části (82,7%) občanů České republiky nikdy elektronickou cigaretu 

nezkusilo, dalších 10,6% o ní nikdy neslyšelo a neví, co to je. Jen 6,7 % populace ČR 

elektronickou cigaretu použilo, z nich největší část (5,1%) to zkusila jednou. Pravidelné 

používání elektronické cigarety se v České republice v době průzkumu téměř 

nevyskytovalo.  

Elektronickou cigaretu by neměly užívat osoby mladší 18-ti let a lidé, kteří jsou 

alergičtí na nikotin. Parametry, na které výrobci doporučují dbát, při pořizování 

elektronické cigarety, jsou:  

o výdrž baterie a doba nabíjení baterie 

o dýmivost cigarety (jak silně vydává elektronická cigareta páru) 

o velikost cartridge na náplň  

o obsah balení (zda obsahuje veškeré součástky) a 2 kusy elektronické cigarety, 

pro případ, že se vám jedna vybije ( poté je možné, že by kuřák sáhl po klasické 

cigaretě.  (elektronicka-cigareta-online.cz, 2013)  

 

Před použitím elektronické cigarety se doporučuje spočítat, kolikrát kuřák 

potáhne z klasické cigarety, než ji celou vykouří, kolik cigaret denně vykouříte a jak 
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silné jsou cigarety – jaké množství nikotinu obsahují. To lze orientačně vypočítat 

z údaje uvedeného na každé krabičce cigaret. Obsah nikotinu jedné cigarety (uvedeno 

na boční straně krabičky) se vynásobí dvaceti a dostaneme výsledný obsah nikotinu. 

Např. Marlboro uvádí obsah nikotinu 0,8mg x 20 = 16mg, pokud kuřák vykouří 

krabičku cigaret denně.  

 Při kouření elektronické cigarety je potřeba, aby její konec (špička) směřovala 

vždy směrem dolů, náplň poté lépe stéká na atomizér - což má za následek lepší tvorbu 

páry. Dále je zapotřebí potáhnout déle do úst a až poté do plic. Tento postup poskytne 

atomizéru čas na jeho zahřátí a vyprodukování hustší páry. Při dodržování tohoto 

postupu vdechování je zaručena efektivita a výrazné pocítění příchutě náplně. Zatímco 

u klasických cigaret jsou kuřáci zvyklí potahovat krátce a přímo do plic. ( elektronicka-

cigareta-online.cz, 2013) 

 

2.4 Škodlivé látky 

V České republice vykonává dohled nad prodejem náplní do elektronických 

cigaret Česká inspekce životního prostředí a Česká obchodní inspekce. Kontrolu náplní 

při vstupu do ČR (většinou z Číny přes Holandsko) pak zajišťuje Celní úřad. Obecně se 

předpokládá, že u asijských výrobců není zajištěna dostatečná kvalita a obsah náplní. 

Dále také záleží na síle ohřevu liquidu. Kapalina se vypařuje při teplotě v rozmezí od 

65°C do 120°C. 

Ampule s náplní obsahují propylenglykol, nikotin a glycerin, a dále přírodní 

aroma (ve větší části). Hlavní složkou tekutin pro elektronické cigarety je propylen-

glykol, který se používá pro výrobu páry. Při častém užívání může způsobit respirační 

podráždění (krk, nos) a v uzavřených prostorách může zvýšit riziko vzniku astma u 

dětí. Kromě propylen glykolu obsahují elektronické cigarety často také obsahují 

glycerin pro výrobu aerosolu. Glycerin je obecně považován za bezpečný - pro 

konzumaci a je používán při výrobě potravin jako zvlhčovadlo, a jako roztok pro nosič 

chuti. Většina těchto roztoků je k dispozici ve velké škále různých chutí. Může se 

jednat i o "tabákový extrakt", který může obsahovat karcinogeny či jiné toxické látky. 

Aerosol některých kapalin obsahuje škodlivé látky (formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, 

diethylenglykol, nikl, chrom, olovo). ( wikipedia.org, 2013) 
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Většina kapalin do náplní elektronických cigaret již obsahuje nikotin. Kapaliny 

dále obsahují složky, které při krátkodobém používání mohou dráždit dýchací cesty a 

vést k alergickým reakcím. Při opakovaném dlouhodobém vdechování se pak negativně 

projevují na zdraví člověka. Nikotin samotný má na lidské tělo mnoho účinků: zvyšuje 

krevní tlak a tepovou frekvenci, odbourává chuť k jídlu, zvyšuje bazální metabolismus 

a aktivuje pohyby střev, což může vést k průjmu. Kromě toho, že snižuje tvorbu moči, 

podporuje krevní srážlivost, stimuluje dýchání, zvyšuje citlivost na bolest a může 

způsobit nevolnost a zvracení. (viz. kapitola 1.2) V mozku nikotin podporuje 

uvolňování neurotransmiterů a tím spouští různé psychologické účinky, které mohou 

vést k závislosti. Nikotin může způsobit část těchto nežádoucích účinků při použití 

elektronické cigarety. Především těhotné ženy by neměly používat elektronické 

cigarety, protože nikotin prostupuje placentou a plod jej absorbuje. Tím může dojít k 

poškození plic, srdce či centrálního nervového systému plodu.  

 

Obrázek 4 : Chemické složení e-liquidů – některé běžně dostupné náplně do elektronických 

cigaret; staženo 13.ledna 2014 z 

http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-

jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-

ecigareta.html

 

http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-ecigareta.html
http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-ecigareta.html
http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-ecigareta.html
http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-ecigareta.html
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 Krabičky s ampulemi e-liquidů musí splňovat předpisy Evropské Unie, a dále 

v návaznosti, zákony a předpisy České republiky. Povinnost označování náplní 

s obsahem nikotinu musí obsahovat tyto náležitosti (Skulina, Z., 2012):  

o Výrobce ( jméno a země původu) 

o Číslo šarže  

o Popis, varování a složení v českém jazyce – uváděné na obalu, případně na 

přívalovém letáku  

o E-liquidy s obsahem nikotinu musí být opatřeny Symboly nebezpečnosti 

chemických látek (mezinárodními symboly o rozměru min.10x10mm) 

 

Obrázek 5 : Nebezpečný pro životní prostředí, zdraví škodlivý (do obsahu 11mg nikotinu), vysoce 

toxický (nad 11mg obsahu nikotinu); staženo 1.dubna 2014 z 

http://www.hzscr.cz/clanek/nebezpecne-latky.aspx 

 

 

Obrázek 6 : Nové označení toxicity platné od 1.června 2015; staženo 1.dubna 2014 z 

http://www.hzscr.cz/clanek/nebezpecne-latky.aspx 

 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/nebezpecne-latky.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/nebezpecne-latky.aspx
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o Uzávěry opatřeny dětskou pojistkou, zákaz prodeje osobám mladším 18 let, 

celé hrdlo opatřeno odtrhovacím celofánem 

o Lahvičky opatřeny znaky pro nevidomé   

 

 

Ministerstvo zdravotnictví (2013) udává, pro určení povinností souvisejících 

s uváděním elektronických cigaret na trh, do jaké kategorie tento výrobek náleží. Podle 

deklarovaného účelu lze elektronickou cigaretu kategorizovat jako: 

 

a) léčivý přípravek v kombinaci se zdravotnickým prostředkem 

V případě, že výrobce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcku při 

odvykání kouření, je nutné na tento výrobek pohlížet v kontextu dvou právních 

předpisů, a to z toho důvodu, že odvykání kouření je léčba závislosti na návykových 

látkách, tedy léčba onemocnění. Nikotinové náplně, které této léčbě napomáhají, budou 

v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, léčivým přípravkem. Zařízení určené k inhalaci 

nikotinu, tj. vlastní elektronická cigareta potom bude podléhat zákonu č. 123/2000 Sb., 

o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť výrobky určené k podávání léčiva jsou podle uvedeného zákona 

zdravotnickým prostředkem. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v současné době nevede a ani 

v minulosti nevedl žádné registrační řízení o nikotinových náplních do elektronických 

cigaret. Na SÚKL jsou registrovány pouze jiné formy náhradní nikotinové terapie 

(žvýkačky, náplasti, pastilky a sprej). Vzhledem k tomu, že na trhu v České republice 

není registrována  žádná náplň jako léčivý přípravek, není ani zařízení určené k jeho 

podávání (tedy elektronická cigareta) oznámeno na Ministerstvu zdravotnictví jako 

zdravotnický prostředek. V případě registrace náplně jako léčiva je příslušným 

dozorovým orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě uvedení na trh 

elektronické cigarety jako zdravotnického prostředku vykonává státní dozor Česká 

obchodní inspekce. 
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b) obecný výrobek - elektronická cigareta 

Je-li účelem užití používání elektronické cigarety jako prosté alternativy 

klasické cigarety/jiného tabákového výrobku určeného ke kouření, uvádění elektronické 

cigarety na trh se bude řídit právními předpisy souvisejícími s bezpečností výrobků, 

tj. zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Gestorem tohoto zákona je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dozorovým orgánem je v tomto případě Česká 

obchodní inspekce. 

c) náplně do elektronických cigaret (e-liquidy) 

Na náplně, které obsahují nikotin, lze obecně nahlížet jako na nebezpečné 

chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou (T+: 

R27, T: R25 a N: R51/53), pokud svým účelem použití nespadají do výše uvedené 

legislativy. Samotná klasifikace e-liquidů pak závisí na obsahu nikotinu ve směsi a to 

následovně:  

o směsi obsahující 0,1 - 1 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové 

metody klasifikují jako zdraví škodlivé; 

o směsi s obsahem 1-7 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové metody 

klasifikují jako toxické. 

