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ABSTRAKT / ABSTRACT 

Předmětem diplomové práce je analýza dobového diskurzu konzumace tabákových 

výrobků v českých zemích mezi lety 1864 a 1914 se zaměřením na jednotící a distinkční 

potenciál tabáku. Práce si klade za cíl představit, jak byl vnímán konzument tabáku, ať se 

již jednalo o kuřáka dýmky, doutníků či v této době nově strojově vyráběných cigaret, 

nebo o osoby šňupající tabák, označované zpravidla jako šňupáci. Zabývá se reprezentací 

fyzické podoby příznivců tabáku v dobových pramenech, ale také jejich charakteristických 

vlastností. Zároveň se pak práce pokouší nastínit, jak bylo vnímáno kouření či šňupání 

tabáku u žen a dětí. Úkolem práce je také postihnout, s jakou sociální distinkcí se v daném 

období konzumace tabáku spojovala a jak ji vnímaly jednotlivé sociální skupiny. Součástí 

výzkumu je také analýza reprezentace dobového sociálního prostoru a jeho členění ve 

vztahu k tabákové konzumaci. V neposlední řadě se pak práce zaměřuje také na prolínání 

eugenického diskurzu do dobového tabákového diskurzu. Předmětem analýzy pak není jen 

široké spektrum dobových monografií a periodik, zabývajících se tématikou tabákové 

konzumace, ale práce analyzuje také vybrané dobové ilustrace reprezentující tabákovou 

konzumaci. Zdroj těchto ilustrací představují především Humoristické listy.   

The subject of this thesis is the analysis of the period discourse of tobacco product 

consumption in the Czech lands between the years 1864 and 1914 with main focus on the 

unifying and differentiating potential of tobacco. The aim of the thesis is to portray how the 

tobacco consumer was perceived, whether they were a pipe smoker, cigar smoker, a 

smoker of cigarettes newly mechanically massproduced in this period or individuals 

insufflating ground tobacco, usually called snuffers. The thesis deals with the 

representation of the physical appearance and characteristic attributes of tobacco 

consumers in period source material. It also tries to depict how the smoking and snuffing 

by women and children was perceived. This thesis also aims to capture the social 

distinction that tobbaco consumption was associated with and how it was perceived by 

individual social groups of the period. The representation of period social space and its 

segmentation in connection to tobacco consumption is also a part of this research. The 

thesis also addresses the interconnection of the period eugenics discourse and the tobacco 

discourse. A wide spectrum of period monographies and periodics dealing with tobacco 

consumption was analysed as well as selected period illustrations representing tobacco 

consumption. The source of these illustrations was Humoristické listy. 
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1. ÚVOD 

Kouření a konzumace tabákových výrobků vůbec představují fenomén, který 

vyvolává rozporuplné reakce. Napříč dějinami nalezneme nejenom jeho nadšené příznivce, 

ale také jeho zaryté odpůrce, setkáme se z různými způsoby propagace tabákových 

výrobků, ale i s často odlišnými představami o jeho škodlivosti. Předkládaná diplomová 

práce si klade za cíl zachytit, jak bylo kouření i jeho konzumenti vnímáni mezi lety 1864 

až 1914. 

Práce postupuje metodou analýzy diskurzu a reprezentací a pokouší se uchopit 

dobové názory na konzumaci tabáku a způsob, jakým pak tato konzumace vytvářela 

pomyslné hranice či vazby mezi rozličnými společenskými skupinami a jednotlivci, ať se 

již jednalo o skutečné či domnělé rozdíly mezi konzumenty tabáku a osobami, které tabáku 

neholdovaly, či o diference v řadách samotných tabákových příznivců. Zároveň se práce 

pokouší zmapovat, zda-li současně také již existující společenská uspořádání, kupříkladu 

sociální hierarchie, ovlivňovala náhled na konzumaci tabáku, a pokud ano, tak jak. 

Dosavadní historické vědecké práce a publikace týkající se konzumace tabákových 

výrobků v českých zemích se obvykle zaobíraly kouřením a šňupáním spíše okrajově nebo 

byly tyto práce pojaté jako syntéza. Zajímavý pokus o ucelený přehled o pěstování, 

zpracování a o kulturních dějinách konzumace tabáku u nás i ve světě představuje kniha 

Celý svět kouří: dějiny tabáku z roku 1947.1 Novější příspěvek k tématu pak přináší kniha 

Slavná historie tabákového dýmu (1996)2 věnující se i vývoji kuřácké materiální kultury a 

reklamy u nás i ve světě či některé absolventské práce jako např. "(Auto)portrét v 

kroužcích dýmu": Stylizace moderního umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění 

přelomu 19. a 20. století (2007),3 která se zaměřuje na problematiku kouření v českých 

uměleckých kruzích. Neopomenutelný příspěvek k tématu představují pak také publikace 

Marie Mackové z oblasti průmyslových dějin, které se věnují například historii českých 

trafik,4 továren5 či vztahu nacionalismu a státní tabákové režie.6 Předkládaná diplomová 

                                                 
1 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu. 
2 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma. 
3 KOLÁŘOVÁ, Petra (2007): "(Auto)portrét v kroužcích dýmu": Stylizace moderního umělce jako kuřáka v 
českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. Století. Diplomová práce. Praha: FF UK. Vedoucí diplomové 
práce: doc PhDr. Lubomír Konečný.  
4 MACKOVÁ, Marie (2010): To byla c.k. trafika. 1. vydání. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-019-7. 
5 MACKOVÁ, Marie (2007): Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie. 
Lanškroun: Městské muzeum Lanškroun. ISBN 978-80-239-8914-4. 
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práce by se měla na rozdíl od těchto prací pokusit o detailnější popis vytyčeného časového 

období a zachytit tak pouze dílčí úsek kulturních dějin konzumace tabáku u nás, a to tedy 

formou analýzy diskurzu a dobových reprezentací. 

Snaze podchytit dobový sociálně jednotící a distinkční potenciál tabákové 

konzumace odpovídá též obsahová struktura práce. Dílčí obsahové celky předkládané 

práce se zabývají problematikou tabákové konzumace mužů, žen a dětí. Tyto celky se pak 

dělí do podkapitol zabývajících se otázkami zdraví, genderu, estetiky a hygieny či sociální 

distinkce, tedy konkrétními fenomény spojenými s tabákovou konzumací a snaží se osvětlit 

jejich vliv na vnímání příslušných společenských uskupení. Práce se pokouší postihnout 

také proměny dané změnou životního stylu v průběhu zkoumaného období a snaží se 

podchytit dobovou logiku stojící za reprezentacemi skupin konzumentů tabákových 

výrobků, tedy z jakého důvodu a jak byly ty které skupiny osob nejčastěji spojovány s 

tabákovou konzumací. 

                                                                                                                                                    
6 MACKOVÁ, Marie (2008): „Projevy nacionalizace společnosti v prostředí státní tabákové režie“. In 
KAISEROVÁ, Kristina (ed.), RAK, Jiří (ed.): Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vydání. 
Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80-7414-053-2. 
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2. TEORETICK Á ČÁST A METODOLOGIE 

2.1. Stručné dějiny tabákové konzumace v českých zemích před rokem 

1864 

Tabák je rostlinou pocházející původně ze Střední Ameriky7 a nejstarší doklady 

lidského užívání této rostliny se datují do doby mezi lety 2500 až 1800 př. n. l..8 Americké 

nativní kmeny si postupem času osvojily zvyk konzumace tabákových listů, jak dokládají 

nejstarší dochované kamenné dýmky z východu Severní Ameriky staré asi 4000 let,9 avšak 

konzumován byl i tabákový prášek10 a v neposlední řadě byl tabák také žvýkán.11 V 

Evropě pak tedy bylo kouření tabáku ve starověku zcela neznámé a Evropané sice kouřili, 

avšak různá vonná koření a byliny, jak dokládá již v 5. století před naším letopočtem 

Hérodotos.12 

Úplně první setkání Evropanů s tabákovou rostlinou pak lze datovat do roku 1492, 

kdy se Kryštof  Kolumbus a jeho posádka námořníků setkali u kubánských domorodců se 

zvykem vdechování dýmu z hořících tabákových listů.13 Jeden ze členů Kolumbovy 

posádky, Rodrigo de Jerez, tento domorodý zvyk vyzkoušel osobně a lze jej tak patrně 

považovat za vůbec prvního kuřáka evropského původu.14 Tabák byl tak následně také 

dovezen do Evropy, ale jeho semena byla dopravena k evropským břehům až o něco 

později – roku 1518.15 

V Evropě se tabák nejprve pěstoval jako okrasná rostlina16 a využíval jako lék,17 

avšak k obchodu s tabákem ve větší míře dochází až koncem 16. století,18 kdy se také 

                                                 
7 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1. 
8 NORTON, Marcy (2008): Sacred gifts, profane, pleasures: a history of tobacco and chocolate in the 
Atlantic world. 1. vydání. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-4493-7, s. 4. 
9 NORTON, Marcy (2008): Sacred gifts, profane, pleasures: a history of tobacco and chocolate in the 
Atlantic world. 1. vydání. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-4493-7, s. 4. 
10 NORTON, Marcy (2008): Sacred gifts, profane, pleasures: a history of tobacco and chocolate in the 
Atlantic world. 1. vydání. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-4493-7, s. 18. 
11 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 17. 
12 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 4. 
13 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 4. 
14 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 4. 
15 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 4. 
16 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 19. 
17 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 189. 
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objevují první pochybnosti o jeho čistě léčivých účincích.19 Léčebné využití této rostliny 

pak vedlo i k jejímu původnímu latinskému názvu Herba medicea, který byl později 

změněn na název Herba Nicotiana na počest francouzského velvyslance Jeana Nicotta, jenž 

přispěl k popularizaci a rozšíření tabáku v evropských zemích.20 Kouření nebylo v Evropě 

zpočátku příliš obvyklé a církev je spojovala kvůli kouři, který vystupoval kuřákům z úst, s 

posedlostí ďáblem.21 Není tak divu, že se od šestnáctého století šířil spíše šňupavý tabák22 

a k významnějšímu rozšíření tabákové konzumace formou kouření dochází až na sklonku 

16. století.23 

O tom, kdy se tabák dostává do Čech, neexistuje žádný konkrétní záznam, ale ve 

svém spise z roku 1592 považuje Adam Zalužanský ze Zalužan tabák již za rostlinu 

běžnou a Mathioli ve svém Herbáři udává, že se k nám tato rostlina dostala z Francie.24 

Tabák však byl i zde pěstován pro lékařské účely.25 Kouření tabáku se pak v Čechách 

objevuje až za doby třicetileté války, patrně kvůli cizím vojskům, která mohla přispět k 

rozmachu tohoto zvyku na našem území.26 V roce 1622 je tak již možné v Praze zakoupit 

první dýmky.27 Ve větší míře se však kouření a šňupání v Čechách šíří až po uzavření 

Vestfálského míru v roce 1648.28 Šňupání se do Čech dostalo patrně ze Saska a na počátku 

18. století se těšilo větší popularitě než kouření.29 Populární bylo šňupání ještě v první 

polovině 19. století, avšak od druhé poloviny 19. století již tento způsob tabákové 

konzumace ztrácí na oblibě.30 

                                                                                                                                                    
18 NORTON, Marcy (2008): Sacred gifts, profane, pleasures: a history of tobacco and chocolate in the 
Atlantic world. 1. vydání. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-4493-7, s. 11.  
19 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 5. 
20 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 5. 
21 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 31. 
22 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 5. 
23 Srov. POLLARDOVÁ, Tanya (2006): „Potěšení i rizika kouření v raně moderní Anglii“. In ZHOU, Xun 
(ed.), GILMAN, Sander L. (ed.): Příběh kouře: člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost. 1. vydání. 
Praha: Dybbuk. ISBN 80-86862-23-2, s. 41. 
24 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 189-190. 
25 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 190. 
26 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 31. 
27 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 84. 
28 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 8. 
29 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 214-215. 
30 ČAPEK, Alois (1947): Tabák v Čechách: Kouření a šňupání: Pěstování, zpracování a zdaňování tabáku, 
jakož i vývoj jeho monopolu, jeho spotřeby a výnosu. 1. vydání. Praha: Technické knihkupectví a 
nakladatelství, s. 14. 
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První doutníky se do Čech dostávají v roce 1805, kdy si je z Bruselu dovezl Alfred 

kníže Windschgrätz.31 První cigareta pak pochází z roku 1832 z dob Turecko-Egyptské 

války a její vyrobení bylo důsledkem improvizace jednoho z egyptských vojáků po rozbití 

jeho dýmky.32 V roce 1843 pak francouzský tabákový průmysl uvedl na trh tabák balený v 

papírcích, kterému se nakonec dostalo názvu „cigarette“ neboli „doutníček“.33 V Rakousku 

se s cigaretovou výrobou započalo už v 50. letech 19. století, avšak první skutečnou 

cigaretu, dlouhou 20 centimetrů, lze datovat až do roku 1865.34 První stroj na výrobu 

cigaret byl pak představen na výstavě v Paříži roku 1878.35 Čechy se do výroby cigaret 

zapojily v roce 188236 a do výroby doutníků v roce 1843.37 Co se žvýkání tabáku v 