 

Na náplně (e-liquidy), které neobsahují žádný nikotin, se musí pohlížet jako na 

chemické směsi, které mohou být potencionálně nebezpečné v závislosti na 

nebezpečných vlastnostech a obsahu dalších složek ve směsi. 

Uvádění na trh nebezpečných chemických směsí upravuje zákon č. 350/2011 

Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 

(chemický zákon), potažmo legislativa Evropské Unie, kterou tento zákon 

implementuje či adaptuje, přičemž tento zákon ukládá povinnost osobě odpovědné za 

uvedení směsi na trh ji patřičně klasifikovat, označovat a balit, tzn., že obal výrobku 

musí být opatřen příslušnými výstražnými symboly, větami označujícími specifickou 

rizikovost a větami pro bezpečné nakládání, nebo například balení do obalu odolného 

proti otevření dětmi. Gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí. 
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2.5 Výzkumy v Evropě a ve světě 

V mnoha zemích v současnosti probíhají výzkumy zaměřené na elektronické 

cigarety. Nicméně povědomí a informovanost veřejnosti je zatím různorodá :  

„Informovanost byla vyšší v USA (73%) a Velké Británii (54%), kde elektronické 

cigarety mohou být legálně uváděny na trh a prodávány, než v Kanadě (40%) nebo v 

Austrálii (20%), kde je prodej zakázaný.“ (Brewer, Pepper, 2013). Jsou tedy méně 

škodlivé než klasické cigarety? 

Dle WHO
2
 asi sedm milionů Evropanů v posledních čtyřech letech vyzkoušelo 

elektronickou cigaretu. WHO také uvádí, že od července 2013, kdy se začala 

elektronická cigareta některými výrobci uvádět jako účinná pomoc při odvykání 

kouření, nebyla dosud vědecky prokázána bezpečnost a účinnost jejího užívání. 

Evropská unie usiluje o regulaci elektronických cigaret, aby se tím zaručila kvalita 

tohoto produktu a tím také zaručeno tzv. „bezpečnější kouření“.  

Německé výzkumné centrum pro rakovinu (Deutsches 

Krebsforschungszentrum, DKFZ) vítá návrh Evropské komise regulovat elektronické 

cigarety jako léčivé přípravky. Regulace zaručuje dobrou kvalitu výrobků. A také to, že 

produkty by měly být k dispozici pro kuřáky, kteří nejsou schopni přestat kouřit s 

pomocí jiných prostředků náhradní nikotinové terapie (nikotinové náplasti, 

žvýkačky,…). Elektronické cigarety by byly užívány jako alternativa ke kouření, tedy 

jejich úkolem by bylo snížit užívání tabáku v rámci harm reduction, nebo by se jich 

využívalo jako nového pomocníka pro „nekouření“. Přestat kouřit je předpokladem pro 

účinnou prevenci rakoviny. ( Bethke, Kahnert, Nair, Pötschke-Langer, Ruppert, 

Schiller, 2013) 

Podle průzkumu, který provedla Evropské komise v roce 2012, dvě třetiny 

(69%) Evropanů již slyšelo o elektronické cigaretě. 46% ví, oč se jedná, zatímco 23% si 

není jisto co je to. Muži a mladší lidé (15-39 let) mají o výrobku větší povědomí, než 

ženy a starší lidé (nad 55 let). Nejvyšší povědomí o výrobku je ve Finsku (92%), v 

Řecku (90%) a Litvě (88%). Většina Němců (80%) slyšelo o elektronické cigaretě a 

57% procent také ví k čemu je elektronická cigareta určena. Povědomí o zařízení je 

                                                
2 Světová zdravotnická organizace – specializovaná agentura Spojených národů (OSN), která se od roku 

1948 zabývá mezinárodním veřejným zdravím. 
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nejnižší mezi lidmi ve Švédsku (34%) a v Irsku (47%). (Bethke, Kahnert, Nair, 

Pötschke-Langer, Ruppert, Schiller, 2013, s.13) 

Jiný německý výzkum zkoumal používání elektronické cigarety, její vliv na 

kvalitu vzduchu v místnosti, kde se užívá. V šesti „vaping relacích“ kouřilo devět 

dobrovolníků elektronické cigarety s liquidem obsahující nikotin a bez nikotinu. 

Cigareta byla spotřebována v řádně větrané místnosti po dobu dvou hodin. Během 

vapingu bylo nalezeno značné množství 1,2-propandiolu, glycerinu a nikotinu v plynné 

fázi, stejně tak jako vysoká koncentrace částic ( o průměru 197 ug / m 
3
 ). Koncentrace 

předpokládaných karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnitřním 

ovzduší se zvýšila o 20% na 147 ng / m 
3
, a obsah hliníku ukázal 2,4 násobné zvýšení.  

Obsah nikotinu kapalin v různých náplních byl v průměru 1,2 krát vyšší, než uváděl 

výrobce. Data potvrzují, že elektronické cigarety nejsou bez emisí a látky, které 

uvolňují, by mohly být zdravotně závadné jak pro uživatele, tak pro pasivní kuřáky. 

Elektronické cigarety a nikotinové liquidy by měl být oficiálně regulovány a označeny 

příslušným upozorněním o potenciálních vlivech na zdraví, a to zejména rizika toxicity 

u dětí. (Schobera, et al., 2014)  

V Itálii, zemi s velikým podílem kuřáků, kteří nejsou schopni s kouřením 

přestat, zakázalo Ministerstvo zdravotnictví prodej elektronických cigaret obsahující 

nikotin dospívajícím, mladším 18 let. Itálie čeká, až bude mít k dispozici vědecké 

důkazy, a poté chce povinně regulovat výrobu a uvádět na trh elektronické cigarety 

méně „atraktivněji“. Dále se plánuje zákaz jejich používání v uzavřených prostorách. 

Pokud budou elektronické cigarety bez toxických látek, chtěli by je využívat pro 

odvykací terapie těžkých kuřáků nebo pro snížení kuřáckých návyků. Revize evropské 

směrnice na tabáku doporučuje volný prodej elektronických cigaret s obsahem nikotinu 

menším jak 4 mg / ml. „Na elektronické cigarety přesedlal v Itálii už víc než milion 

kuřáků. Podle odborníků k tomu přispívá mimo jiné široké spektrum příchutí a fakt, že 

elektronické cigarety nesmrdí. Jeden z největších výrobců e-cigaret a náplní do nich – 

Smooke – prodal loni zboží za 11 milionů eur. Tabákovým firmám ale naproti tomu 

prodeje klesly téměř o desetinu. Stát tak vybral na dani o 1 miliardu eur míň. Vláda si 

chce nyní  z příjmů výrobců elektronických cigaret ukrojit 80% daň, což by mělo 

vykompenzovat současné ztráty“ (ČT24, 2013). Podle údajů výrobců a prodejců 

elektronických cigaret, během roku 2014 by se počet uživatelů v Itálii měl dokonce 
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více než zdvojnásobit, ze současných 400 tisíc na jeden milion uživatelů. (Hornaček, 

2013) 

Dalším evropským příkladem je Řecko, kde vědci z univerzity v Aténách 

zkoumali, zda může elektronická cigareta poškodit plíce. Výzkum byl prováděn na 32 

dobrovolnících ( 8 nekuřácích a 24 pravidelných kuřácích; někteří měli zdravé plíce, 

jiní astma či CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc). Respondenti po dobu 10 

minut užívali elektronickou cigaretu – vdechovali páru do plic. Pomocí spirometrie 

(zjišťuje funkci a objem plic, nádechy a výdechy) a dalších diagnostických postupů 

bylo zjištěno, že elektronická cigareta způsobuje okamžité zvýšení rezistence dýchacích 

cest - u nekuřáků v průměru ze 182% na 206% a u pravidelných kuřáků ze 176% na 

220%. (Medical News Today, 2013)  

Používání elektronických cigaret v USA za poslední 2 roky vzrostlo mezi 

dospělými ( u současnými i bývalými kuřáky), nicméně rozsah používání u mladých 

lidí je nejistý. Avšak z výzkumu, který probíhal v USA v letech 2011 – 2012 u studentů 

středních a vysokých škol, vyplývá, že se experimentování s elektronickou cigaretou 

zdvojnásobilo – zvýšilo se z 3,3% na 6,8%. A to má za následek odhadem 1,78 milionu 

studentů, kteří někdy v životě užili elektronickou cigaretu. V roce 2012 se odhaduje že, 

160 000 studentů, kteří někdy s použili elektronickou cigaretu. Počet užívajících 

elektronickou cigaretu se zvýšil z 1,1% na 2,1% a její užívání v kombinaci s běžnými 

cigaretami se zvýšil z 0,8% na 1,6%. Američané považují tento trend za  závažný 

problém, protože celkový dopad užívání elektronické cigarety na veřejné zdraví je stále 

nejistý. U mladých studentů se vyskytly obavy, že mají potenciální negativní vliv (v 

nich obsažený nikotin) na dospívajícího a na vývoj jeho mozku. Dále se zabývají 

rizikem v podobě rizika vzniku závislosti na nikotinu a začátku užívání běžných cigaret 

či jiných tabákových výrobků. (Corey, et al., 2013) 

Výzkum o používání elektronické cigarety mezi korejskými adolescenty (13 – 

18 let) se uskutečnil v roce 2011. Zde se hodnotila prevalence užívání elektronických 

cigaret u korejských dospívajících a poměr mezi užíváním elektronických cigaret a 

aktuálním kouřením, počet cigaret / den, a zda se snaží přestat s kouřením cigaret. 