Čechách týče, nikdy zde nebylo příliš rozšířeno.38 

2.2. Tabákový průmysl v českých zemích mezi lety 1864 a 1914 

Tabákový monopol byl v českých zemích poprvé zaveden v roce 1701 za vlády 

Leopolda I.39 a po zavedení tzv. Tabákového dekretu císaře Josefa II. v roce 1784 se jak 

výkup tabáku, tak i výroba a distribuce tabákových výrobků stávají záležitostí státu.40 

Pěstování tabáku na českém území bylo ovšem z důvodu nižší kvality v roce 1806 

zakázáno a k výrobě tabákových produktů měl být použit zejména tabák z Uher.41 

Ve sledovaném období mezi lety 1864 až 1914 se tak již setkáváme v českých 

zemích se státním tabákovým monopolem, který se sice nezabýval pěstováním tabáku na 

našem území, ale řídil veškerou ostatní produkci tabákových výrobků. Na českém území 

byly pro produkci tabákových výrobků zřízeny také tabákové továrny například v 

Hodoníně či v Lanškrouně. Výnosy z prodeje tabákových výrobků pak významně 

zasahovaly do příjmů státní pokladny. Tabák se však v Čechách nejen vyráběl, ale také 

hojně konzumoval. Spotřeba tabáku na jednoho obyvatele v Čechách ve sledovaném 
                                                 
31 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 218. 
32 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 6. 
33 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 38. 
34 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 274. 
35 HRYCH, Ervín et al. (1996): Slavná historie tabákového dýmu. 1. vydání. Praha: Forma, s. 38. 
36 MACKOVÁ, Marie (2010): To byla c.k. trafika. 1. vydání. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-019-7, s. 102. 
37 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 10. 
38 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 218.  
39 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 6.  
40 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 9. 
41 KUBÁNEK, Vladimír (2009): Tabák a tabákové výrobky (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 1. 
vydání. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-898-1, s. 9.  
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období překotně rostla. To však platí pro celkovou míru spotřeby všech tabákových 

výrobků, nikoliv pro jednotlivé typy tabáku. Pro lepší představu míry nárůstu tabákové 

spotřeby konkrétních druhů tabáku slouží hodnoty uvedené v Tabulce 1. 

Tabulka 1 - Celková spotřeba tabáku určeného ke kouření a šňupacího tabáku v Čechách42 

Celková spotřeba tabáku určeného ke kouření a šňupacího tabáku v Čechách 
Rok Spotřeba tabáku v kg 

šňupacího ke kouření 
1865 781 800 5 731 000 
1870 647 000 7 364 000 
1875 863 600 8 404 000 
1879 700 900 8 438 000 
1880 711 300 9 187 000 
1884 646 100 9 391 000 
1887 559 500 8 979 000 
1890 494 600 8 638 000 
1895 361 500 9 293 000 
1899 308 300 10 410 000 
1905 233 300 10 279 400 
1910 205 200 10 736 000 
1913 187 000 10 497 000 

 

Z tabulky je patrné, že spotřeba tabáku určeného ke kouření ve sledovaném období 

silně vzrůstá. Od počátku sledovaného období do jeho konce se spotřeba tohoto typu 

tabáku téměř zdvojnásobila. Naopak spotřeba tabáku šňupacího zaznamenala ve 

sledovaném období výrazný pokles a snížila se zhruba na čtvrtinu původní hodnoty z 

počátku sledovaného období. Co se týká spotřeby cigaret, které se postupně stávají 

dominantním typem konzumovaného tabákového produktu, lze říci, že tato mezi lety 1883 

a 1892 vzrostla přibližně na devítinásobek. Z 32 101 430 kusů prodaných v roce 1883 

vzrostla až na 288 612 429 kusů v roce 1892 a tvořila tak téměř pětinu veškeré rakouské 

produkce cigaret.43 Státní tabákový monopol pak také některým státním zaměstnancům, 

zejména těm pracujícím na nebezpečných pozicích, přiděloval za zvýhodněnou cenu tzv. 

limito tabák.44 Mezi tyto skupiny s nárokem na dotovaný tabák pak patřily vojáci, 

příslušníci ozbrojených sborů či horníci, kteří mohli využít nákupu zvýhodněného 

                                                 
42 Převzato z ČAPEK, Alois (1947): Tabák v Čechách: Kouření a šňupání: Pěstování, zpracování a 
zdaňování tabáku, jakož i vývoj jeho monopolu, jeho spotřeby a výnosu. 1. vydání. Praha: Technické 
knihkupectví a nakladatelství, s. 374. 
43 PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. 1. vydání. Praha: Za svobodu, s. 275. 
44 MACKOVÁ, Marie (2010): To byla c.k. trafika. 1. vydání. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-019-7, s. 123-
126. 
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dýmkového limito tabáku, a dále pak řeholníci, řeholnice a duchovní ve farní správě, jimž 

byl přidělován šňupací limito tabák.45 

2.3. Výběr zkoumaného období 

Práce se zaměřuje na období mezi lety 1864 až 1914. Hraniční rok 1914 byl zvolen s 

ohledem na začátek první světové války, která s sebou přinesla nejen pro konzumenty 

problematické získávání tabákových produktů, ale také změny v rámci diskutovaných 

témat souvisejících s tabákovou konzumací. Pozornost se za války obrací především na 

kouření vojáků a jeho význam. Druhý hraniční rok 1864 byl pak zvolen uměle s ohledem 

na množství pramenů potřebné k vytvoření co možná nejvíce plastického obrazu dobových 

reprezentací. Přestože je tabák v této době diskutovaným tématem, lze říci, že příspěvky 

ohledně jeho konzumace nejsou příliš početné. Vzhledem k mnohdy problematickému 

určení přesného data vydání pramenů, které by mělo ideálně spadat do období před 

začátkem první světové války, byly nakonec do zkoumaného časového úseku zahrnuty oba 

hraniční roky 1864 a 1914. Zkoumané období tak ve finále představuje časový úsek 51 let. 

Toto období bylo zvoleno proto, že se v této časové periodě lze setkat s velkým množstvím 

odlišných způsobů tabákové konzumace, které se v mnoha případech stávají v pozdějších 

obdobích spíše marginálními. Představuje tak z hlediska zkoumání reprezentací 

jednotlivých typů tabákových konzumentů velmi zajímavý časový úsek. V dobovém 

diskurzu nalezneme nejenom diskuze zabývající se šňupáním, kouřením dýmky či 

doutníků, ale také kouřením nově se šířících cigaret. 

2.4. Výzkumná strategie a analytické postupy 

Zvolenou analytickou metodou předkládané diplomové práce představuje analýza 

diskurzu a analýza reprezentací. Její pramennou základnu pak představují dobové 

publikace a obrazové materiály. 

Polem výzkumu se tak stává historický diskurz, konkrétně pak diskurz věnující se 

tématice tabáku a tabákové konzumace. Pojem diskurzu je v této práci chápán v návaznosti 

na pojetí Michela Foucaulta, jež na rozdíl od staršího sémiotického pojetí výrazně 

zohledňuje historický aspekt diskurzu, a diskurzem rozumí „skupinu výpovědí, které 

poskytují jazyk k rozmluvě – způsob reprezentace vědění – o konkrétním tématu v 

                                                 
45 MACKOVÁ, Marie (2010): To byla c.k. trafika. 1. vydání. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-019-7, s. 126. 
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konkrétním historickém okamžiku…Diskurz je o produkci vědění skrze jazyk.“ 46 Diskurz 

tak tvoří nejen jazyk výpovědí a myšlenková schémata či reprezentace, které se k těmto 

výpovědím vztahují. Stává se také místem a nástrojem konstruování samotných objektů 

těchto výpovědí.47 Lze tak říci, že způsob chápání určitého objektu či tématu a tedy také 

způsob rozmluvy, myšlení či psaní o něm není statický a během času se proměňuje. 

Faucault se tak dle Halla domníval, že „diskurz v každé periodě vytvářel formy vědění, 

objekty, subjekty a praktiky vědění, které se napříč periodami radikálně lišily, a to bez 

nutnosti jakékoliv kontinuity mezi nimi.“48 

Takto chápaný diskurz, který umožňuje nejen využití širokého spektra pramenů, ale 

zohledňuje také historický kontext zkoumaného fenoménu, pak zcela vyhovuje potřebám 

této práce. Diskurzívní analýza vychází z  konceptu navrženého J. P. Geeem,49 ze kterého 

byly použity jen ty části, které vyhovují zkoumané problematice, a ty pak byly využity 

následovně: 

1) Zvýznamňování – byl hledán význam, který je přisuzován obsahům výpovědí, tedy 

také myšlenková schémata a reprezentace skryté v pozadí výroků. 

2) Identity – u pramenů byla zohledňována identita jednotlivých mluvčí či autorů, ale 

také možné vytváření kolektivních identit mezi skupinami zmiňovanými v rámci 

pramenů. 

3) Politika a distribuce sociálních statků – důraz byl kladen na hodnotící a normativní 

aspekty výpovědí. 

4) Vztahy – pozornost byla při analýze diskurzu věnována také vytváření vztahů mezi 

výpověďmi a jejich obsahy. 

Práce se zaměřuje tedy také na analýzu reprezentací jednotlivých skupin tabákových 

konzumentů, které dobový tabákový diskurz produkoval. Hall pod reprezentací rozumí 

„proces, kterým příslušníci určité kultury používají jazyk (…) k produkci významu.“ 50 Lze 

                                                 
46 Hall in Hall? HALL, Stuart (1997): „The Work of Representation“. In HALL, Stuart (ed.): Representation: 
Cultural Representations and Signifying Practices, 1. vydání,  London: Sage. ISBN 0-7619-5431-7, s. 44. 
Překlad vlastní. 
47 FOUCAULT, Michel (2002): Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové. ISBN 80-239-0124-9, str. 
78-79. 
48 HALL, Stuart (1997): „The Work of Representation“. In HALL, Stuart (ed.): Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices, 1. vydání,  London: Sage. ISBN 0-7619-5431-7, s. 46. Překlad 
vlastní 
49 GEE, James Paul (2005): An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. 2. vydání. London: 
Routledge. ISBN 0-203-00567-8, s. 98-101. 
50 HALL, Stuart (1997): „The Work of Representation“. In HALL, Stuart (ed.): Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices, 1. vydání,  London: Sage. ISBN 0-7619-5431-7, s. 61. 
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tak říci, že se práce orientuje nejen na samotný text a jazyk pramenů, ale také na způsoby 

myšlení a koncepty spojené se skupinami tabákových konzumentů, které byly v textu 

explicitně či implicitně obsaženy, a to za účelem vytvoření co možná nejplastičtějšího 

obrazu dobového vnímání jednotlivých skupin. Součástí tohoto výzkumu je také analýza 

obrazových materiálů zobrazujících tabákové konzumenty. V rámci obrazových 

reprezentací skupin tabákových konzumentů pak byly hledány paralely či přesahy ve 

vztahu k reprezentacím obsaženým v textových výpovědích. 

2.5. Teoretická východiska práce 

2.5.1. Konzumace tabákových výrobků, její distink ční a jednotící potenciál a sociální 

prostor 

Tato diplomová práce se zaměřuje na reprezentace konzumentů tabákových výrobků 

v historickém kontextu v rámci prostoru českých zemí. Takto pojaté téma práce tedy 

předpokládá existenci znaků odlišujících tyto konzumenty od těch osob, které se 

konzumaci tabákových výrobků nevěnují, ale také možná specifika v utváření těchto 

distinkčních a jednotících znaků v českém prostředí. 

V práci The social addiction of smoking (2005),51 která se věnuje konkrétně kouření, 

tedy jen jednomu z typů tabákové konzumace, jsou kuřáci chápáni nejen jako skupina 

spojená společnými znaky, ať se již jedná o společné způsoby chování, komunikace či 

vzhled, a to jak v kontextu určitého národa, tak v kontextu mezinárodním. Kuřáci jsou zde 

chápání také jako „sociální aktér, který reprezentuje kulturu kouření.“52 Kuřáci tak 

vystupují jako „skupina, která sdílí společný soubor aktivit, prostředí a zdrojů k uspokojení 

svých potřeb a cílů a k zachování své identity.“ 53 Lze však předpokládat, že nejen kuřáci, 

ale také ostatní skupiny konzumentů tabákových výrobků se vyznačují společnou 

identitou. 