Celkem 9,4% (8,0% stále kouří elektronickou cigaretu v kombinaci s cigaretami a 1,4% 

užívá pouze elektronickou cigaretu) korejských dospívajících někdy použilo 

elektronickou cigaretu a 4,7% ji užívá aktuálně. Uživatelé elektronických cigaret (3,6% 
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v kombinaci s cigaretami a 1,1% výhradně elektronickou cigaretu). Kuřáci cigaret 

použili pravděpodobněji elektronickou cigaretu více než nekuřáci. Šance přestat kouřit 

u uživatelů elektronické cigarety byla 1,58 krát vyšší mezi studenty, kteří se pokouší 

přestat kouřit, než u těch, kteří nechtějí. Korejští adolescenti se domnívají, že jejich 

užívání elektronické cigarety může být reakce na reklamu - jako pomoc při odvykání 

kouření: ti, kteří se pokusili přestat, měli větší pravděpodobnost použití elektronické 

cigarety, ale na druhé straně se jeví jako méně pravděpodobné, že zcela přestanou 

kouřit klasické cigarety. Používání elektronické cigarety tak je silně spojeno s užíváním 

a závislostí na cigaretách. (Lee, Grana, Glantz, 2013) 

V Aucklandu, na Novém Zélandu, se uskutečnil výzkum Elektronické cigarety 

pro odvykání kouření (v období 6.9.2011 až 5.7.2013). Kritériem byl věk nad 18 let, 

tedy dospělý kuřák / kuřačka a úroveň závislosti na nikotinu (dle Fagerströmova testu 

závislosti na nikotinu:  > 5 nebo ≤ 5). K výzkumu byla použita elektronická cigareta 

s 16 mg nikotinu, nikotinové náplasti ( 21 mg - jedna denně) nebo placebo elektronické 

cigarety (bez obsahu nikotinu). Výzkumu se zúčastnilo 657 respondentů (289 kouřilo 

elektronickou cigaretu s nikotinem, 295 použilo náplast, 73 placebo elektronické 

cigarety). Po 6 měsících se zjišťovala abstinence respondentů : 7,3 % ( 21 z 289 ) 

abstinovalo pomocí elektronické cigarety; 5,8% ( 17 z 295 ) abstinovalo díky 

náplastím; 4,1 % ( 3 ze 73 ) s placebem elektronické cigarety. Dosažení abstinence bylo 

podstatně nižší, než  Health Research Council of New Zealand očekával. (Bullen, 

Howe, Laugesen, McRobbie, Parag, Williman, Walker, 2013) 

 

 

2.6 Systémy elektronických cigaret a nejvíce preferovaná 
značka (dle výzkumu) 

Na trhu s elektronickými cigaretami dnes existuje pět systémů elektronických 

cigaret, z nichž si uživatelé vyberou ten nejvíce jim vyhovující. (Mráz,M., 2014) 
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1) Tankový systém: e-liquid je v uzavřené cartridgi a do atomizéru je 

transportován pomocí speciální jehly. Systém je založen na principu 

výměny celého zásobníku e-liquidu. Doplňování je tedy snadnější a 

hygieničtější doplňování a náplň tolik nevytéká. Dále se elektronická 

cigareta skládá z baterie a atomizéru.  

Obrázek 7 : Ego-T  nejúspěšnější elektronická cigareta na trhu využívající nový tankový systém, 

staženo 10.března 2014 z http://www.vykurmezdrave.cz/elektronicka-cigareta-joyetech-ego-t-

tank-stribrna 

 

 

2) Clearatomizérový systém: je obdobou tankového systému, ale liší se 

konstrukcí. Atomizér a zásobník e-liquidu jsou spojeny v jeden celek. 

Zásobník se plní po odšroubování náustku elektronické cigarety.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vykurmezdrave.cz/elektronicka-cigareta-joyetech-ego-t-tank-stribrna
http://www.vykurmezdrave.cz/elektronicka-cigareta-joyetech-ego-t-tank-stribrna
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Obrázek 8 : Clearatomizérový systém elektronické cigarety, staženo 10.března 2014 z 

http://www.nakupvakci.cz/cs/elektronicka-cigareta-ce4-sleva/?redirect=1#competition 

 

 

3) Cartomizérový systém: atomizér a zásobník jsou spojeny v jeden 

celek, tzv.cartomizér. U tohoto systému se však po spotřebování e-

liquidu celý cartomizér zahodí a vymění za nový, plný. Zde je 

výhodou snadná bezúdržbová manipulace. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nakupvakci.cz/cs/elektronicka-cigareta-ce4-sleva/?redirect=1#competition
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Obrázek 9 : Cartomizér s krytkou, staženo 10.března 2014 z http://www.elektro-

cigareta.cz/produkt/713-cartomizer-ego-w-s-krytkou-elektronicka-cigareta-egow-

cerna.html?katID=26 

 

 

4) Cartridge systém: je založen na principu vyměňování náplně 

tzv.cartridge. Atomizér se zasune do cartridge s e-liquidem, kde je 

umístěna vatička, do které se náplň vsakuje. Tyto cartridge mají 

omezenou životnost.  

Obrázek 10 : Cartridge systém elektronické cigarety, staženo 10.března 2014 z 

http://www.elektronicka-cigareta-ego.cz/jak-to-funguje 

 

http://www.elektro-cigareta.cz/produkt/713-cartomizer-ego-w-s-krytkou-elektronicka-cigareta-egow-cerna.html?katID=26
http://www.elektro-cigareta.cz/produkt/713-cartomizer-ego-w-s-krytkou-elektronicka-cigareta-egow-cerna.html?katID=26
http://www.elektro-cigareta.cz/produkt/713-cartomizer-ego-w-s-krytkou-elektronicka-cigareta-egow-cerna.html?katID=26
http://www.elektronicka-cigareta-ego.cz/jak-to-funguje
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5) Systém jednorázových elektronických cigaret: je nejjednodušší systém 

na trhu. Životnost je přibližně 300 – 400 potáhnutí a poté se zahodí. 

Nelze ji žádným způsobem nabít či doplnit náplň. 

Obrázek 11 : Jednorázová elektronická cigareta, staženo 10.března 2014 z 

http://www.gallagher.cz/poradce/jak-vybrat-tu-spravnou/ 

 

 

 

Dle výsledků mého výzkumu je z odpovědí na otevřenou otázku patrné, že 

preferovanou značkou na českém trhu elektronických cigaret je čínská firma Joyetech, 

která před časem začala vyrábět řadu eGo. Koncept této řady je založený na silnější 

baterii s vysokým výkonem a tradičním atomizérem. Systémově se jedná o tankový 

systém. Tuto skutečnost mi potvrzuje prodejce firmy Joyetech, a dodává, že  firma 

prošla postupným vývojem systémů elektronických cigaret a vývoj se stále se posouvá 

kupředu. Avšak jako všechny ostatní firmy, bojuje s nekvalitními padělky 

neznačkových firem (také z Číny), které zaplavují trh, nyní se dokonce objevuje přímo 

řada eGo se stejnou konstrukcí.  

Dle rozhovoru s prodejcem elektronických cigaret jsou informace o 

elektronických cigaretách k dispozici pouze na internetu nebo je předává prodejce při 

prodeji zákazníkovi, a tím se tyto informace dále šíří pouze v populaci uživatelů 

elektronické cigarety – do okolí svých přátel či kolegů v práci. Firmy, s elektronickými 

cigaretami, postrádají finance na marketingové kampaně, které by informovaly širokou 

veřejnost o produktech a účincích kouření. Kampaně, které byly doposud zveřejněny, 

http://www.gallagher.cz/poradce/jak-vybrat-tu-spravnou/


31 

 

jsou většinou uskutečněny od tabákových firem, a koncipovány tak, aby snížily prodej 

elektronických cigaret. Firmy, které prodávají na elektronické cigarety českém trhu, 

zatím nechtějí moc komunikovat s médii, jelikož výklad legislativy je u každého 

úředníka individuální, tedy se subjektivním výsledkem, a tím na sebe nechtějí 

upozorňovat kontrolní úřady. Do roku 2016 se očekává postupný vývoj a ustálení 

legislativního rámce o elektronických cigaretách, a pak se možná dočkáme regulace či 

stát spotřební daně. (Jelínek, 10.4.2014) 
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3 HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI CIGARETAMI A 

ELEKTRONICKÝMI CIGARETAMI 

 

 

„U elektronických cigaret není prokázána účinnost ani bezpečnost“ (Králíková, 

2013, s.44), ale zachovává kuřácké zvyky a rituály. 

 Spotřebitelé nemají spolehlivé informace o kvalitě dostupných výrobků. 

Elektronické cigarety mohou přispět k prevenci relapsu u bývalých kuřáků a usnadnit 

odvykání kouření u současných kuřáků, bez ohledu na obsah nikotinu - může snížit 

touhu po cigaretě (craving) a eliminovat abstinenční příznaky.  

 

Obsah škodlivých látek je menší v elektronické cigaretě než v klasické tabákové 

cigaretě. Přesto však na základě současných znalostí nelze elektronické cigarety 

považovat za bezpečné. Zdravotní rizika jsou pravděpodobně podobné těm jako u 

bezdýmného tabáku, která má přibližně 1% rizika úmrtnosti u kouření. Jasnou výhodou 

je, že na rozdíl od běžných cigaret neprodukují žádné zplodiny vznikající při hoření. 