                                                 
51 ANTIKAINEN, Marika et. al. (2005): Semiotics of Cultures: The Social Addiction of Smoking. Cambridge: 
Anglia Ruskin University. [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné z: 
<http://www.semionet.fr/ressources_enligne/enseignement/05_06/cambridge/projets/smoking.pdf>. 
52 ANTIKAINEN, Marika et. al. (2005): Semiotics of Cultures: The Social Addiction of Smoking. Cambridge: 
Anglia Ruskin University. [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné z: 
<http://www.semionet.fr/ressources_enligne/enseignement/05_06/cambridge/projets/smoking.pdf>, s. 41. 
Překlad vlastní 
53 ANTIKAINEN, Marika et. al. (2005): Semiotics of Cultures: The Social Addiction of Smoking. Cambridge: 
Anglia Ruskin University. [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné z: 
<http://www.semionet.fr/ressources_enligne/enseignement/05_06/cambridge/projets/smoking.pdf>, 
Summary s. 1. Překlad vlastní 
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V této práci je pak zohledněn také sociální prostor, který kuřáci nejen obývají, ale 

také přetvářejí54 a který je konkrétně pro kuřáky často omezen právními předpisy či 

společenskými konvencemi.55 Kromě legislativy, která v této práci nebude zkoumána, 

může však do členění sociálního prostoru zasahovat také gender, a to především podle 

pojetí tzv. oddělených sfér. Ideologie oddělených sfér, kterou lze vztáhnout zejména na 

období 19. století, pak stojí na předpokladu, že „ženy jednají v rámci a pod vlivem hodnot 

spojených s prostorem domácnosti orientovaným na potřeby rodiny, zatímco muži jednají 

ve veřejném prostoru, který je orientovaný na potřeby občanské společnosti.“56 Role muže 

a ženy je tak v tomto pojetí odlišná a vztažená k jinak vymezenému prostředí. Robert Jarett 

Rudy propojil pak ve své práci tuto teorii oddělených sfér s kouřením a v rámci 

domácnosti, tedy prostoru asociovaného s ženou, vymezil ryze mužský kuřácký pokoj, 

který, jak už název napovídá, sloužil nejen k pánským diskuzím, ale také ke kouření.57 

Předkládaná diplomová práce se tak v návaznosti na tato teoretická východiska 

pokusí nejen zmapovat jednotící a distinkční atributy konzumentů tabákových výrobků, 

které se podílejí na utváření jejich identity, ale zaměří se také na to, zda je v dobovém 

diskurzu problematizován sociální prostor, a to především s ohledem na teorii oddělených 

sfér. 

  

                                                 
54 Tamtéž, s. 39. 
55 Tamtéž, s. 39. 
56 ANTIKAINEN, Marika et. al. (2005): Semiotics of Cultures: The Social Addiction of Smoking. Cambridge: 
Anglia Ruskin University. [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné z: 
<http://www.semionet.fr/ressources_enligne/enseignement/05_06/cambridge/projets/smoking.pdf>, s. 45. 
Překlad vlastní 
57 RUDY, Robert Jarett (2001): Manly Smokes: Tobacco Consumption and the Construction of Identities in 
Industrial Montreal, 1888-1914. Montreal: McGill University, Department of History. Disertační práce, s. 
51-52. 
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2.5.2. Kouření a ženská emancipace 

Kouření bývá ve sledovaném období mnohdy spojováno s ženskou emancipací a 

představuje „součást touhy po ustavení nové ženské identity“.58 Takovéto „nové“ 

emancipované ženy se vymaňují z tradičního pojetí, ve kterém byli muži ženám 

nadřazení59 a „zpochybňují [ustavenou] sexuální distinkci“. Stereotyp „nové ženy“ tak s 

sebou nese také rozšiřování sféry ženského působení z tradiční role manželky a matky do 

sfér působení můžů, vzdělávání se a zaměstnání.60 Ženská emancipace pak sice s kouřením 

úzce souvisí, ale nemusela být nutně jediným důvodem, proč dobové ženy kouřily.61 

Emancipační snahy se objevují i u českých žen sledovaného období. Od 60. let 19. 

století lze pak hovořit o organizovaném ženském hnutí,62 které se podílelo na zakládání 

vzdělávacích institucí pro ženy63 a na aktivitách na pomoc nezaopatřeným ženám.64 České 

ženy požadovaly také zrovnoprávnění s muži například v rodinném právu, možnostech 

zaměstnání, ve výši finančního ohodnocení za odvedenou práci či později i ve volebním 

právu.65 Emancipační snahy českých žen lze pak sledovat po celou dobu zkoumaného 

období. 

Jelikož se předkládaná diplomová práce bude zabývat i problematikou žen kuřaček, 

pokusí se také nahlédnout, zda a jakým způsobem bylo kouření žen spojováno s ženskou 

emancipací, která, jak bylo zmíněno, byla v českých zemích sledovaného období ožehavou 

otázkou. 

  

                                                 
58 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7, s. 12. 
59 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7, s 26. 
60 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7, s. 12. 
61 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7, s. 12. 
62 NEUDORFLOVÁ, Marie L. (1999) České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k 
emancipaci. Praha: JANUA. ISBN 80-902622-2-8, s. 38. 
63 NEUDORFLOVÁ, Marie L. (1999) České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k 
emancipaci. Praha: JANUA. ISBN 80-902622-2-8, s. 44. 
64 NEUDORFLOVÁ, Marie L. (1999) České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k 
emancipaci. Praha: JANUA. ISBN 80-902622-2-8, s. 41. 
65 NEUDORFLOVÁ, Marie L. (1999) České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k 
emancipaci. Praha: JANUA. ISBN 80-902622-2-8, s. 98-99. 
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2.5.3. Eugenika, biomoc a konzumace tabákových výrobků 

Pod termínem eugenika se skrývá „uskupení myšlenek a aktivit, které se zaměřovaly 

na zlepšení kvality lidské rasy skrze manipulaci s její biologickou dědičností.“66 Tohoto 

zlepšení lidstva mohlo být dosaženo „zamezováním života“ například pomocí potratů či 

sterilizace, „vytvářením zdatnějšího života“, „generováním většího počtu životů“ či 

řízeným „ukončením života.“67 V jádru eugenické teorie lze pak nalézt myšlenku, podle 

které „některý lidský život byl (vnímán jako) hodnotnější – pro stát, národ, rasu, budoucí 

generace – než jiný lidský život.“ 68 Proto také eugenické snahy směřovaly ke zvýšení 

fertility oněch „hodnotnějších“ jedinců, což bývá označováno jako pozitivní eugenika, či k 

omezení plodnosti oněch „méně hodnotných“ jedinců, což lze nazvat negativní 

eugenikou.69 

Eugenická teorie se rozvíjela přibližně od 80. let 19. století70 a byla úzce spjata se 

jménem Sira Francise Galtona, který navázal na teorii přirozeného výběru a další teze 

formulované Chalesem Darwinem.71 Eugenika představuje velmi vlivnou teorii, kterou 

reflektuje také Michel Foucault, jenž ve svých dílech představil koncept tzv. „biomoci“ 

neboli „moci nad životem.“72 Tato moc má pak dvě krajní podoby, z nichž první 

představuje tzv. „anatomo-politika lidského těla,“ která se orientuje „na tělo jako stroj: na 

jeho výcvik, zvyšování jeho schopností, na souběžný růst jeho užitečnosti a poslušnosti, na 

jeho integraci do systémů administrativní a ekonomické kontroly“.73 Jedná se tedy o 

uplatnění moci k disciplinaci těl. Druhou podobu biomoci pak dle Foucaulta představuje 

„bio-politika populace,“ jejímž předmětem je „tělo prostoupené mechanikou živého a 

sloužící jako podklad biologických procesů: plodnosti, porodnosti a úmrtnosti, zdravotního 

                                                 
66 KEVLES, Daniel J. (1992): „Out of Eugenics: The Historical Politics of the Human Genome“. In 
KEVLES, Daniel J., HOOD, Leroy (eds.): The Code of Codes: Scientific and Social Issues inthe Human 
Genome Project. Cambridge: Harvard University Press. ISBN: 978-0674136465, s. 4. 
67 LEVINE, Philippa, BASHFORD, Alison (2010): „Introduction: Eugenics and the Modern World“. In 
LEVINE, Philippa, BASHFORD, Alison (eds.): The Oxford Handbook of the History of Eugenics. Oxford: 
Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-537314-1, s 4.  
68 LEVINE, Philippa, BASHFORD, Alison (2010): „Introduction: Eugenics and the Modern World“. In 
LEVINE, Philippa, BASHFORD, Alison (eds.): The Oxford Handbook of the History of Eugenics. Oxford: 
Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-537314-1, s 4-5. 
69 Tamtéž, s. 5. 
70 Tamtéž, s. 5. 
71 Tamtéž, s. 4. 
72 FOUCAULT, Michel (1999): Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění. Překlad: Čestmír Pelikán. Praha: 
Herrmann & synové. ISBN 80-238-5090-3, s. 162-163. 
73 FOUCAULT, Michel (1999): Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění. Překlad: Čestmír Pelikán. Praha: 
Herrmann & synové. ISBN 80-238-5090-3, s. 162. 
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stavu, délky trvání života, dlouhověkosti se všemi podmínkami, které na ni mohou mít 

vliv“.74 Jedná se tedy o populační politiku státu. 

S eugenickými úvahami cílenými na „zušlechtění“ populace a zamezení jejího 

úpadku se lze ve sledovaném období setkat také v českých zemích, kde k rozvoji těchto 

eugenických snah přispěl například profesor neuropatologie Ladislav Haškovec, který 

upozorňoval na eugenický význam předmanželských vyšetření, ale také kupříkladu lékař 

František Lašek či budoucí profesor genetiky Artur Brožek, kteří v českém prostředí 

publikovali práce věnující se eugenice.75 Čeští eugenici se pak obecně soustředili 

především na problematiku rodiny, manželství a zlepšení lidstva.76 

Jelikož se tedy eugenické snahy objevují i v českých zemích konce 19. a začátku 20. 

století a v předkládané diplomové práci bude zohledněna mimo jiné i zdravotní rovina 

tabákové konzumace, lze předpokládat prolínání eugenických tezí do dobového 

tabákového diskurzu. 

2.6. Výzkumný problém a otázky 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, stěžejním cílem práce je zachytit, jak byl v dobovém 

veřejném prostoru reprezentován tabák, různé typy jeho konzumace a konzumentů, a to 

především s důrazem na jednotící a distinkčkní funkci tabákové konzumace. Od tohoto 

záměru a od výše zmíněných teoretických východisek se dále odvíjejí následující otázky: 

- Jak jsou reprezentovány různé typy konzumace tabáku a s jakými dobovými 

diskurzy a ideologiemi se pojí (zdraví, sexualita, sociální distinkce, gender, 

krása, svobodná vůle atd.)? 

- Je dobový tabákový diskurz propojen s diskurzem eugenickým? 

- Liší se obraz konzumace tabáku napříč různými diskurzy (medicínský diskurz, 

normativní literatura, tedy například naučné příručky atd.)? 

                                                 
74 FOUCAULT, Michel (1999): Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění. Překlad: Čestmír Pelikán. Praha: 
Herrmann & synové. ISBN 80-238-5090-3, s. 162. 
75 ŠIMŮNEK,Michal (2007): „Eugenics, Social Genetics and Racial Hygiene: Plans for the Scientific 
Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, 1900-1925.“ In TURDA, Marius, WEINDLING, Paul J. 
(eds.): Blood and Homeland: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–
1940. Budapest : Central European University Press. ISBN: 978-963-7326-81-3, s. 145-148. 
76 ŠIMŮNEK,Michal (2007): „Eugenics, Social Genetics and Racial Hygiene: Plans for the Scientific 
Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, 1900-1925.“ In TURDA, Marius, WEINDLING, Paul J. 
(eds.): Blood and Homeland: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–
1940. Budapest : Central European University Press. ISBN: 978-963-7326-81-3, s. 147. 



 

18 

- Je určitý druh konzumace tabáku považován za specifický pro určité skupiny, 

resp. je s konzumací tabáku spojována nějaká sociální distinkce? 

- Vymezují se nějakým způsobem skupiny konzumentů tabáku vůči ostatní 

společnosti či vůči sobě navzájem? 

- Jak je vnímána žena holdující tabáku? Je vůbec tabák vnímán jako vhodný pro 

ženy? Liší se v tomto ohledu obraz muže a ženy? 

- Jakým způsobem se přistupuje ke konzumaci tabákových výrobků u dětí a 

mládeže? 

- Zasahuje tabáková konzumace do členění sociálního prostoru a pokud ano, jak? 

Struktura práce však nekopíruje tyto výzkumné otázky. Výzkumná část diplomové 

práce je rozdělena na tři větší obsahové celky zabývající se problematikou tabákové 

konzumace u mužů, žen a dětí. Tyto zastřešující celky se pak dělí na dílčí kapitoly, jejichž 

obsah se týká vždy zdraví a následně dalších fenoménů spojených s konzumací tabákových 

výrobků u této skupiny. 

2.7. Prameny 

Práce postupuje metodou analýzy diskurzu věnujícího se tabákové konzumaci a 

prameny, které analyzuje tak představují široké spektrum monografií a periodik. 

Analyzovány byly normativní příručky, zdravovědné a lékařské monografie, regionální a 

náboženská periodika, beletrie či ženské časopisy. Spojujícím znakem těchto publikací pak 

je český jazyk, ve kterém byly vytištěny, a datum vydání časově spadající do zkoumaného 

období. Veškeré prameny pak byly získány z fondu Národní knihovny České republiky, a 

to formou zapůjčení či vyhledáním v systému Kramerius, konkrétně pak Kramerius verze 

3, která je dostupná na adrese „http://kramerius.nkp.cz/“. 