V elektronické cigaretě se kapalina vypařuje při teplotě v rozmezí od 65°C do 120°C, 

zatímco u hoření tabákové cigarety dosahuje teplota 900°C až 1500°C. (Kuchyňa, ND) 

 

Otázkou zůstává, zda lze s pomocí elektronické cigarety skutečně přestat kouřit. 

Při postupném snižování obsahu nikotinu v náplních kuřák snižuje svou závislost na 

nikotinu a v konečné fázi může užívat náplň bez obsahu nikotinu. Nicméně, pokud se 

podaří, aby dostatečný počet kuřáků přeneslo svou závislost na nikotinu k méně 

škodlivému způsobu užívání, miliony životů by mohly být zachráněny. Teoreticky je to 

možné, avšak veškeré tyto otázky jsou ve stádiu výzkumu. Dle mého názoru převažují 

pozitivní aspekty elektronických cigaret nad negativní aspekty. Pozitivum spatřuji také 

v dodržování zaběhlých rituálů spojených s kouřením. 
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Mezi výhody elektronického kouření lze dle současných poznatků zařadit:  

1) Náklady užívání - měsíční průměr činí 500 Kč (kouření klasických cigaret až 4000 

Kč; při spotřebě cca 30cigaret/den) 

2) Výrobek produkuje pouze páru, která neobtěžuje okolí a také okolí není vystaveno 

nedobrovolnému pasivnímu kouření, případně tzv. terciárnímu kouření, kdy jsou 

zdrojem zdravotních rizik usazené zplodiny z cigaretového kouře 

3) Poměrně méně škodlivých látek v elektronické cigaretě než v klasické cigaretě, což 

postupně prokazují testy v mnoha laboratořích po celém světě.  

4) Stabilizace a zlepšení zdravotního stavu u kuřáků elektronických cigaret. Po 

přechodu na elektronickou cigaretu se většinou cítí zdravotně lépe. 
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Tabulka 1 : Polosa et al. (2013) : Pozitivní a negativní aspekty elektronických cigaret 

Pozitivní Negativní 

Prospěšné účinky na zdraví 

(zlepšení tolerance při zátěži a 

méně kašle) 

Malé procento populace je citlivé na propylen-glykol (sucho v 

ústech a krku) 

Žádný tabákový kouř, zápach či 

zápach z úst Některé příchutě (např. pina colada) mají přetrvávající zápach 

Mnohem méně toxické než 

klasické cigarety 

Stopové množství znečišťujících látek a kovů přítomných v 

některých produktech 

Napodobuje "pocit v hrdle" při 

vdechování kouře 

"Pocit v hrdle" v závislosti na použitém atomizéru a složení e-

liquidu 

Opakování gest nebo úkonů 

spojených s kouřením chování 

Zařízení je těžší než klasická cigareta a potahování 

vyžaduje určitý trénink 

Usnadňuje přechod k abstinence 

Ne všem uživatelům se podaří přestat kouřit či snížit spotřebu 

klasických cigaret 

Zmírňuje abstinenční příznaky a 

bažení po klasické cigaretě 

Úleva od abstinenčních příznaků dle kvality zařízení a síly 

nikotinové náplně 

Neohrožuje kolemjdoucí 

Studie o potenciálním riziku pro okolní osoby, některá 

společenství zakazují používání ve vnitřních prostorách 

Žádný popel, špína, či propálené 

oblečení Obavy životního prostředí o bezpečné likvidaci náplní a baterií 

Dostupné ceny (v dlouhodobém 

horizontu levnější než běžné 

cigarety) Složitá manipulace a údržba může bránit používání 

Mnohem lepší samoregulační 

rámec v e-cigaretovém průmyslu 

Hrozící regulace (léčiva) v mnoha zemích 
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4 MOŽNOSTI  POMOCI PŘI ODVYKÁNÍ 

KOUŘENÍ V ČR 

 

  Léčba závislosti na tabáku nabízí širokou škálu možností, které lze využít 

jednotlivě či aplikovat v kombinaci. Jedná se o behaviorální a farmakologické 

intervence v rámci krátké intervence či poradenství, intenzivní podporu a motivaci 

k léčbě, či medikace léků.  

„Podstatou substituční léčby je nahrazení návykové látky látkou – lékem, který 

má dlouhodobější účinek a je pro užívání bezpečnější“ (Minařík in Kalina et al., 2008, 

s.376). První lék formou náhradní nikotinové terapie se objevil koncem 70. let a jednalo 

se o nikotinovou žvýkačku. Tato substituční látka vznikla na popud švédských 

námořníků, kteří nesměli kouřit v ponorkách. Principem terapie je podání čistého 

nikotinu z jiného zdroje než z klasické hořící cigarety v krvi, a tím redukuje abstinenční 

příznaky spojené s odvykáním kouření. Náhradní nikotinová terapie zvyšuje 

pravděpodobnost zanechání kouření 1,5 – 2 krát. 

Zásadním problémem je, že recidiva nastane velmi brzy po abstinenci od 

tabákových výrobků. Úspěšnost, samotných pokusů přestat kouřit, se podařila za 6 

měsíců u „neléčených kuřáků“ u 3 – 5 %, uvádí Hughes et al. (2004). Kuřáci mohou 

využít tzv.krátké intervence, kdy jsou během 3-5 minut poskytnuty intervenci pomoci 

přestat kouřit či motivovat kuřáka k aktivní nápravě. V České republice se používá 

zkratka 5P, kdy se jedná o popis postupu intervence, a to ptát se, poradit, posoudit 

kuřákův zájem o nekouření, pomoci – nabídnout podporu, volbu náhradní nikotinové 

terapie a plánování dalších kroků a kontrol. Krátká intervence k odvykání kouření v 

primární péči je efektivní, s doloženou  úspěšností mezi 2 a 3 %. A při kombinaci 

s farmakoterapií lze dosáhnout úspěšnosti až 20%. (Králíková et al., 2005) Dále je 

velmi důležitá tzv.psychobehaviorální intervence, kdy je nutné pacienta motivovat a 

zhodnotit jeho priority. Fiore et al. (2000) využívá schéma 5R : revalence 

(povzbuzování, motivace), risk (identifikace  potencionálních negativních důsledků), 

rewards (odměny za nekouření), roadblocks (pacient definuje překážky bránící mu 

přestat kouřit), repetition (opakování motivační intervence). Důležité je vymyslet 

„náhradní rituály“ za činnost spojenou s kouřením.   
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V České republice se dnes bohužel potýkáme s malým množstvím poraden pro 

odvykání kouření. Spíše malé sociální problémy spojené s užíváním cigaret způsobují 

nedostatečný zájem společnosti o boj s kouřením, a to i přes obrovský negativní dopad 

kouření tabáku na zdraví jedince i jeho okolí. Od roku 2004 vznikají specializovaná 

Centra pro závislé na tabáku při fakultních nemocnicích po celé ČR. 

 

4.1 Elektronická cigareta 

Elektronická cigareta je stále ještě ve stadiu výzkumu jako možnost náhradní 

nikotinové terapie. Podstatnou roli při odvykání totiž hraje behaviorální složka, kdy 

klienti mohou opakovat své zaběhnuté rituály při kouření, a elektronická cigareta 

plní veškeré efekty klasické cigarety (uvolňuje kouř, konec cigarety má světelný 

efekt – při potažení, atd.). Její popularita, jako atraktivní dlouhodobá alternativa 

kouření, za poslední 4 roky stoupá. Mají potenciál být srovnatelně toxické jako 

přípravky náhradní nikotinové terapie – tím pádem by mohly být uznány jako 

zdravotnický prostředek. Toto je však stále ve stádiu výzkumu. (Viz. kapitola 2)  

 

Obrázek 12 : Elektronická cigareta, staženo 27. ledna 2014 z 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61918-2/fulltext 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61918-2/fulltext
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4.2 Filtry 

 Filtry by měly snižovat množství vdechovaného dehtu, nikotinu a 

karcinogenních látek vznikajících při kouření. „Filtry jsou určeny k tomu, aby 

z cigaretového kouře odstraňovaly něco dehtu a nikotinu. Jsou umisťovány na konec 

cigarety a ta se pak kouří jako obvykle. Kuřáci mají sklon vyvažovat jejich působení 

tím, že z cigarety popotahují déle a vdechují hlouběji, anebo filtr překrývají, aby tak 

dobře nefungoval“ (Austinová, 2001, s.84). Filtr je vyroben většinou z plastu a 

nasazuje se na konec cigarety, kde většinou je již z výroby cigaretový filtr z acetátu 

celulózy. Doposud není jasné, kolik jakých látek je filtr schopný zachytit. 

 

4.3 Náhradní terapie nikotinem 

V tomto případě se jedná o částečnou substituci nikotinu v takovém množství, 

aby se snížily či vymizely abstinenční příznaky a klient měl čas aby se vyrovnal se svou 

psychosociální závislostí. Po 1-2 měsících se dávky z náhradní nikotinové terapie 

začínají postupně snižovat.  

 

Žvýkačky (např. Nicorette gum) se na trhu objevují ve dvou typech, slabší 

s obsahem nikotinu 2mg a silnější s obsahem nikotinu 4mg. „Žvýkačku je nutno žvýkat, 

dokud její chuť nezhořkne, a potom je ji nutno 30 minut podržet mezi dásní a tváří. A 

nikotin se vstřebává do těla právě stěnou ve vašich ústech“ (Austinová, 2001, s.82). 