Systém Kramerius představuje „databázovou aplikaci (Content Management Systém 

– CMS), určenou pro zpřístupňování digitalizovaných dokumentů buď na lokální síti 

instituce [Národní knihovny České republiky], nebo v prostředí internetu.”77 Přestože tato 

aplikace umožňovala k roku 2012 nahlédnout do přibližně 11 000 digitalizovaných titulů 

monografií a 800 titulů periodik, digitalizace dalších historických publikací nadále 

pokračuje.78 Vzhledem ke stále probíhající digitalizaci historických dokumentů, ale také k 

                                                 
77 FOLTÝN, Tomáš (2012): „Co je Kramerius?“ [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné z: <http://kramerius-
info.nkp.cz/digitalizace-v-nk/system-kramerius/> 
78 Tamtéž. 
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nutnosti vyhledávat prameny jen skrze do databázového vyhledavače zadaná hesla, která 

pravděpodobně odkryla jen část veškerých již digitalizovaných publikací týkajících se 

tabákové konzumace, lze říci, že pramenná základna použitá k vypracování předkládané 

práce není všeobjímající, a to zajisté i s ohledem na možné prameny, které se vůbec 

nedochovaly. Přestože pramenná základna použitá k vypracování této práce je z výše 

uvedených důvodů omezená, v práci obsažené dobové názory a závěry z nich vyvozené, 

jsou založené na opakujících se schématech, vyskytujících se napříč odlišnými prameny, či 

se příležitostně jedná take o ojedinělé výroky, které tato opakující se schémata rozvíjejí. 

Prameny podrobené analýze tedy spojuje kromě zaměření na problematiku tabákové 

konzumace a data vydání spadajícího do období mezi lety 1864 a 1914 také český jazyk, 

ve kterém byly publikovány. V některých případech se jedná o zahraniční monografie či 

články, které ve zkoumaném období byly přeloženy a následně publikovány v českém 

jazyce. Přes svůj odlišný zahraniční původ se tyto přeložené texty stávají součástí 

dobového českého tabákového diskurzu, a z tohoto důvodu nebyly z analýzy vyřazeny. 

Dobový diskurz zahrnuje také četné zprávy ze zahraničí, které se věnují tabákové 

problematice a chování tabákových konzumentů, a které byly otištěny v českých 

publikacích. Zejména dobový lékařský a zdravovědný diskurz se pak vyznačuje častým 

odkazováním k zahraničním vědeckým poznatkům a kazuistikám. Z českých lékařských 

spisů bývá opakovaně zmiňován spis doktora Waltera,79 který se však také z velké části 

odkazuje na zahraniční studie.   

U některých analyzovaných pramenů se vyskytl problém s jejich žánrovým 

zařazením. Zejména kniha Josefky Rudové 80 představuje těžko zařaditelný titul. Sama 

totožnost autorky je totiž nejasná, neboť se tato poněkud atypicky v textu knihy ale i v 

jejím názvu otevřeně označuje za starou pannu, což patrně není něco, s čím by se dobová 

žena veřejně a otevřeně prezentovala. Také přinejmenším zvláštně působí skutečnost, že 

kniha vyšla nákladem Josefa Rudy, tedy osoby stejného jména jako autorka, pouze v 

mužské verzi. Naskýtá se tak otázka, zda Josefka Rudová byla skutečně starou pannou 

nebo vůbec ženou či zda se jedná o satiru psanou mužem pod ženským pseudonymem. 

                                                 
79 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček. 
80 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním. 
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Druhý typ analyzovaných pramenů představují ilustrace, a to konkrétně ilustrace 

nalezené v článcích a monografiích vyhledaných přes systém Kramerius či v rámci knih 

zapůjčených z Národní knihovny. Hlavním zdrojem ilustrací se však staly Humoristické 

listy. Toto periodikum bylo vybráno, neboť vycházelo po celou dobu zkoumaného 

časového úseku, ale také proto, že obsahuje velké množství ilustrací a jeho satirické 

zaměření se jeví jako vhodné k analýze kvůli satiře vlastní nadsázce a zveličování. 

Satiricky laděná kresba a karikatura tak může představovat nejen odraz, ale také 

zvýraznění sdílených dobových reprezentací a diskurzívních schémat. K obrazové analýze 

byly použity digitalizované Humoristické listy přístupné ke studijním a vědeckým účelům 

na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR.81 Analýze pak byly podrobeny veškeré 

ročníky časopisu Humoristické listy vydané mezi lety 1864 a 1914 přístupné na stránkách 

Digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro českou literature AV ČR, v. v. i.. Jmenovitě 

se jedná o ročníky číslo 7-14, 16-29, 31-32, 34-38, 44-45, 49, 53 a 55. 

  

                                                 
81 Dostupné z: <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL> 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1. Tabák a muži 

Tabákové výrobky byly v dobovém diskurzu nejčastěji spojovány právě s muži. 

Následující část práce se bude věnovat tématu mužské tabákové konzumace. Nejprve bude 

představeno obecné dobové chápání tabáku a jeho účinků na zdraví. Tuto pasáž lze 

aplikovat také na ženy a mládež. V případě zdraví žen a mládeže budou pak v částech 

věnovaných zdraví uváděny především odlišnosti od této všeobecné zdravotní roviny. 

Tato část se též pokusí představit, jakým způsobem je nahlíženo na problematiku 

návykových látek a závislosti. Co se mužských tabákových konzumentů týče, důraz pak 

bude kladen především na jejich tělesné, duševní, fyzické, ale i povahové změny či 

vlastnosti, které představují distinkční charakteristiky vymezující skupinu tabákových 

konzumentů vůči ostatní společnosti. 

3.1.1. Tabák a zdraví 

O škodlivých, případně zdraví prospěšných účincích tabáku na lidské tělo ve 

sledované době neexistuje zcela jasný konsensus a představují tedy předmět stálého 

vyjednávání. Lze však říci, že převažující pohled na tuto problematiku, především v řadách 

odborných lékařů, pojednává o konzumaci tabáku jako o zdraví škodlivé činnosti. Škodlivé 

účinky tabákové konzumace se v dobovém pojetí odráží na fyzickém i psychickém 

zdravotním stavu a vymezují tak, často viditelně pouhým okem, skupinu tabákových 

konzumentů vůči ostatní společnosti. 

Obecně lze tedy říci, že zdraví je v dobových zdravovědných spisech pojednávajících 

o kouření vnímáno jakožto jednota zdraví tělesného i duševního a zdravým jedincem je 

pak ten, jehož tělo netrpí žádnou nemocí a odpovídá určité tělesné normě. O podobě této 

normy lze pouze usuzovat z poznámek o nezdravém vzhledu tabákových konzumentů  - 

tedy vzhledu, který se vzdaluje představě toho, co je zdravé. Kouření však negativně 

zasahuje do roviny duševního i tělesného zdraví. První z těchto dvou rovin, kterým se chci 

věnovat, je pak rovina tělesného zdraví. 

3.1.2. Tabák – lék, nebo jed? 

V průběhu historie se návykové látky, a tedy i tabák, obvykle nejprve využívaly jako 

lék. S postupem času se však nezřídka jejich role rozšiřovala a měnila a často zahrnovala 
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také jejich užití jako zdroje požitku a společenského povyražení.82 V českém prostředí 

sklonku 19. století se stále ještě setkáme s občasným náhledem na tabák jako léčivý 

prostředek. Tyto názory se ovšem zdají být v menšině oproti náhledům, které tabák 

vnímají jako škodlivou látku, a explicitně se objevují především ve starších textech. V 

jedné z monografií z počátku zkoumaného období se tak paralelně s názorem, podle 

kterého je tabák vnímán jako jed, lze dočíst následující: 

„Jak kuřlavého, tak i šňupacího tabáku budiž toliko co léku (vnitř) neb hoje (vně) 

užíváno. Kdožby obého v kvetoucím zdraví užíval, zdaliž by nebyl podoben onomu, jenž 

maje bystré oči brejle by sobě na nos vstavěl, neb maje zdravé a rychlé nohy nechtěl by 

jinak než o berlách choditi?”83 

V uvedené pasáži se tak objevuje chápání tabáku jako léku, jenž se stává škodlivým 

až svým nadužíváním či užíváním bez předchozí přítomnosti léčitelného neduhu. Ze 

zdravého jedince se tak zbytečným užíváním tohoto léku stává jeho vlastním zaviněním 

jedinec nezdravý. Ze samotného přirovnání zdravého jedince užívajícího tabák k člověku 

nosícímu brýle, aniž by trpěl vadou zraku, je patrné, že autorka vnímá takové jednání jako 

zcela pošetilé a nerozumné. 

Tato pasáž též poukazuje na možnost aplikace tabáku jako léku k vnitřnímu či 

zevnímu užití. Tabák byl dle pramenů užíván vnitřně, ve formě alkoholových extraktů a 

tinktur, a to jako močopudný prostředek, proti zavodnění, k uvolnění dýchání či k léčbě 

blíže nespecifikovaných nervových a duševních onemocnění.84 Vnější použití tabáku 

zahrnuje tabákový odvar aplikovaný ve formě klistýru či k omývání, tabákové masti, ale 

také kouření a šňupání, a to za účelem snížení křečí, proti mdlobám a slabosti, proti 

vnitřním parazitům, na kožní onemocnění, ke snížení otoků, na bolesti zubů a k celkovému 

povzbuzení organismu.85 

                                                 
82 srov. PEJML, Karel (1947): Celý svět kouří: dějiny tabáku. Praha: Za svobodu, s. 189. 
83 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 34. 
84 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 41-44. 
85 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 41-44. 
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I samotné nemoci, které bylo možné tabákem léčit či omezovat (např. pocit hladu, 

nadváha, bolesti zubů, slzení očí atd.86) jsou však často zpochybňovány jako nepříliš 

závažné. Kouření či jiná konzumace tabáku pak obvykle není nutná – jedná se zde 

kupříkladu o vliv tabáku na ospalost viz následující pasáž: 

„Kouřeni zahání ospalost! Nač zahánět něco, co je zcela přirozeno.“87 

Převažující názor na tabák jej však, jak již bylo řečeno výše, líčí jako škodlivý a 

dráždivý jed a jeho opakovaná konzumace potom vyvolává chronickou či vleklou otravu, 

která se od okamžité akutní otravy, nastávající při jednorázovém požití většího množství 

tohoto jedu, liší svým pozvolným a dlouhodobým vznikem.88 Toto pojetí, v němž tabák 

figuruje jako jed, pak příčinu neduhů spojených s jeho konzumací vidí spíše v oslabení 

organismu než jako přímo způsobenou samotným tabákem. MUDr. Václav Walter  k tomu 

říká: 

„Střízliví lékaři, nestranící ani přívržencům ani odpůrcům tabáku, nepřijímají 

domněnky odpůrců za fakta, ale nepopírají, že nemírné kouření, jakožto dráždidlo89 stále 

na organismus útočící je moment zdravotně neblahý. Nepůsobí sice přímo určitou 

(specifickou) nemoc, ale otvírá, seslabujíc odpor zdravého organismu, různým chorobám 

bránu do těla” 90 

Pro lepší ilustraci tohoto procesu zeslabení odolnosti organismu a následnému 

nástupu nemocí slouží následující pasáž týkající se škodlivých účinků šňupavého tabáku na 

zdravotní stav jedince: 

„U osoby šňupání nezvyklé [šňupavý tabák] dráždí prudce sliznici nosní, zmnožuje 

výměšky její, způsobuje kýchání, slzení a kongesce očí i hlavy. Kdo šňupání přivykl, otupil 

si sliznici i nerv čichový, jehož energie znenanáhla se usmrcuje a uhonil si umělý nosní 

katar. Zároveň mění se při tom hlas, nabývaje tonu nosového, huhňavého. Tabák vniká 

                                                 
86 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 32-33. 
87 JELÍNEK, Fr. (1911): „Tabák a kouření“. Štít. 5 ( 7): příloha s. 6. 
88 srov. „Kapitola pro kuřáky“ (1903): Národní politika. 21 (330):. 4.  
89 Dráždidla = „[L]éky mající za účel činnost některého ústrojí vzpružiti, ochablý organismus v celku nebo v 
částech posíliti…“ Dráždidlo tak představuje v dobovém pojetí kategorii látek působících na povzbuzení 
nervové činnosti. Zdroj: Kolektiv autorů (1893): Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných 
vědomostí. Sedmý díl,. Dánsko-Dřevec. Praha: J. Otto, s. 947. 
90 TRÉVAL, Emil (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na člověka 
/ Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 47. 
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potom i do hltanu, který je vůči takovému dráždění také již otupen, polyká se a ruší trávení. 

Vnikl-li do dutin čelních a dostal-li se kostí cedičnou do výše, může způsobiti prudké 

příznaky od mozku.”91 

V uvedeném úryvku je kromě explicitně vyjádřených lékařských poznatků spojených 

se šňupáním tabáku možné pozorovat množství rétorických prvků, které podporují již 

zmíněnou dobovou medicínskou představu tabáku (a v něm obsaženého nikotinu) jako 

dráždivého a jedovatého prostředku, který ve svých účincích negativně ovlivňuje nervovou 

soustavu. Tabák zde dráždí, otupuje, usmrcuje, pozměňuje a narušuje aspekty tělesného 

zdraví jedince. Toto pojetí tabáku jako jedu pak jeho konzumenta staví do role stále více 

nemocného, nezdravého a postiženého jedince. V jednom z textů je takový konzument 

označen dokonce i jako “t ělesný mrzák”92 

3.1.3. Eliminace negativních účinků tabáku na tělesné zdraví a jejich přenos na další 

generace 

Přestože tedy tabák podle některých názorů sám o sobě nevyvolává žádné nemoci, 

působí na lidské tělo jako jed. Které látky obsažené v tabáku a zejména v tabákovém kouři 

škodí lidskému organismu není v dobových textech zcela jednoznačné. Nejčastěji se však 

jako příčina otravy uvádí nikotin. 

Mírná otrava tímto jedem pak sama o sobě způsobuje například “závrati, tlučení 

srdce, bolení hlavy, bledost lící, vrhnutí.”93 Konzument tabáku se sice otravuje pozvolna, 

avšak obvykle dlouhodobě. Chronickou otravu tabákem pak je možné zcela vyléčit patrně 

jen odvyknutím tabákové konzumaci. Názory na to, zda je takové odvykání snadné se pak 

různí. 

U stávajících konzumentů tabákových výrobků, a tedy osob s chronickou otravou, 

lze pouze vhodnými opatřeními omezovat množství jedu, jež vnikne do těla či pokoušet se 

o snížení množství již v těle obsaženého jedu. Zajímavé doporučení v tomto směru 

představují sluneční lázně pro kuřáky, které z těla vyplavují jedy pocením: 

                                                 
91 KLENCKE, Hermann (1893): Úplný domácí lékař : lékařský rádce zdravých i chorých. Díl II., N-Ž / dle 
Klencke-a, Monina, Jaccouda a j. upravil J. Svoboda. Praha: Bursík a Kohout, 2. díl, s. 616. 
92 NEŠPOR, Jan (1883): „Mámeli kouřiti?“. In BAČKOVSKÝ, František (ed.): Rady a pokyny našemu 
studentsvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 196. 
93 J. J-k. (1909): O kouření a jeho účincích / abstinentům pro kuřáky podává J. J-k. Praha: Dědictví 
Komenského, s. 10. 
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„N ěkteří lékaři velice doporučují krční sluneční lázně; nejprostším způsobem 

odstraňují jedy, desinfikují, čistí sliznice a otužují je. Kuřáci a pijáci s úspěchem spojí 

obvyklé ranní kloktání s několikaminutovými lázněmi slunečními tak, že otevřou ústa a 

nechají padati sluneční paprsky do krku. V nedostatku slunečního světla poskytne jakousi 

náhradu světlo elektrické.”94 

Fyzické změny vyvolané tabákovou konzumací však lze nejenom omezovat, ale také 

zcela eliminovat. Cestou ke zdravé konzumaci tabáku je dle dobových pramenů střídmost, 

neboť denní konzumace tabáku, jež v případě kuřáků nepřesahuje množství 20 gramů je 

zcela neškodná. Deník Práce uvádí: 

„Množství tabáku jehož smí či může zdravý kuřák denně vykouřiti bez obavy o své 

zdraví, jest 20 gramů; z toho následuje, že denně tři doutníky kouřiti neškodí.“95 

Lze tedy říci, že pokud kuřák a patrně i jiný konzument tabáku dodržuje střídmost a 

jeho spotřeba tabáku nepřekračuje určitou mez, neměly by u něho, dle tohoto pojetí, nastat 

žádné negativní fyzické změny, jež by ho ve svém důsledku odlišily od nekuřáků. Je však 

nutné dodat, že toto množství se týká zřejmě pouze dospělých mužů, neboť ženy jsou 

považovány za „choulostivější pohlaví“96 a dětem a mládeži se kouření v tomto období 

vůbec nedoporučuje.97  Je vhodné, aby s tímto „nemravem“ počkali až do věku dospělosti, 

jak vybízí článek určený mladým chlapcům: 

„Dost brzo dospějete, sečkejte jen, kdy kouření nebude míti oněch zhoubných 

následků, jaké jeví se nyní na vašem útlém těle.“ 98 

Konzumace tabáku a kouření pak dle mnohých dochovaných dobových názorů 

působí na různé lidi odlišným způsobem, jak uvádí kupříkladu následující úryvky: 

„Kouření tabáku nesvědčí každému, nebo vlastně neškodí každému stejně. Někdo 

snáší kouření dosti dobře…“99 

„Lidský organismus snese mnoho a otupí i tak, že nemá jed přímých následků, za to 

ale tím více nepřímých v další generaci. Slabší lidé cítí hned účinek tabákového jedu.“100 

                                                 
94 „Účinky slunečních lázní při otravě alkoholem a nikotinem“ (1913): Národní listy. 53 (195): 1.  
95 „Slovo kuřákům“ (1896): Práce. 6 (7): 6. 
96 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: Otto, s. 20. 
97 Mládeži bude v práci věnována samostatná pasáž. 
98 „Několik slov o zhoubném účinku kouření na hochy“ (1897-1898): Malý čtenář. 17 (9): 135. 
99 ŠEL, Vilém (1874): Domácí lékařství: k užitku lidu našeho sepsal Vilém Šel. Praha: Fr. A. Urbánek, s. 73. 
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Za pozornost pak stojí pasáž v posledním z úryvků, která naznačuje, že přestože se u 

jedince konzumujícího tabákové výrobky nemusí nutně projevit negativní fyzické změny a 

neduhy, bude v následující generaci plodit nezdravé potomky. Fyzické změny se tak zjevně 

projeví až o generaci později, nikoliv u samotných kuřáků. 

3.1.4. Nemoci spojované s konzumací tabákových výrobků 

Kromě vlivu tabáku a v něm obsaženého nikotinu na duševní zdraví, kterému bude 

věnována separátní kapitola, spojují dobové prameny nemírnou tabákovou konzumaci také 

s kornatěním tepen, srdečními chorobami včetně anginy pectoris, s poruchami oběhového 

systému a se zrychleným tepem.101 Také nervový systém je podle dobového pojetí 

ovlivněn konzumací těchto výrobků a u postižených osob se objevuje nespavost, změny 

nálady, zapomnětlivost,102 závratě, úbytek inteligence,103 bolesti hlavy, svalová slabost, 

třes104 a někdy též „obrna tabáková“.105 Dochází ke snížení „schopnosti pohlavní“,106 

dráždění sliznic v ústní dutině a katarům.107 Může dojít ke vzniku rakoviny ústní dutiny, 

jazyka či „ pysků“ (u kouření dýmky).108 S cigaretovou konzumací se pojí hubenost a 

chudokrevný vzhled.109 Kouření má vliv také na zažívání – ovlivňuje například pocit hladu 

či pravidelnost stolice a může vést i ke vzniku vředů a rakoviny žaludku.110 Objevují se 

také zmínky o možnosti zatěžování ledvin tabákovou konzumací111 či vliv nikotinu na 

vznik astigmatismu a barvosleposti.112 Dalšími zmiňovanými chorobami je „tupozrakost 

tabáková“, která se projevuje zamlženým viděním,113 a také možná hluchota kuřáků.114  Na 

                                                                                                                                                    
100 ZYKA, B. J. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 205. 
101 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 14-15. 
102 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 16. 
103 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 59. 
104 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 16-17. 
105 Z textu knihy Václava Waltera (1903) lze usuzovat, že „obrna tabáková“ je duševní onemocnění spojené s 
tělesnou paralýzou. Zdroj: WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. 
význam pochutiny této na člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 
60. 
106 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 16. 
107WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 58.  
108 Autor neuveden (1910): „Připozdívá se…II.“. Národní politika. 28 (292): 3.  
109 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 17. 
110 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 56-57. 
111 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 17. 
112 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 59. 
113 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 17. 
114 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 59. 
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jedné straně se pak kouření spojuje s tuberkulózou,115 na straně druhé se však objevuje 

stanovisko, že tabák naopak dezinfikuje a hubí bacily tuberkulózy.116 

Obecně pak lze říci, že jako zdraví nejnebezpečnější je viděno kouření cigaret, které 

je ve škodlivosti následováno kouřením doutníků a jako nejméně škodlivé je potom 

vnímáno kouření dýmky.117 

Šňupací tabák obsahuje méně nikotinu a u šňupáků se při nadměrné konzumaci 

objevuje zarudlý nos, zhoršení čichu, „trudovina“ v obličeji,118 stálá rýma,119 katary 

spojivek a otoky očí.120 Objevují se diskuze i o nahluchlosti a očním zákalu. Šňupáci pak 

tvrdí, že tato činnost zlepšuje zrak, k čemuž jsou lékaři spíše skeptičtí. 121 

Žvýkání tabáku může být ve sledovaném období spojováno s bolestí zubů, záněty 

trávicí soustavy a rakovinou žaludku.122 

3.1.5. Tabák a jeho vztah k ostatním návykovým látkám 

Jak bylo naznačeno v předcházející kapitole, je tabák ve sledovaném období stále 

častěji označován jako jed, který má neblahé účinky na lidský organismus. V českých 

zemích se pak v této době můžeme, kromě výše zmíněné a stále ještě poněkud nedořešené 

debaty věnující se léčivým případně zdraví škodlivým účinkům tabáku, setkat také s 

probíhající diskuzí, jež řeší domněle úzký vztah mezi konzumací tabákových výrobků a 

jiných druhů návykových látek. 

Není to tedy nakonec jen tabák, který se dočkal označení jed, je to například také 

opium, alkohol, káva či čaj. Jed je však v dobové literatuře velice široce definovaným 

pojmem, čehož si všímá i autor dobového fejetonu, když píše: „‚Pojem jedu,‘ praví 

                                                 
115 „Zákaz kouření dětí v anglické sněmovně“ (1905). Národní politika. 23 (50): 3.  
116 WIESNER, Ant. (1914): „Kouření cigaret a tuberkulosa“. Národní listy. 54 (216): 5.  
117 WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto, s. 18-19. 
118 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 62. 
119 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 34. 
120 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 62. 
121 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 62. 
122 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 62-63. 
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[Virchov], jest jak známo velmi relativní; neníť nijakého absolutního jedu.“123 A dodává: 

„Všechny potraviny, jež jedovaté součástky obsahují, mají též jedovaté účinky, a tudíž 

musíme kávu, čaj, víno a kořalku zrovna tak posuzovati jako tabák, opium a betel.“ 124 

Uvedený úryvek pak naznačuje, že tabák, opium a betel (dnes zvaný pinang) jsou 

vnímány jako již jasněji spadající do skupiny jedů, zatímco jedovatost kávy, čaje, vína a 

kořalky je zatím mnohem více předmětem vyjednávání. Je však třeba dodat, že především 

pití lihovin je v této době vnímáno jako úzce spřízněné s konzumací tabákových výrobků a 

jako činnost zdraví převážně škodlivá. Někteří autoři dokonce naznačují, že alkoholismus 

je v tomto období zavrhován více než tabakismus – např: „P řijde doba, kdy nastane tuhý 

boj proti kouření jako nyní proti alkoholismu.“125 

Tato souvislost mezi konzumací tabáku a alkoholu je pak nejčastěji zmiňována 

obzvláště ve spojitosti s mládeží a jejím životním stylem. Lze se tak tedy dočíst například: 

„Pro muže mladší jest již doba učení kamenem úrazu, ve kterém nabývají nejen 

jistého zvyku ale také náklonnosti k pití; jak v učení se nacházející mladíci, kteří vidí a 

slyší starší soudruhy, tak odrostlí, studenti a posléze vojíni, ne-li všichni, zajisté značná 

jejich část shledává v tom jakýsi příznak mužnosti, že se může veřejnosti ukázati v pití a v 

pravidelně je doprovázejícím nerozdílném soudruhu totiž v kouření.“126 

Kouření a potažmo i tabák je tedy „nerozdílným soudruhem pravidelně 

doprovázejícím“ alkoholové nápoje. Vztah tabáku a alkoholu však není jen něčím, co se ve 

zkoumaném materiálu zmiňuje současně. Bývá zde naznačen i vztah příčiny a následku – 

určité progrese od jednoho jedu ke druhému, jenž vede k postupnému úpadku jednotlivce – 

jako například zde: 

„Ne právě bezdůvodně poukazuje se na to, že svůdnosti tabáku nejdříve podléhají 

povahy slabší mezi mládeží a že morální přestupek ten v zápětí má oslabení vůle a 

přestupky jiné (alkoholismus, předčasné probuzení pudu pohlavního, karban).“127 

                                                 
123 „Vegetariánství. II.“ (1883): Světlo (1883). 6 (21): 147.  
124 Tamtéž.  
125 ZYKA, B. J. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 205. 
126 BOREK, Vilém (1898): Alkoholismus a jeho význam: Profilaxe a obrana. Asily pro pijáky a jich zásady 
se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu. Praha: Bursík a Kohout. s. 62. 
127 WALTER (1903): „Účinek kouření na mládež“. Nová doba. 8 (21): 6. 
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Kouření tabáku pak může v jedinci probouzet určitou žízeň a tedy nutkání 

doprovázet tuto kratochvíli pitím alkoholu. Dr. Gibbons, na něhož se odkazuje dobová 

monografie, toto osvětluje následovně: 

„Ú činky mravní jeví se v tom, že kouřením sešpatňuje se chuť a působí se 

nepřirozená, chorobná žízeň, jež hledá ukojení v požitku lihových nápojů. Tak srdužuje se 

nikotinism s alkoholismem.“ 128 

Jak je možné se dočíst i v dobových pramenech, tato diskuze probíhala také v 

zahraničí, zejména ve Francii, kde se do ní zapojili autoři jako Joseph Ernest Renan, 

Alexandre Dumas mladší, Alphonse Daudet, Émile Zola či hrabě Marie-Eugène-Melchior 

de Voguë.129 Tato diskuze pak byla do značné míry vyvolána spisem Lva Nikolajeviče 

Tolstého s názvem Proč se lidé omamují?, který byl publikován v roce 1890.130 

Tento spis je pak následně nejednou zmiňován a citován také v českých novinových 

článcích a fejetonech. Tolstoj se v tomto díle zabývá důvody, které, jak už sám název 

napovídá, vedou jednotlivce k tomu, aby začal pít, kouřit či obecně užívat návykové látky. 