Vedlejšími účinky může být podráždění úst a hrdla, lehká bolest čelisti či poruchy 

trávení a nevolnost. 

Náplasti (např. Nicorette patch, Nicotinell) se denně nalepují na paže, hruď a 

nebo záda. Některé účinkují 24 hodin a jiné 16 hodin. Nikotin se z nich pozvolna 

vstřebává do kůže a do krevního oběhu se dostává přibližně 95% nikotinu uvolněného 

z náplasti. „Osoba, která náplast použila, stále ještě cítí touhu zakouřit si, ale už není 

tak nutkavá. Během dne se hladina nikotinu pomalu snižuje a to napomáhá udržet 

touhu po nikotinu na uzdě“ (Austinová, 2001, s.83). Jako vedlejší účinky můžeme 

pozorovat zarudnutí a svědění pokožky v místě náplasti, nevolnost a potíže s trávením 

či možné noční můry a živé sny. 
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Sprej (např. Nicorette 1mg/v dávce) po potáhnutí uvolní nikotin a ten se vstřebá 

za dutinou ústní, sliznicí hltanu. „1.krok: 1.- 6.týden: Použijete 1 nebo 2 dávky v době, 

kdy byste obvykle kouřil(a) cigaretu, nebo když máte chuť si zakouřit. Nejdříve 

vstříkněte jednou, a pokud chuť na cigaretu během několika minut neodezní, vstříkněte 

podruhé. Jestliže jsou zapotřebí 2 dávky, je možné další dávkování provádět již jako 2 

po sobě jdoucí dávky. Pro většinu kuřáků to znamená přibližně 1-2 dávky každých 30 

minut až 1 hodinu. Například jestliže kouříte průměrně 15 cigaret denně, měl(a) byste v 

průběhu dne používat 1-2 dávky nejméně 15krát. 

Nepoužívejte více než je 2 dávky najednou nebo 4 dávky za hodinu. Nejvyšší dávka je 

64 vstřiků v průběhu 16 hodin po období 24 hodin. 

2.krok: 7.- 9. týden : Začněte snižovat počet dávek za den. 

Do konce 9. týdne byste měl(a) používat POLOVINU průměrného počtu dávek za den 

oproti 1. kroku. 

3. krok: 10.- 12. týden 

Pokračujte ve snižování počtu dávek za den tak, abyste ve 12. týdnu nepoužíval(a) více 

než 4 dávky za den. Jakmile snížíte dávku na 2-4 dávky za den, měl(a) byste přestat 

Nicorette Spray používat. Po skončení léčby můžete mít opět chuť si zakouřit. Případný 

zbytek spreje si ponechte pro případ, že Vás náhle přepadne chuť si zakouřit. Když 

máte chuť na cigaretu, použijte jednu dávku, nebo dvě dávky, pokud jedna dávka během 

několika minut nepomáhá. Nicorette Spray se obvykle používá po dobu 3 měsíců, ale 

neměl by být používán déle než 6 měsíců.“ ( nicorette.cz, 2012). 

Pastilky (např. Nicorette Mint 4mg lisované pastilky) v ústech postupně 

uvolňují nikotin. „Vhodné pro kuřáky s vysokou závislostí na nikotinu, tj. kteří vykouří 

první cigaretu do 30 minut po probuzení, nebo kteří kouří více než 20 cigaret denně. 

Pastilky se nemají užívat déle než 9 měsíců. A nemají se žvýkat nebo polykat vcelku. 

Pacienti by neměli s pastilkou v ústech jíst ani pít“ ( nicorette.cz, 2012). 
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4.4 Bupropion  (Wellbutrin, Elontril, dříve Zyban), Vareniklin 
(Champix) 

Bupropion je atypické antidepresivum, které snižuje chuť kouřit a snižuje 

závažnost abstinenčních příznaků. Hughes a kol.(2004) uvádí, že zdvojnásobuje 

úspěšnost odvykání kouření (ve srovnání s placebem po 6 i 12 měsíčním sledování). 

„Bupropion zvyšuje koncentrace dopaminu a noradrenalinu v CNS, které nikotin 

vyplavil, a tím má toto antidepresivum potlačit craving (prostřednictvím dopaminu) a 

abstinenční příznaky (ovlivněním noradrenalinu). Jeho metabolit hydroxybupropion je 

antagonistou nikotinových receptorů alfa4beta2“ ( Žourková, A., ND). 

 

„Vareniklin (Champix) je lék určený k léčbě závislosti na tabáku, neobsahuje 

nikotin. Je parciálním agonistou alfa4beta2 acetylcholin-nikotinových receptorů. 

Působí jako agonista i antagonista“ ( Králíková, 2013, s.388). Navazuje se na tyto 

receptory stejně jako nikotin a vyplaví se dopamin. „Odvykání kouření s tímto 

přípravkem přináší čtyřnásobně vyšší šanci na úspěch oproti odvykání bez 

farmakoterapie a je v současné době nejúspěšnějším způsobem léčby závislosti 

na nikotinu. Agonistická aktivita vareniklinu zmírňuje abstinenční příznaky nedostatku 

nikotinu a jeho antagonistická funkce snižuje pocit uspokojení z kouření a tím 

kuřákovu vazbu na cigaretu“ ( wikipedia.org, 2013). Léčba by měla trvat minimálně 3 

měsíce, nejlépe však 6 měsíců, i déle, kdy se úspěšnost odvykání kouření až 

ztrojnásobuje. Vareniklin je v České republice dostupný od března 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cigareta
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5 VLASTNÍ VÝZKUM – DOTAZNÍK 

 

Cíl výzkumu : Zmapovat užívání elektronické cigarety u kuřáků tabáku a zjistit postoje 

kuřáků tabáku k elektronické cigaretě.  

 

Výzkumné otázky :  

1. Co ovlivnilo respondenty k užívání elektronické cigarety, jaký byl motiv a zda 

se jejich předpoklad potvrdil? 

2. Dopomohlo užívání elektronické cigarety respondentům k omezení kouření 

tabákových výrobků či k abstinenci?  

 

Hypotézy :  

1. Domnívám se, že většina kuřáků užívá elektronickou cigaretu v kombinaci 

s tabákem. 

2. Domnívám se, že elektronická cigareta dopomohla části respondentů 

k abstinenci od tabákových výrobků. 

3. Domnívám se, že většina uživatelů nemá přesné informace o elektronické 

cigaretě. 

 

 

 

 

 



41 

 

5.1 Etika, cílová populace a metodologie výzkumu 

Etická stránka práce je dodržena. Sběr dat pomocí dotazníku byl zcela 

anonymní a respondenti souhlasili se zpracováním jejich zaznamenaných odpovědí pro 

studijní účely. Nespolupracuji s žádnou tabákovou firmou. 

K získání dat k praktické části mé diplomové práce jsem použila kvantitativní 

metodu sběru dat – dotazník. Dotazník, standardizované interview předložené 

v písemné podobě, se využívá tam, kde potřebujeme jednu a tutéž sadu otázek zadat 

velkému počtu lidí najednou. Ferjenčík (2000) vidí pozitiva dotazníku v úspoře času a 

finančních prostředků a získaná data jdou lépe kvantifikovat. Nevýhody spatřuje 

v menší pružnosti, tedy klást doplňující otázky nebo právě formulované otázky nemusí 

být pro všechny respondenty srozumitelné. Může tak vypovídat nižší věrohodnost dat. 

Výběr respondentů byl záměrný: kuřák tabákových výrobků. 

 

 Dále jsem zvolila metodu prostého záměrného (účelového) výběru, kdy jsem 

cíleně vyhledávala kuřáky tabáku v České republice. Kritériem výběru je minulé či 

současné užívání elektronické cigarety. Na základě stanoveného kritéria jsem cíleně 

vyhledávala pouze ty jedince, kteří toto kritérium splňují a současně jsou ochotni se do 

výzkumu zapojit. 

Cílovou populaci jsem definovala pomocí předvýzkumu. Pomocí předvýzkumu 

jsem si zajistila klasifikaci obyvatelstva podle věku - věkovou kategorii uživatelů 

tabáku. Důležitou roli hraje právě skupina kuřáků tabáku v produktivním věku (25 - 55 

let), protože je hlavním zdrojem pracovních sil pro hospodářství. Ve věkovém složení 

obyvatelstva mohou být mezi jednotlivými zeměmi velké rozdíly, záleží na stupni 

jejich hospodářsko-společenského vývoje. 
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5.2 Předvýzkum v prodejnách tabákových výrobků 

Kdo kupuje tabákové výrobky? Cílem bylo zjistit věkovou hranici u lidí 

kupující si tabákové výrobky. Sběr dat probíhal ve třech, náhodně vybraných 

prodejnách  v Praze, Ústí nad Labem a v Teplicích. Sběr dat probíhal týden v polovině 

měsíce října – 10. - 17.10. 2013. Celkem bylo osloveno 226 respondentů kupující si 

tabákové výrobky. Věkovou hranici jsem zvolila dle produktivního věku obyvatelstva 

ČR. Sběr dat byl zaznamenáván pověřenými prodavačkami, s tím, že jsem si průběžně 

data vybírala a přibližně ob den jsem dohlížela na sběr dat. 