Jak zmiňuje dobový článek, Tolstoj „ve svých publikacích označuje požívání lihovin a 

kouření tabáku za neřest a pramen všech zločinů“ 131a tvrdí, že „člověk bezděčně utíká se k 

tabáku a k alkoholu, aby svoje vlastní svědomí omámil, když chce spáchat hřích.“132 

Toto tvrzení tedy poukazuje na schopnost alkoholických nápojů, ale i tabáku svým 

omamným působením odstranit veškeré zábrany, které člověku jinak brání spáchat něco 

zapovězeného, tedy hřích či zločin. Pro ilustraci je pak Tolstým vyprávěn případ vraždy, 

kdy pachatel nejprve nemohl vraždu dokonat, ale když si zakouřil, rázem se mohl vrátit a 

svou oběť definitivně připravit o život:133 

„Pamatuji se na výpověď souzeného kuchaře, která mne překvapila. Kuchař zabil 

mou příbuznou, starou paní, u které sloužil. Vypravoval, že když odeslal svou milenku, 

panskou, a přišla doba, aby jednal, šel s nožem k ložnici ale cítil, že střízliv nemůže 

                                                 
128 J-K, J. (1909): O kouření a jeho účincích. Praha:Dědictví Komenského, s. 14. Zvýraznění převzato z 
původního textu. 
129 VERUS (1891): „Tolstoj proti alkoholismu a tabáku“. Národní listy. 31 (265): 1.  
130 TOLSTOJ, Lev Nikolajevič (1890): „Proč se lidé omamují?“ In TOLSTOJ, Lev Nikolajevič (1901): 
Drobné spisy. Překlad: Karel Velemínský. Praha: Josef Pelcl.  
131 V. (1891): „Alkohol a tabák“. Zlatá Praha. 8 (40): 480.  
132 Tamtéž 
133 J-K, J. (1909): O kouření a jeho účincích. Praha:Dědictví Komenského, s. 15. 
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vykonati zamýšlený skutek ….. „Střízlivému jest hanba.“ Vrátil se a vypil dvě sklenky 

vodky, kterou si předem opatřil a teprve potom cítil, že jest připraven a vykonal zločin … 

Když vešel do ložnice, řízl paní do hrdla a ona upadla chroptíc, a krev se proudem 

valila, zarazil se. „Nemohl jsem doříznouti,“ pravil, a vyšel jsem z ložnice do hostinského 

pokoje, sedl jsem si tam a vykouřil cigaretu.“ Teprve když se omámil tabákem, cítil v sobě 

sílu vrátiti se do ložnice, doříznouti stařenu a probírati se v jejích věcech.“134 

Tento pohled na konzumenty tabákových výrobků a alkoholu nebyl, jak již bylo 

naznačeno, ponechán bez odezvy. Do českých zemí pronikly i reakce zahraničních autorů 

(viz výše), kteří se k této problematice hojně vyjadřovali a jejich reakce na tuto 

problematiku bývaly pak obvykle spíše skeptické. Také autoři českých článků 

zprostředkovávajících tuto zahraniční diskuzi byli patrně převážně spíše zastánci 

skeptických reakcí, nežli původní Tolstého teze, jelikož Tolstého názor býval otištěn 

většinou ve spojitosti s množstvím nesouhlasných názorů jiných autorů. V dobovém 

fejetonu lze číst následující názor: 

„Když [Tolstoj] vykládá nám, jak člověk, který si uvykl kouřiti a píti, ihned, jakmile 

se octne v okolnostech nesnadných, uchyluje se k vínu a k tabáku, v nichž doufá nalézti 

rozjaření a podnícení, když ukazuje nám, jak člověk vyhledává rádce a pomocníky své v 

těchto nebezpečných dráždidlech na místě, aby appelloval na rozum a vůli rozvážnou, jimiž 

příroda obdařila nás před vínem a tabákem, bychom nesnázím a útrapám odolávati mohli 

– má Tolstoj pravdu. Když ale vidí tolik vypočítavosti a úmyslnosti v prvním požívání 

tabáku, tu jak myslím – mýlí se.”135 

Z výše uvedeného úryvku vyplývá, že se jedinec uchyluje k pití či tabáku pro pomoc 

v těžké situaci, kdy mu poskytují tyto látky určité rozptýlení, avšak ani tento autor není 

zcela  přesvědčen o úplné platnosti Tolstého teze, která přičítá jedinci příliš vypočítavé 

jednání při použití zmíněných omamných látek na cestě ke spáchání zločinu. 

Jiní autoři pak podávají Tolstého názor, poukazující na omamný účinek alkoholu a 

tabáku na lidské svědomí, jako další z důvodů, proč nekouřit a nepít, a tedy v rámci 

odstrašení od tohoto návyku. Převyprávění Tolstého spisu je tak mimo jiné například 

součástí kapitoly nadepsané Tabák ubíjí ducha i mravy v knize O kouření a jeho 

                                                 
134 J-K, J. (1909): O kouření a jeho účincích. Praha:Dědictví Komenského, s. 15. Zvýraznění převzato z 
původního textu. 
135 VERUS (1891): „Tolstoj proti alkoholismu a tabáku“. Národní listy. 31 (265): 2.  
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účincích136 (1909), ve které se objevuje i výše uvedený případ vraždy stařeny, který je zde 

v tomto případě zajisté použit pro zvýšení odstrašujícího účinku textu. 

Přes veškerou skepsi, jež následovala, názor spojující kouření a alkohol se zločinem 

a morálním úpadkem jednotlivce zůstává v tomto období stále živý. Bývá však zmiňován 

ve vztahu ke kouřícím dětem a mládeži, čemuž se věnuje kapitola této práce s názvem 

Tabák a zdraví dětí a mládeže. 

3.1.6. Duševní choroby spojené s tabakismem 

Konzumace tabákových výrobků, a to zejména formou kouření, je tedy ve 

sledovaném období stále více pokládána za zdraví škodlivou. Týká se to však nejen zdraví 

fyzického. Utrpět nadměrným kouřením může dle zkoumaných pramenů i zdraví duševní. 

Jak k takovýmto psychickým chorobám tabakismus vede pak z pramenů není zcela jasné. 

U jedné z poruch (amnesie) se lze však dočíst následující: 

„Jisté části mozku, kterým náleží ta neb ona duševní schopnost, jsou již jedem 

[tabákem] proniknuty, ba snad již chorobně změněny.“137 

Vznik duševních chorob tabák obecně způsobuje tedy tak, že otravuje mozek a 

poškozuje jeho činnost. Ne nadarmo jej dobové pasáže nazývají též „jed mozkový.“138 

Dále se tímto tématem zabývá také následující pasáž, která poskytuje ještě jiné 

vysvětlení, ve kterém je tabák jen „spoluvinníkem“ rozvinutí choromyslnosti: 

„Že tabák může vésti i ku choromyslnosti, tvrdí lékaři opět a opět. Nevede-li k ní 

přímo, jest aspoň spoluvinníkem. Kuřáci mnoho pijí – a alkoholismus je jednou z příčin 

chorob duševních. Silní kuřáci bývají nervosní.“ 139 

V této pasáži se objevuje přesvědčení o škodlivém účinku tabáku na psychiku, který 

ovšem není jasně odůvodněn a zjevně ani nemusí být přímý, jen zprostředkovaný účinkem 

alkoholu, který, jak bylo již dříve uvedeno, často doprovází kuřácký návyk. Jsou zde také 

zmíněny dva často jmenované negativní dopady tabakismu na duševní zdraví – 

choromyslnost a nervozita, které zde budou blíže rozebrány. 

                                                 
136 J-K, J. (1909): O kouření a jeho účincích. Praha:Dědictví Komenského, s. 14-16. 
137 PANÝREK, Duchoslav (1890): „Anomalie paměti“. Světozor. 24 (14): 163.  
138 WALTER (1903): „Účinek kouření na mládež“. Nová doba. 8 (21): 6. 
139 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 378. 
Zvýraznění převzato z původního textu. 
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Tabák je tak jedním ze „zlozvyků a vášní moderních,“140 vedle alkoholu, opia či 

morphia, které způsobují nervozitu jedince. Nervozita nebo též nervová slabost může mít 

mnoho projevů od třesu rukou, píchání a tiků ve svalech, úzkosti či znepokojení, únavy až 

po nespavost, podrážděnost a celkové zhoršení nálady.141  Při léčení takovéto nervozity je 

pak prý nutno postupovat tak, že „pátráme pilně po příčinách choroby a hledíme všemožně 

příčiny tyto odstraniti.“142 Je tedy zjevně nutné přestat kouřit. Z takovéto nervové slabosti 

se pak mohou vyvinout různé další duševní choroby,143 je tedy pravděpodobné, že takovýto 

základ má i nikotinová psychóza, která bude přiblížena dále, a jejíž předcházející stádium 

se zdá odpovídat tomuto dobovému popisu nervozity. 

Vedle nervozity se pak v dobových textech konzumace tabákových výrobků spojuje 

také s tzv. „nervosou“ nebo též neurasthenií144 a částečnou až úplnou amnesií: „Lidé tací 

nedovedou si vzpomenouti na pojmenování nejobyčejnějších předmětů, které je obklopují, 

takže si musí pomáhati užíváním ukazovacích zájmen (tento, tato, toto) aneb slov s 

významem všeobecným: ten předmět, ta věc, ten nástroj a podobně,“145 líčí dobový úryvek 

kuřáka postiženého ztrátou paměti. 

Dalším ze zmiňovaných dopadů tabáku na duševní zdraví je pak choromyslnost nebo 

též šílenství, které bývá podkládáno závěry zahraničních lékařů, již zde vidí jasnou 

spojitost mezi tabákem a nemocí. Pokud u některého z kuřáků konkrétní duševní choroba 

(nejspíše především uváděná nervozita) nakonec přejde do stavu šílenství, je toto následně 

nevyléčitelné: 

„Kouření cigarett je škodlivo. Dle zpráv amerických lékařů mívá přílišné kouření 

cigarett často za následek chorobu duševní, ano i nevyléčitelnou šílenost. Ze šílených v 

blázinci chicagském jest 8 proc. bývalých kuřáků cigarett a všichni tito nešťastníci nemají 

naději na uzdravení. Šílenost jejich je zuřivá.“ 146  

Jak vidno, nezanedbatelnou část – celých osm procent - chovanců jmenovaného 

psychiatrického zařízení tvoří bývalí kuřáci cigaret, tedy v tomto roce (1891) již jednoho z 

nejrozšířenějších způsobů tabákové konzumace, u kterých dle názoru dobových lékařů tato 

                                                 
140 PŘECECHTĚL, Frant. (1886): „O chorobě moderní“. Našinec. (149): 1. 
141 „Nervy, jež uvádějí v zoufalství“ (1914): Národní listy. 54 (97): 8. 
142 PŘECECHTĚL, Frant. (1886): „O chorobě moderní“. Našinec. (149): 1. 
143 „Nervy, jež uvádějí v zoufalství“ (1914): Národní listy. 54 (97): 8. 
144 WIESNER, Ant. (1914): „Kouření cigaret a tuberkulosa“. Národní listy. (216): 5. 
145 PANÝREK, Duchoslav (1890): „Anomalie paměti“. Světozor. 24 (14): 163. 
146 „Kouření cigarett je škodlivo“ (1891): Přítel dělníků. 8(2): 16. 
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kratochvíle způsobila těžké a nevyléčitelné šílenství. Není zde sice uvedeno, o jaké 

šílenství se jedná, ale je možné usuzovat, že diagnózou byla velice pravděpodobně 

takzvaná psychoza nikotinová, o které se zmiňuje mnoho textů zabývajících se zdravím a 

která představuje postupně se rozvíjející šílenství způsobené nemírným kouřením, které ve 

svém posledním stádiu není léčitelné. Celá progrese této choroby vedoucí ke ztrátě 

příčetnosti je pro zajímavost popsána následovně: 

„Choroba tato má stupeň předchozí, na nějž následují tři od sebe se různící stupně 

vlastní choroby. V předchozím stadiu cítí se pacient churavým, jeví se nepokojným, spí 

málo, nemá chuti k obvyklému zaměstnání, jest náchylný k pochmurnému hloubání a 

trýzněn tlučením srdce a neobyčejnou úzkostí. Tento stav trvá půldruhého až tři měsíce. 

Pak nastává psychosa. Pacient zachvácen nejprve živými halucinacemi, jež jej trvale 

zaměstnávají. Rozmar je stále zakalen, pacient hledá klidu a samoty, mnohdy pomýšlí na 

sebevraždu. Po šesti neb sedmi měsících vstupuje choroba do druhého stadia: rozmar se 

stává veselejším a pacient vesele rozpráví o nových přeludech. Vypravuje o návštěvách 

andělů, viděl nebe, ale také zlé duchy. Mluví a prospěvuje potichu pro sebe, nedávaje se 

vyrušovat, pohyby jeho stávají se svěžejšími a nepokojnými. Stav tento jeví se v obdobích 

trvajících tři až čtyři neděle. Když po tomto druhém stadiu se neduh nevyléčí, přechází 

zvolna v stupeň třetí. Období veselejšího rozmaru mizí pozvolna, pacient zůstává klidný, 

ale dráždivý, chápavost jest obmezena, Halucinace trvají dále a pacient klesá pozvolna v 

stav obecné duševní slabosti, kdežto stav tělesný zůstává takový, že pacient není zcela 

neschopen práce.“147 

Zajímavým bodem popisu nikotinové psychózy je pak (kromě předchozího stupně 

nápadně připomínajícího popis nervozity) stav, ve kterém „pacient pomýšlí na 

sebevraždu.“ Sebevražedné myšlenky případně sebevražedné jednání můžou být tak 

součástí nikotinové psychózy, tedy duševní choroby zapřičiněné nemírným a vleklým 

chronickým otravováním organismu kouřením tabáku. Sebevraždy ve vztahu k tabákové 

konzumaci jsou ale ve zkoumaných pramenech spojovány také s rychlým nadužíváním 

tabáku a tedy s akutní otravou, jak lze vidět kupříkladu zde: 

„K jakým nesmyslům lidé se propůjčují, lze poznati z toho, že v Odenkirchenu kdes v 

Německu 8 kuřáckých spolků uspořádalo závodní kouření. Dva z těchto kuřáků opojili se 

                                                 
147 V. (1891): „O psychose nikotinové“. Zlatá Praha. 8 (4): 48. 
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nikotinem tou měrou, že pokusili se o sebevraždu; jeden chtěl se probodnout a druhý skočil 

do řeky, z níž jen stěží mohl býti zachráněn.“ 148 

Vzhledem k nastíněné skutečnosti, že o potenciálně zdraví škodlivých účincích 

tabáku se ve zkoumaném období již všeobecně mluví a množství hlasů volajících po 

omezení kouření se stále zvyšuje, není divu, že se lze setkat ještě s jiným názorem 

vztahujícím tabák k sebevraždě. Slovy dobového pramene: „Kuřák zajisté prohřešuje se 

proti citům ethickým, nebo kouře dopouští se sebevraždy.“149 Kuřák, který si je tedy vědom 

škodlivých účinků tabáku, sám sebe vědomě poškozuje a pomalu zabíjí. O rozšířenosti 

tohoto názoru pojícího kouření a sebevraždu dohromady budiž důkazem známé a již v této 

době užívané rčení, že cigareta je hřebíkem do rakve. 

Na základě předchozích řádků by se mohlo zdát, že vztah tabákové konzumace a 

sebevraždy je ryze negativní a kouřením či jiným nadužíváním tabáku může jedinec, ať tím 

či oním způsobem, spáchat sebevraždu. Lze však paradoxně nalézt i názory, které v 

konzumaci tabáku vidí prostředek k předcházení sebevraždě. Jedna z monografií 

kupříkladu praví, že „kouření tabáku k střídmosti vede, a i co prostředek proti 

hypochondrii, omrzelosti a samovraždě považovati se může,“150 a to nejspíše tak, že 

„zároveň smyslnou rozkoš působí a jakési zaměstnání poskytuje.“ 151 Tabák tak působí na 

zlepšení nálady a patrně takto také zahání i možné myšlenky na sebevraždu. Za povšimnutí 

ovšem stojí, že tato monografie byla vydána v roce 1864 a je založena na starším 

německém textu. Je zde tedy vyšší pravděpodobnost pozitivního náhledu na účinky tabáku 

na zdraví než v pozdějším období. 

3.1.7. Návyk jako nedostatek vůle 

Při popisu účinků tabáku na psychiku vyvstává otázka, jakým způsobem dobová 

literatura hovoří o závislosti na nikotinu. Nejčastěji se o potřebě další konzumace 

tabákových výrobků a tedy tabakismu hovoří jako o návyku: 

                                                 
148 „ Závodní kouření spojené se sebevražedným pokusem“ (1907): Opavský Týdenník. 38 (47): 5.  
149 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže“. Beseda učitelská. 20 (16): 217.  
150 OSIANDR, Jan Fr. (1864): Prostonárodní léky a jednoduché, nelékárnické prostředky proti nemocem 
člověka od Dr. Jana Fr. Osiandra. Praha: Sklad Karla Bellmanna, sešit I., s. 14. 
151 Tamtéž. 



 

35 

„…Nyní všecko kouří a šňupe a myslí, že bez toho tabáku nelze živu býti. Návyk! A 

jakým se stal tabák návykem, viděti z toho, že mnozí myslí, že bez něho žíti nemohou. 

Návyk!“152 

Jedná se o požitek, náruživost, kratochvíli či zlozvyk, kterého je těžké se zbavit a 

jenž uvrhuje člověka do „otroctví“ 153a tedy omezuje jeho svobodné jednání: 

„Ve skutečnosti jest kouření vlastně pořádným zlozvykem, který jsme si oblíbili a 

který u nás zdomácněl; kdo jednou se mu oddal, špatně se s ním loučí anebo spíše vůbec se 

s ním nerozloučí.“ 154 

„Nelze si ani představiti člověka, který jednou přivykna učil se odvykati. Kouření 

stane se druhou přirozeností, která vlastní přirozenost ničí.“ 155 

Tabákový návyk je tedy ryze nepřirozený a lidskou přirozenost pozměňuje. Takovéto 

nepřirozené změny se týkají zdraví tělesného i duševního. Kuřák se nejen mění po fyzické 

stránce, ale v rámci psychických změn u něho dochází k určitému omezení či ztrátě vlastní 

vůle.  Není to tedy nutně tak, že by jedinec byl vybaven již slabou vůlí a kouřit začaly jen 

ony „povahy slabší,“156 ale samotným působením kouření se vůle snižuje, až ji má dotyčný 

příliš slabou na to, aby mohl kouření zanechat, jak ukazuje následující pasáž: 

„Otroci vášně kuřácké sami to [neblahé mravní účinky tabáku] uznávají a horoucně 

si přejí, aby se dostali ze spárů ďábla – nikotinu, ale právě požitkem tabáku bývá jejich 

vůle tak seslabena, že nedovedou provésti očistu.”157 

Je zde tedy načrtnut určitý začarovaný kruh, ve kterém kuřák kvůli nikotinu ztrácí 

sílu vůle, a z tohoto nedostatku vůle pak často nemůže s tímto zlozvykem přestat. Pokud 

pak kouří příliš či dlouhodobě, může, jak již bylo nastíněno, přijít také o vůli žít a začít 

přemýšlet o sebevraždě. 

  

                                                 
152 ♂ m. p. (1873): „Návrat“ In VOJTĚCH, Jan Křest. (ed.): Moravan: Kalendář na rok obyčejný 1873. Brno: 
Vilém Burkhardt, s. 56.  
153 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže“. Beseda učitelská. 20 (17): 235.  
154 PAVLÍK, J. (1897): Slovník domácího lékařství a zdravotnictví. Praha: I. L. Kober, s. 169.  
155 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže“. Beseda učitelská. 20 (17): 235. Zvýraznění 
převzato z původního textu.  
156 WALTER (1903): „Účinek kouření na mládež“. Nová doba. 8 (21): 6. 
157 J-K, J. (1909): O kouření a jeho účincích. Praha:Dědictví Komenského, s. 14. 
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3.1.8. Povahové a duševní změny kuřáků 

Kouření může tedy spolu s pitím lihovin dle dobového názoru vést k mravnímu 

úpadku jedince vedoucímu v nejhorším případě až ke zločinu. Duševní změny konzumentů 

tabákových výrobků však mohou být ještě jiného charakteru. Jak praví dobový text: 

„Tabák vyhání člověka z ušlechtilé společnosti a vhání jej často do společnosti špatné, do 

hospody, do herny i do místnosti opovržení. Kouření vede k lenosti, pití, výstřednostem.“158 

Dr. Gibbons, zahraniční lékař citovaný v českém dobovém textu, dále pokračuje 

následovně: „Svědomitý ohled na práva a pohodlí jiných jest význačnou vlastností 

vzdělaného člověka. Nic nedokazuje zřejměji znemravňující vliv tabáku než bezohlednost, 

jaká se tu jeví. Tabák jest jedem dobrých mravů. Několik roků jeho nadvlády zničuje téměř 

slušného člověka. Kuřák naučí se brzy jen na sebe mysliti a přehlíží, že nutě jiné, aby 

vdechovali vzduch, jím otrávený, tím je uráží.“159 

Je tedy možné vidět, že kromě všeobecného úpadku, pití a karbanu, může kouření u 

kuřáků působit lenivost, výstřední jednání a určitou sobeckost a bezohlednost ve vztahu k 

ostatním. Toto tvrzení není ojedinělé a skutečně lze nalézt podobné výroky i v jiných 

textech. 

Lenost bývá často spojována se sníženým výkonem v práci z důvodu častých 

přestávek k zakouření si. Velmi dobrým příkladem budiž dobová satira, která zobrazuje 

stereotyp kouřícího dělníka. Tato postava je ironicky pojmenována a uvedena jako „náš 

pracovitý český zedník“, který „vezme dýmku a pytlík na tabák, mluví velmi rozvláčně“  a 

jeho výstup je ve zkratce následující: 

„Co, co žéé? Že nedělám – no dovolej, snad nedělám v prachárně, abych si nesměl 

ani zakouřit. – Hm – to je kvaltu. – Čím později budeme nahoře, tím později to spa-a-dne! 

(…) Tak (hledá), teď nemám sirku… (…) Ferdóóó! Pošli mně po podávačce sirky! – Co 

že? Že potřebuju k mé „fajfce“ celý personál? – Že dělám pomalu? (Najde sirky.) Tu jsou! 

(Zapaluje.) Kýho čerta, to aby člověk táhnul jako rumařská kobyla. (Tahá, pozoruje, že 

nacpal tkanice do dýmky.) Vida – to je tím „kvaltem“ fajfka přecpána – i jo, to je tak, když 

                                                 
158 J-K, J. (1909): O kouření a jeho účincích. Praha:Dědictví Komenského, s. 14. 
159 Tamtéž. Zvýraznění převzato z původního textu. 
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se něco dělá hrr-hr! (…) (Vyšťourává dýmku.) To je ten kvalt. – Co že? Šest hodin? Padla! 

No, vida, člověk nemá ani čas, aby si fajfku na cestu nacpal. (Pomalu odchází.)“ 160 

Tento sólový divadelní výstup paroduje kuřáckou lenost a pomalost nejen 

zdůrazněním nízké rychlosti práce, ale je možné si povšimnout i slovních spojení, která 

jsou použita k vylíčení obecného jednání kuřáka – nejenže „rozvláčně mluví“, ale také 

„pomalu odchází“. Kuřácká lenivost zde tedy prolíná do všech stránek jednání aktéra. 