Kategorii uživatelů tabákových výrobků jsem rozčlenila dle produktivního věku 

obyvatelstva ČR. Mladiství 14-17 let (s tím, že tabákové výrobky se smějí prodávat 

osobám starším 18-ti let), mladí dospělí ve věku 18-24 let, dospělí - produktivní věk 

25-55 let a poproduktivní věk – nad 55 let.  

Výsledek výzkumu zaznamenaný v grafu 1 ukázal, že nejvíce uživatelů tabáku 

bylo v hodnoceném souboru  v produktivním věku, tedy mezi 25 a 55 rokem života, 

135 respondentů – 60%. Mladistvých ve věku mezi 18. a 24. rokem bylo 68 

respondentů – 30% z celého souboru, kteří kouří tabákové výrobky. V poproduktivním 

věku je to 12 respondentů – 5% a u mladých dospělých 11 respondentů – 5%. 

 

Graf 1 : Výsledky předvýzkumu 

Uživatelé tabákových výrobků

11

5% 68

30%

135

60%

12

5%

14 - 17 let 18 - 24 let 25 - 55 let nad 55 let
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5.3 Základní údaje o dotazníku  

Výzkum byl realizován pomocí dotazníku o 25-ti otázkách. První část dotazníku 

obsahuje 4 otázky, které zajistí sociodemografické údaje respondentů. Druhá část 

dotazníku, 15 otázek, zjišťuje zkušenosti respondentů s elektronickou cigaretou. Na otázky 

respondenti odpovídali buď vybráním jedné z nabídnutých možností, nebo krátkou 

vlastní odpovědí. U některých otázek jsem záměrně vynechala nabídku odpovědi, 

jelikož mne zajímal vlastní názor respondentů. Pokud respondent na některou z otázek 

nechtěl odpovídat, vynechal ji. Poslední, třetí část dotazníku, obsahuje 6 otázek, a to ve 

formě Fagerströmova testu závislosti na nikotinu. Fagerströmův test nikotinové 

závislosti (Fagerström test of Nicotine Dependence, FTND) je dotazník používaný pro 

zjištění závažnosti závislosti na nikotinu. Autory jsou Heatherton, Kozlowski, Frecker & 

Fagerström (1991). Českou verzi vytvořila docentka Králíková v roce 2004. Otázky z 

Fagerströmova testu závislosti na nikotinu jsou zaměřeny na frekvenci kouření, 

množství vykouřených cigaret a na zvyklosti spojené s kouřením. Přesné znění 

dotazníku viz kapitola 8 Přílohy (8.1). 

Dotazníky jsem sbírala převážně náhodně, prostřednictvím osobního kontaktu 

s kuřákem tabákových či elektronických cigaret. Dále jsem dotazníky rozšířila pomocí 

emailu, sociální sítě (Facebook) a vložila jsem je do diskuzí na portálech odvykani-

koureni.cz, champix.cz, svazvapingu.cz, abecedazdravi.cz/koureni, lide.cz, 

bety.cz/koureni-cigaret. Počet získaných dotazníků od respondentů je ze 70% 

z elektronické formy a 30% z osobního kontaktu. Negativní aspekty výzkumu spatřuji 

právě v návratnosti dotazníků v elektronické podobě. Návratnost dotazníku je 39,8% a 

je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků na internetových portálech. 

Průměrná doba vyplnění dotazníku je 5 minut 31 sekund. 

 

5.4 Analýza 

Data jsem sbírala v prvním čtvrtletí roku 2014 ( leden – březen). Celkem jsem 

k výzkumu oslovila 105 respondentů, z toho 78 respondentů vyplnilo Fagerströmův test 

závislosti na nikotinu. Výsledky jsem následně zpracovala do grafů.  
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5.5 Výsledky výzkumu 

Dále představuji výsledky výzkumu získané pomocí dotazníků. Každá otázka a 

odpověď je názorně zaznamenána v grafu, který procentuelně znázorňuje četnost 

odpovědí. Část dotazníku A) a B) vyhodnocuji odděleně od části C).  

 

A) Sociodemografické údaje : 

Výzkum mi zajistil rozptyl uživatelů elektronické cigarety v obecné populaci 

kuřáků tabáku, kdy jsem si pomocí předvýzkumu zajistila věk cílové populace, a to 

právě skupinu kuřáků tabáku v produktivním věku (25 - 55 let). 

 

Graf 2 : Pohlaví respondentů 

Pohlaví

52; 50%

53; 50%

MUŽ ŽENA
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Výzkum je dle zastoupení pohlaví respondentů vyvážený, jak uvádí graf 2. Věk 

respondentů ve zkoumané populaci kuřáků tabáku byl nejčastější především u dolní 

hranice, a to ve věku 25, 26, 27 či 30 let. Dále u vyšší věkové hranice, a to  v 48, 50 a 

55 letech. Průměrný věk respondentů byl 36,02 let (tabulka 2). 

 

 

Tabulka 2: Věk respondentů 

VĚK POČET 

25 32 

26 5 

27 5 

28 2 

29 0 

30 4 

31 1 

32 2 

33 2 

34 1 

35 1 

36 2 

37 2 

38 4 

39 2 

40 1 

41 1 

42 3 

43 3 

44 2 

45 2 

46 0 

47 1 

48 6 

49 4 

50 6 

51 0 

52 4 

53 1 

54 1 

55 5 
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Necelá polovina respondentů produktivního věku má dokončené úplné 

středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (49%) a 32% dotázaných je 

vysokoškolsky vzdělaných. Pouhých 9% má základní vzdělání a 10% středoškolské 

vzdělání bez maturitní zkoušky – viz. graf 3. 

 

Graf 3 : Nejvyšší dosažené vzdělání 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
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 Území České republiky je rozděleno na 14 krajů. Nejvíce respondentů 

k výzkumu jsem získala v Ústeckém kraji (38) a v Praze (17), dále pak 

v Jihomoravském kraji (10) – to znázorňuje obrázek č. 13, graf 4. V prvních dvou 

případech se jedná o kraje s nejvyšším počtem uživatelů drog obecně a to tímto 

výskytem dokazuje rozsah zkušeností i s tzv. legálními drogami, jako je právě tabák.  

Obrázek 13 : Rozčlenění České republiky na kraje, staženo 10. března 2014 z 

http://www.edb.cz/image/mapa/krajeCR.gif 

 

Graf 4 : Rozptyl respondentů dle místa trvalého bydliště 
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http://www.edb.cz/image/mapa/krajeCR.gif
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B) Výsledky výzkumu :  

V následujících otázkách jsem se zaměřila na zajištění dat, do jaké míry mají 

respondenti informace o škodlivosti a účincích nikotinu, dále na informace spojené 

s elektronickou cigaretou. 83% dotázaných kouří v současné době tabákové výrobky – 

viz. graf 5. 

 

Graf 5 : Kouření tabákových výrobků 

Kouříte tabákové výrobky?

87; 83%

18; 17%

ANO NE

 

 

Respondenti svou míru závislosti hodnotili nejvíce v rozmezí 50 – 80 %, a to 21 

respondentů s 80%, 15 respondentů se 70% a 13 kuřáků s 50%. Průměrná hodnota je 

60,86%, dokazuje tabulka 3. 

 

Tabulka 3 : Škála sebehodnocení míry závislosti na nikotinu (čím vyšší číslo, tím silnější závislost) 

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Resp. 3 7 6 5 7 13 8 15 21 9 11 
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Velmi zajímavým ukazatelem je, že respondenti již vědí o nikotinu jako o 

návykové látce, a to v 97 %, uvádí graf 6. 

Graf 6 : Nikotin jako návyková látka 

Je nikotin dle vašeho názoru návyková látka?
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Nyní se dostáváme k datům týkajících se elektronické cigarety. Údaje o užití 

elektronické cigarety v populaci kuřáků tabákových výrobků je zřejmé, že u 

dlouhodobého užívání elektronické cigarety zůstalo 36% z celkového počtu 105-ti 

respondentů, 26% ji pouze jednou vyzkoušelo, nebyla naplněna jejich očekávání, uvádí 

graf 7.   

Graf 7 : Počet uživatelů elektronické cigarety  

Užíváte / užíval jste elektronickou cigaretu?

27; 26%

18; 17%

15; 14%
4; 4%

3; 3%

38; 36%

1x jsem vyzkoušel

v určitém období   □  1 – 30 dní

v určitém období   □  1 – 6 měs.

v určitém období   □  6 – 12 měs.

v určitém období   □  rok a déle

užívám ji doposud 
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 Avšak v současné době je výhradním uživatelem elektronické cigarety pouze 24 

respondentů, to je 23% z celkového počtu 105-ti respondentů, uvádí graf 8. 

 

Graf 8 : Počet současných uživatelů elektronické cigarety 

Jste v současnosti výhradním uživatelem elektronické 

cigarety? 

24; 23%

81; 77%

ANO NE
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Následující graf 9 zobrazuje důvody, které respondenti nejčastěji uvedli 

k upuštění od užívání elektronické cigarety. Nejčastěji se jedná, u 18 respondentů  

(17%), o problém se složitou manipulací. Přínosné  je, že 14 respondentů – 13% úplně 

abstinovalo od všech výrobků uvolňujících nikotin, ačkoliv dříve kouřili. 

 

Graf 9 : Důvody respondentů k opuštění od užívání elektronické cigarety 
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Za pomoci sociálních vazeb lidí a jejich zkušenostem s produktem se informace 

o elektronických cigaretách rychle rozšířili do podvědomí, a prudce stoupl jejich odbyt 

na trhu. 67 dotázaných (63%) se dozvědělo o elektronické cigaretě na doporučení svého 

blízkého okolí. Jako druhý faktor ovlivňující populaci k užívání je z 28% reklama, 

sdělilo 29 respondentů, uvádí graf 10. 

Graf 10 : Prvotní informace o elektronické cigaretě 

Jak jste se dozvěděl/a o elektronické cigaretě?

29; 28%

67; 63%

3; 3%

4; 4%

2; 2%

z reklamy

od přátel

od lékaře/ lékárníka

internet

jsem prodejce

 

 

 

Důvodem k užívání elektronické cigarety byla pouze u  43% respondentů snaha přestat 

kouřit, uvádí graf 11. 

Graf 11 : Počet respondentů, kteří chtěli přestat s kouřením 

Sáhl/a jste po elektronické cigaretě protože jste chtěl /a 

přestat s kouřením?

45; 43%

60; 57%

ANO NE
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 Následující graf 12 však zobrazuje konkrétní důvody, které respondenti 

nejčastěji uvedli k otázce, proč přešli na užívání elektronické cigarety. Zde byla 

položena otevřená otázka, na rozdíl od předchozí otázky, která nedávala možnost 

specifikaci. V 25% respondenti uvádějí, že chtějí s kouřením přestat, v 17% chtěli 

kouření pouze omezit a ve 12% se byly důvodem k omezování kouření vnější okolnosti 

(např. zákaz kouření v restauracích, v práci,…), dalším důvodem byla zvědavost či že 

respondent na užívání samotné elektronické cigarety zcela nepřešel (pouze ji 

vyzkoušel). 

 

Graf 12 : Důvody respondentů k přechodu užívání elektronické cigarety 
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Graf 13 znázorňuje, že mezi respondenty, kteří užívají v současnosti e-cigaretu,  

je 54% uživatelů, kteří kombinují používání elektronické cigarety s klasickými 

cigaretami. 44% kuřáků ji užívá samostatně a dvě procenta společně s náhradní 

nikotinovou terapií 

 

Graf 13 : Informace o užívání elektronické cigarety 

Jak užíváte elektronickou cigaretu?
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 Mezi současnými kuřáky elektronické cigarety (70 uživatelů) bylo 19 uživatelů, 

kteří ji používají rok, 17 uživatelů 2 roky. Jelikož elektronickou cigaretu bereme stále 

jako nový trend mezi populací uživatelů tabákových výrobků, je zde patrné nižší číslo u 

uživatelů používajících elektronickou cigaretu déle, a to 5 respondentů 3 roky a 3 

respondenti po dobu 4 let. 21 kuřáků již elektronickou cigaretu nepoužívá, uvádí graf 

14. 

 

Graf 14 : Časové období užívání elektronické cigarety 
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Samotná klasifikace e-liquidů pak závisí na obsahu nikotinu ve směsi a to 

následovně
 
: 

o směsi obsahující 0,1 - 1 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové metody 

klasifikují jako zdraví škodlivé;  

o směsi s obsahem 1 - 7 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové metody 

klasifikují jako toxické. Na náplně (e-liquidy), jež neobsahují žádný nikotin, se 

musí pohlížet jako na chemické směsi, které mohou být potencionálně 

nebezpečné v závislosti na nebezpečných vlastnostech a obsahu dalších složek 

ve směsi. 

Síla náplně elektronické cigarety se kuřákům vypočítává dle aktuální průměrné 

spotřeby cigaret za den. 27 respondentů je nyní uživateli slabé náplně e-liquidu, který 

obsahuje v rozmezí 10 – 12 mg nikotinu na mililitr (tedy 1,0 - 1,2 % nikotinu 

v lahvičce náplně). 21 respondentů užívá nejsilnější možnou náplň, a to 24 mg/ml, tedy 

2,4 % nikotinu. Pouze 3 respondenti užívají beznikotinové náplně – graf 15.  

 

Graf 15 : Síla náplně užívané v elektronické cigaretě   
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 Na českém trhu s elektronickými cigaretami je nepřeberné množství typů a 

značek. V prodeji jsou e-liquidy, které deklarují splnění přísných kritérií zdravotní 

nezávadnosti a jsou certifikovány Komorou elektronických cigaret. Ale také mnoho 

nekvalitních, které se mohou v České republice objevit na tzv. černém trhu a nezaručují 

zdravotní nezávadnost. 40% respondentů neví jaký e-liquid používá, a 21% uživatelů 

nepreferuje žádnou konkrétní značku. Pouze 8% kuřáků dbá na užívání certifikovaného 

e-liquidu. Ostatní udávají konkrétní značku své elektronické cigarety, jak zobrazuje 

graf 16.  

 

Graf 16 : Značka elektronické cigarety 
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 V populaci uživatelů elektronické cigarety není téměř povědomí o látkách, které 

elektronické cigarety obsahují. Dokazuje to graf 17. 56% respondentů nezná název 

žádné škodlivé látky a 13% neví o žádné takové látce, kterou by mohla elektronická 

cigareta obsahovat. 19% respondentů si je vědomých obsahu nikotinu v elektronické 

cigaretě. 

 

Graf 17 :  Škodlivé látky v elektronické cigaretě 
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 Pouze 20% respondentů považuje svoji informovanost o výrobcích a kvalitě 

elektronických cigaret za dostatečnou. 59% uživatelů není obeznámeno s těmito 

podstatnými fakty, uvádí graf 18. 

 

Graf 18: Informovanost o výrobcích a kvalitě elektronických cigaret  
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Z výsledků vyplývá, že uživatelé elektronické cigarety nemají dostatečné 

informace, či spíše se neinformují o trendech, složení a bezpečnosti elektronických 

cigaret. Do jisté míry je to zapříčiněno nedostatkem vědeckých podkladů – výzkumů, 

které by elektronickou cigaretu uváděly jako alternativu bezpečnějšího kouření. A také 

nedostatkem vědecko-populárních příspěvků v reklamě a v mediích. 
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C) Hodnocení závislosti na nikotinu (78 respondentů) pomocí FTND 

Graf 19 : Vyhodnocení Fagerströmova testu závislosti na nikotinu  

Fagerströmův test závislosti na nikotinu

28%

41%

31%

0 - 1 bod 2 - 4 body 5 - 10 bodů

 

 

V grafu 19 je znázorněn poměr respondentů dle jejich závislosti na nikotinu. 

Nejvíce respondentů se aktuálně pohybuje v pásmu střední závislosti, a to 41%. 

V tabulce 4 je zaznamenán součet bodů u respondentů a hodnocení jejich závislosti na 

nikotinu je porovnání s tabulkou 3 (otázka 6), kdy respondenti měli v procentuelní 

škále zaznamenat svou míru závislosti na nikotinu (sebehodnocení). V žádné nebo 

velmi malé závislosti se pohybuje 10% respondentů, ve střední závislost i 17% 

respondentů a ve vysoké míře závislosti se vyskytuje 73% uživatelů. Tento jev 

dokazuje povědomí kuřáků o nebezpečné závislosti na nikotinu, avšak dle výsledků 

FTND se většina uživatelů vyskytuje ve střední závislosti na nikotinu.  
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Tabulka 4 : Součet bodů u respondentů a hodnocení jejich závislosti na nikotinu v porovnání s tabulkou 3 

 

Body Míra závislosti na nikotinu Resp. % 

0 – 1 žádná nebo velmi malá 22 

10 

28% 

10% 

2 – 4 střední 32 

18 

41% 

17% 

5 - 10 vysoká 24 

77 

31% 

73% 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mého výzkumu bylo zmapovat užívání elektronické cigarety na vzorku 

populace kuřáků tabáku a jejich postoje k elektronické cigaretě, což se dle mého názoru 

podařilo. Důkazem je grafické znázornění a výsledky zkoumání ve výzkumné části mé 

diplomové práce. Podařilo se vytvořit pilotní výzkum v České republice, který u nás 

doposud nebyl realizován ani publikován s reprezentativními výsledky. I když se mi 

bohužel nepodařila získat data plošně z celé České republiky, ale jen s omezením na 

region Prahy, Ústecký a Jihomoravský kraj domnívám se, že výsledky by byly v 

ostatních krajích obdobné. Odpovědi respondentů vypovídají o třech zásadních bodech 

– současných trendech : 

1. existence elektronické cigarety a její rozšíření mezi uživateli tabáku může být 

pro mnohé prostředkem, ne-li i motivací k omezení zdravotních rizik vznikajících při 

kouření tabákových výrobků, mnozí díky této možnosti mohou přestat kouřit úplně; 

2. poměr kuřáků výhradně "klasických" cigaret a těch, kteří jsou  

výhradními či částečnými uživateli e-cigaret byl ve zkoumaném souboru 1 : 1, což je 

dobrý výsledek vzhledem k tomu, jak málo se dosud učinilo k propagaci tohoto 

substitutu zřejmě zdravotně více ohrožujících cigaret a jak málo odborných informací 

se doposud publikovalo 

3. v neposlední řadě se jedná o zásadní problém, a tím je již zmíněná neznalost 

problematiky mezi kuřáky či nedostatek výzkumů, relevantních a validních informací o 

elektronické cigaretě. 

 

Z odpovědí položených respondentům v rámci mého výzkumu vyplývá, že 

užívání elektronické cigarety skutečně v mnoha případech přispělo k tomu, aby 

respondenti přestali kouřit. Zdá se také, že v mnoha případech elektronická cigareta 

dopomohla k abstinenci od všech tabákových výrobků či kuřáci zcela přešli výhradně 

na užívání elektronické cigarety. 
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Vlastní výzkum potvrdil hypotézy, které jsem si stanovila v jeho přípravné fázi : 

ad 1.hypotéza: Ano, většina uživatelů užívá elektronickou cigaretu v kombinaci s 

tabákovými výrobky. ad 2.hypotéza: Ano, elektronická cigareta dopomohla k 

abstinenci od tabákových výrobků či veškerých přípravků uvolňujících nikotin. ad 

3.hypotéza: Ano, uživatelé nemají přesné či žádné informace o elektronické cigaretě. 

Přínos provedeného pilotního výzkumu vidím v hlubším poznání populace 

kuřáků tabáku a rozkrytí jejich motivů k experimentování či užívání elektronické 

cigarety jako „trendy doplňku či subtitutu“ a jako základ pro vlastní další výzkumy o 

elektronické cigaretě v české populaci, které by mohli vést k dalším poznatkům 

užitečným v sekundární a terciální prevenci závislosti na tabáku. 

Počet uživatelů elektronické cigarety stále roste. S tímto fenoménem je potřeba 

ruku v ruce mít více informací o ne/škodlivosti či ne/prospěšnosti tohoto druhu užívání 

tabákových výrobků jak pro kuřáky na nikotinu již závislé, kteří již elektronickou 

cigaretu užívají, užívat se jí chystají, tak ale i pro zcela nový druh uživatelů, kterým 

bud elektronická cigareta první formou užívání tabákových výrobků. Kvůli nedostatku 

výzkumných podkladů - výsledků vědeckých výzkumů by se měl tento výskyt zvážit a 

začít řešit. Nebo by se měl provést dostatek vědeckých výzkumů, aby měli uživatelé 

dostatek informací a mohli se poučeně rozhodnout. Jedná se hlavně o zkoumání 

bezpečnosti elektronických cigaret a jejich účinnosti při odvykání kouření. Nyní působí 

účinná marketingová / reklamní strategie, která přispívá k popularitě a k rychlému 

nárůstu používání elektronických cigaret (a to zejména mezi mládeží). Přitom právě 

propagace a reklama by měla objektivně informovat veřejnost o možnostech, účincích a 

bezpečnosti elektronických cigaret, nebo by měl stát v rámci svých regulačních 

opatření na základě zjištěných negativních zdravotních dopadů elektronické cigarety 

tuto reklamu zakázat. Kromě reklamních kampaní výrobců také na zvážení o ne/užívání 

působí ohlasy a zkušenosti uživatelů, protože je známo, že nejužitečnější reklamou je 

samotná spokojenost zákazníků.  

Při zvažování užívání e-cigarety by měla hrát významnou roli bezpečnost a 

celkový vliv e-liquidů na organismus. Obaly by měly vždy obsahovat informace o 

složení kapalin náplní do elektronických cigaret, a také jejich zdravotní rizika spojená s 

krátkodobým, ale i dlouhodobým užíváním elektronických cigaret (podobně jako je 

příbalový leták u léků). Měl by být uváděn případný návykový potenciál nikotinu, který 
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elektronické cigarety uvolňují. V neposlední řadě se jedná o odlišnosti firem 

produkující e-liquidů, kdy by se jednalo o sjednocení norem kvality náplní 

podloženými klinickými studiemi. Dle prozatím doložených klinických studií a 

výzkumů probíhajících v jiných zemích světa lze konstatovat, že dle toxikologických 

rozborů se jeví elektronické cigarety mnohem bezpečnější, než klasické tabákové 

cigarety. Jejich toxicita je dle současných poznatků spíše srovnatelná s přípravky 

náhradní nikotinové terapie a nevyvolávají tedy při adekvátním dávkování nikotinu  

vážné zdravotní problémy. K definitivním potvrzení tohoto faktu je však nezbytné 

pokračování výzkumu v této oblasti.  Tato fakta přispívají k nástupu elektronické 

cigarety jako volby efektivní náhražky tabákových výrobků. V budoucnosti by bylo 

možné doporučit elektronickou cigaretu používat jako substituční prostředek při 

kontrolovatelném odvykání kouření, pokud studie ověří bezpečnost a účinnost použití 

e-cigaret k tomuto účelu srovnatelná s přípravky náhradní nikotinové terapie a 

nevyvolávají tedy žádné vážné zdravotní problémy. 

Alarmující je dle mého názoru mnou zjištěná skutečnost o počtu závislých osob 

závislých na nikotinu. Dle Fagerströmova testu závislosti na nikotinu se 41% 

respondentů nachází ve střední závislosti na nikotinu. To by mělo být důvodem ke 

změně směrem k primární prevenci i sekundární prevenci, většímu využití komplexní 

léčby závislosti na tabáku směřující k úplné abstinenci a k harm reduction strategiím 

tam, kde kuřák není ochoten zcela abstinovat. Nezbytná je podpora dalších výzkumů 

elektronické cigarety a látek obsažených v e-liquidech. 

 .  
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Dotazník 

DOTAZNÍK 

Tento dotazník je součástí mé diplomové práce. Jsem studentka adiktologie na 

1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Cílem této práce je snaha zmapovat užívání 

elektronické cigarety v populaci kuřáků tabákových výrobků. 

Dotazník je zcela anonymní a informace, které z něj získám, budou použity 

pouze k účelům diplomové práce. Má-li být studie úspěšná, je důležité, abyste 

odpovídali upřímně. Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné. Účast je dobrovolná. 

Narazíte-li na otázku, na kterou z nějakého důvodu nechcete odpovídat, nechte ji 

nezodpovězenou. U většiny otázek jsou předznačeny odpovědi, pokud mezi nimi 

nenajdete tu, která by vystihovala váš názor nebo zkušenosti přesně, označte odpověď, 

která je významem nejblíže. 

       

Děkuji za Váš čas , Bc.Karolína Hönigová 

 

A) Sociodemografické údaje : 

1. Pohlaví :    MUŽ   /   ŽENA 

2. Věk : …………let 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání : □ základní 

□ středoškolské bez maturity 

□ středoškolské s maturitou 

□ vysokoškolské 

4. V jakém kraji žijete : …………………………………………………………….. 
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B) Výzkum : 

5. Kouříte tabákové výrobky ?    ANO   /   NE 

6. Jak by jste zhodnotili svou míru závislosti na nikotinu (čím vyšší číslo, tím 

silnější závislost)?  

   0%  _______________________________________________  100% 

7. Je nikotin dle vašeho názoru návyková látka ?     ANO   /   NE 

8.  Užíváte / užíval jste elektronickou cigaretu ?    □ 1x jsem ji vyzkoušel 

□ užíval jsem ji v určitém období   □  1 – 30 dní 

           □  1 – 6 měsíců 

           □  6 – 12 měsíců 

           □  rok a déle… 

 □ užívám ji doposud  

1. Jste v současnosti výhradním uživatelem elektronické cigarety?    ANO   /   NE 

2.  Proč jste přestal/přestala používat elektronickou cigaretu?   

□ abstinoval jsem (od všech 

tabákových výrobků) 

□ zdravotní důvody 

□ finanční náročnost 

□ složitá manipulace (součástky) 

□ nedostupnost produktu (internet) 

□ jiné : …………………………… 

3. Jak jste se dozvěděl/a o elektronické cigaretě?   □ z reklamy  
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□ na doporučení od přátel 

□ od lékaře/ lékárníka 

□ jiné : 

……………………………….. 

4. Sáhl/a jste po elektronické cigaretě protože jste chtěl/a přestat s kouřením?   

ANO   /   NE 

5. Proč jste přešel/přešla na elektronickou cigaretu?  □ finanční důvody 

□ zdravotní důvody 

□ chci přestat kouřit 

□ chci omezit kouření 

□ omezování kouření 

v restauracích, práci  (z vnějších 

důvodů) 

□ jiné : 

…………………………………… 

6. Jak užíváte elektronickou cigaretu?  □ samotnou 

  □ v kombinaci s cigaretami 

□ v kombinaci s některou náhradní 

nikotinovou terapií 

7. Jak dlouho kouříte elektronickou cigaretu?  

……………………………………………  

8. Jak silnou náplň obvykle používáte v elektronické cigaretě? 

……………………………………………………………………… 

9. Jakou značku elektronické cigarety preferujete (užíváte/užívali jste) a proč? 

……………………………………………………………………………………… 
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10. Znáte nějakou škodlivou látku, kterou elektronická cigareta obsahuje ?  

……………………………………………………………………………………… 

11. Jste obeznámen/a s výrobci a kvalitou elektronických cigaret? 

……………………………………………………………………………………… 

 

C) Fagerströmův test závislosti na nikotinu :  

20. Jak brzy po probuzení si obvykle zapálíte svou první cigaretu? □ do 5 minut  

□ do půl hodiny  

□ do hodiny  

□ za více než hodinu 

21. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno? ANO   /   NE 

22. Kterou cigaretu byste nejvíce postrádal?   □ první ráno 

                □ některou jinou 

23. Kolik cigaret denně průměrně kouříte?      □ do 10 cigaret  

□ 11-20 cigaret 

□ 21-30 cigaret 

□ více než 30 cigaret 

24. Kouříte častěji, intenzivněji, během dopoledne?   ANO   /   NE 

25. Kouříte i když jste nemocen a upoután na lůžko?   ANO   /   NE 
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