Sobeckost a bezohlednost kuřáků pramení z nevybíravého jednání mnohých kuřáků 

ve vztahu ke svému okolí, jak bylo zmíněno výše. Tato bezohlednost je ovšem platná 

pouze ve vztahu k nekuřákům, kterým „pekelným smradem tabákovým (…) jsou 

obtížni.“161 Ve vztahu kuřáků k jiným kuřákům však v dobových pramenech místo 

bezohlednosti figuruje vzájemná solidarita: 

„…Kuřáci nabízeli si tabáku, ohně, parátek a t. d., přistavovali svíce blíže, aby snáze 

bylo zapáliti zápalec. (…) Když ti šlechetní vzdělanci a velkodušní lidumilové tolik 

zdvořilostí umějí vespolně sobě prokazovati ve svých udírnách, pravých to strachomornách 

: proč pak toho nedovedou, zdržeti se vůbec nenáviděného nemravu na veřejných 

místech…“162 

Jak je vidět, kuřáci - ale z mnohých dobových pramenů vyplývá, že také šňupáci163 - 

se k sobě vzájemně chovají zdvořile a nabízejí si potřebné náčiní ke kouření. Tato 

zdvořilost však často chybí ve vztahu k nekuřákům, v jejichž přítomnosti se kouřící muži 

oddávají svému „požitku“ mnohdy bez ohledu na své okolí a také často bez ohledu na 

pravidla slušného chování, která se v této době pojí s kouřením. Podle dobových pravidel 

se nesluší například vydechovat tabákový dým lidem do tváře, plivat na chodníky, kouřit 

ve společnosti velkého počtu osob či v přítomnosti žen bez jejich svolení. 164 

                                                 
160 „Tabák a doutníky“ (1892): In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. 
Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 144.  
161 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 127. 
162 Tamtéž.  
163 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 107. 
164 CENSOR (1886): Co se nesluší. Příruční knížka různých chyb a nepříslušností, kterých se má každý jak v 
chování tak v řeči varovati. Praha: Alois Hynek, s. 26.  
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Tato bezohlednost se pak projevuje také v partnerských vztazích. Dokládají to 

například zápletky v dobové beletrii, v nichž se manželky kuřáků, které samy nekouřily, 

občas ohrazovaly vůči kouření manželů v jejich přítomnosti.165 Dobové noviny pak 

dokonce informují o případu, kdy kouření jednoho z manželů (v tomto případě se jednalo o 

kouřící manželku) vedlo v zahraničí k podání žádosti o rozvod.166 Toto jednání jen, jak 

dokládá následující pasáž, dále přispívá k dobovému přesvědčení o sobeckosti kuřáků: 

„Nechtějte sebe déle marnými nadějemi klamati něžné milenky a manželky, ale 

přiznejte, že kuřák ničeho nemiluje, leč sám sebe, zhlížeje se neustále v zrcadle své vlastní 

ješitnosti – v dýmce a jejím dýmu.“167 

Tabák tak nejednou bývá vnímán jako důvod rozvratu manželství či rodiny.168 

S konzumací tabákových výrobků se pojí také přesvědčení o rozhazovačnosti 

tabákových konzumentů, pramenící z vynakládání vysokých peněžních obnosů na tuto 

„kratochvíli.“ Kritika vysokých výdajů na tabák pak bývá směřována zejména na mladé 

muže či mládež (viz kapitola Duševní a povahové změny mladých konzumentů 

tabákových výrobků): 

„To je teď svět! Mnohý mladý muž má 1000, 1200 i 1400 zl. služného, mohl by 

leckterou holku šťastnou učiniti – ale ne! Ti páni teď nemilují domácího pořádku, nelíbí se 

jim leč drahé doutníky kouřiti, po kavárnách a hospodách se potulovati –“ 169 

Zde je vynakládání peněz na tabák spojeno s „potulováním se“ po kavárnách a 

hospodách, tedy s životním stylem, který se často v dobovém pojetí s kouřením pojí. 

Mladý muž utrácí peníze raději v těchto podnicích a tyto peníze tu pak „v kouři do vzduchu 

vyfukuje,“170 místo aby je vynaložil na založení rodiny a manželský život. Kuřácká 

sobeckost, zde co se financí týče, se tak objevuje již před manželstvím. 

Druhý důvod výtek ohledně přílišného utrácení peněz za tabákové výrobky je pak 

zdravotní: 
                                                 
165 FOURRIER, Eugène (1908): „Cena něžnosti“. Překlad: Jarmila Š. Národní listy. 48 (74): 9.  
166 „Není možná.“ (1902):  Národní politika. 20 (329): 1.  
167 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 120. 
168 Viz např. NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. 
Topič, 3. vydání, s. 354.  
169 KOSMÁK, Václav (1897): Eugenie. Telč: knihkupectví Emila Šolce, sešit 1, s. 5.  
170 HORA, Frant. A. (1859): „Tabák (Nicotiana tabacum)“. Poutník od Otavy. 2 (8): 127.  
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„Kouření je zvyk, že kouřit havana, kuba a jak se ty tretky jmenují, není hrabátkům a 

knížátkům drahé, ale drahé jest těm, kteří uthnuvše si pokrmu a nápoje tělo posilňující, 

kupují si drahé doutníky, kteří klonivše se k souchotinám, ne-li nemoc, tedy smrt si 

přitahují.“171 

Přílišné plýtvání penězi na tabákový „návyk“ tak může vést i k ohrožení zdraví a 

potenciálně také života u chudých osob, které si raději než důležité potraviny koupí právě 

tabák. 

Kromě výše zmíněné sobeckosti, lenosti a rozhazovačnosti dále „tabák činí člověka 

smyslnějším (…) realističtějším, materialističtějším. Kouřením se člověk stává sprostším, 

bezohlednějším. Tak, jako umrtvuje tabák jeho čich, tak otupuje i jeho mravní cit. Tabák 

porušuje jádro člověka a činí také jeho zevnějšek nepříjemným, nečistým.“ 172 

Opět tu figuruje kuřácká bezohlednost a morální úpadek, který byl již popsán výše. 

Kromě uvedené orientace na smyslové prožitky, realismus a materialismus je v tomto 

citátu kuřák vylíčen jako „nepříjemný“ a „nečistý,“ a to jak navenek, tak i duševně. Mohlo 

by se tedy zdát, že veškeré vlastnosti kuřáků jsou ryze negativní. V rámci dobového 

diskurzu lze ovšem nalézt i některé pozitivní schopnosti a duševní změny připisované 

kuřákům. Obvykle pak tyto pozitivní změny vycházejí z tvrzení samotných kuřáků: 

„My kuřáci jsme filosofové, známe život a dovedeme žíti. Ale také kavalíři jsme, 

škrobit a škudlit není naše heslo a kde je nouze, rádi pomůžeme.“ 173 

V ukázce lze nalézt opačný způsob chápání onoho „plýtvání penězi“, které je 

kuřákům připisováno nekuřáckým okolím. Zde je potom toto „plýtvání“ podáno naopak 

jako štědrost a ochota finančně pomoci (v tomto případě pak konkrétně státní pokladně 

výnosy z prodeje tabákových výrobků). Tato výtka kuřáckému chování je zde tedy pojata 

jako klad. Také ona smyslnost a materialismus jsou zde prezentováni naopak jako 

schopnost užívat si života. Kuřáci se také považují za „filosofy,“ což zřejmě pramení z 

určité rozvážnosti a domnělé přemýšlivosti, která se s chováním při kouření pojí, viz 

následující úryvek: 

                                                 
171 „Návrh spolku, který žádná moc ani světská ani duchovní zapovědíti nemůže.“ (1873): Moravská orlice. 
11 (217): 1.  
172 STANGER, Heřman (1913): „Tabák a kultura.“.  Národní listy. 53 (255): 1.  
173 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 52.  
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„Nuže, dýmka člověka ukonejšuje. Mírní jeho tepnu, konejší jeho nepokoj, uspává 

jeho nedočkavost, spůsobuje, že příjemno mu v křesle a ukolébává ho ve filosofickou 

bezstrarostnost. Pravý kuřák (….) je vzorem solidnosti. Se vším sobě dá na čas. Ptáš se ho 

po jeho mínění ; on přemýšlí sobě odpověď dvakrát, neboť on má dýmku v ústech. On 

nikoho nesouží planým žvaněním, neboť on má dýmku v ústech ; a promluví-li konečně, 

řekne jen částečku toho, co ví, a pro budoucí neděli mu toho zbude ještě dost a dost. A pak, 

co asi vykouzlovalo Flaxmanovi jeho ‚Obrysy danteskní‘, když ne kouř jeho dýmky? Neměl 

Raleigh největší své myšlenky právě při dýmce?“ 174 

Kouření, obvykle bývá v této spojitosti uváděna právě dýmka, tedy člověka uklidňuje 

a navozuje „filosofickou bezstarostnost,“ ze které pak pramení velké myšlenky, jak je zde 

ilustrováno několika uvedenými autory. Spojitost mezi kouřením a vytvářením děl 

filosofických, ale i uměleckých, tedy potažmo mezi jakousi schopností koncentrace, 

kreativitou a tříbením myšlenek, je v dobových dílech uváděna opakovaně: 

„Literáti v ětšinou kouří prostě proto, aby rozmnožili svoje příjmy. Poznaliť, že tabák 

má schopnost nejen vyvolávat, ale i srovnávat jejich myšlenky, a že právě slovo, jakkoliv se 

vzpírá, je-li doutník vyhaslý, dostaví se, jakmile opět hoří.“ 175 

Toto spojení kouření dýmky a přemýšlivosti pak proniká i do líčení vzhledu 

dýmkaře: 

„Tvář s dýmkou a bez ní jsou tváře docela rozličné: dýmka uděluje prý jakýsi ráz 

vážnosti, přemýšlení, důležitosti (…) ba přivyká prý (pravda-li?) přemýšlení a mlčení.“176 

Kouření všeobecně tedy pomáhá spisovatelům v jejich tvorbě a není proto divu, že v 

této době je kouření s myšlenkovou činností a tvorbou spojeno natolik, že se užívá známé 

pořekadlo: „Víno, básníkův komoň, tabák, učencův osel.“ 177 

3.1.9. Tabák, mužnost a sexualita 

Kouření je ve sledovaném období záležitostí především mužů. Kouření žen a dětí 

není stále tak běžné a oproti kouření mužů se k němu navíc pojí ještě i další výhrady, které 

                                                 
174 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228): 1.  
175 „Proč kouříme.“ (1886): Národní listy. 26 (129): 2. 
176 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 126. 
177 HRADECKÝ, Leopold (1877): „Tabák a jeho dějiny“. Ohlas od Nežárky. 7 (36): 293.  
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pak kouření u těchto skupin společnosti činí méně přijatelným, jak bude uvedeno v částech 

práce věnujících se kouření žen a kouření dětí a mládeže.  

Možná právě proto, že kouření je v tomto období úzce spjato právě a především s 

muži, je považováno za chování, které mužnost ještě dále umocňuje: 

„Vše, co je znamenité, silné, sebevědomé a mužné, má styky s tabákovou režií a 

kouří. Ba i co je chabé a slabé, zapaluje si doutník, aby si dodalo vzezření ráznosti a 

statečnosti.“178 

Kouření se zde tedy, mimo jiné, pojí se sílou a statečností, tedy s vlastnostmi, které 

jsou obecně v daném diskurzu u mužů žádoucí, a samotná činnost kouření potom dodává 

jednotlivcům na těchto mužských vlastnostech a povyšuje tak pomyslně i „slabé“ a 

„chabé“ jedince mezi ony „znamenité,“ „ silné“ a „sebevědomé“ muže. Existuje zde tedy 

jakási spojitost mezi vnějším vzhledem, ve kterém nutně figuruje kuřácké náčiní a sama 

činnost kouření, a mezi osobnostními niternými charakteristikami, které jsou spojovány s 

muži. 

Tvrzení, že tabák se pojí s mužností, lze nalézt v dobových pramenech opakovaně: 

„Od vášnivých těch milovníků tabákového aroma pochází také nové přísloví ‚bez 

tabáku žádný muž,‘ které páni hoši zásadou si učinili, na jejímž základě plnými ústy dýmu 

ze ‚špačka‘ někde vzatého pomáhají zárodku svého mužství ku předčasnému porodu.“179 

Zde je kouření tedy opět odznakem mužnosti. Nedospělí mladíci si pak skrze kouření 

dodávají dospělého a mužného vzhledu. Nejsou to však jen muži, ať už samotní kuřáci či 

nedospělí mladíci, kteří v kouření vidí spojitost s mužností. Také některé ženy vidí v 

mužském kouření něco, co k mužům patří a je atraktivní. O tomto tématu byla sepsána 

dokonce krátká divadelní hra s názvem „Nechce kouřit! “, která je satirou věnující se 

tématu kouření jako odznaku mužnosti, ve které si manželka stýská, že její muž nekouří: 

„Ovšem. Nechce kouřit. Ačkoliv jsem jej několikráte již se sepjatýma rukama prosila, 

aby denně alespoň jeden doutník kouřil, nečiní to přec. Musíte sám doznat, strýčku, že muž, 

                                                 
178 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 52.  
179 KATZER, Bedřich (1882): „Tabák.“. Zora. 1 (23): 546. 
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který za našich časů nekouří, vlastně ani mužem není, a proto choť svou šťastnou učiniti 

nemůže.“ 180  

Přesto, že se jedná o satiru, která si z nutnosti kouření pro mužský vzhled dělá legraci 

a která končí zjištěním manželky, že tento odznak mužnosti není až tolik příjemný kvůli 

dráždivému dýmu, je i toto dobové dílo odrazem rozšířeného dobového názoru. Dokladem 

toho, že tento názor o vztahu mužnosti a kouření má dlouhé trvání a přetrvával i po 

skončení sledovaného období, je pak například novinový článek z roku 1917, který se 

věnuje kouření v dopravě: 

„Je zajímavo, že ze ženských kruhů došly asi tři projevy, v nichž uváděno, že ženy 

nejsou tak nedůtklivými a choulostivými, aby jim kouření na zadní plošině [motorových 

vozů] ze všech stran otevřené, vadilo. Jedna uvádí dokonce, že muže-nekuřáka považuje za 

polomuže atd.“ 181  

Muž, který nekouří, tak pro některé ženy stále není dostatečně mužný, je jakýmsi 

„polomužem“ či neúplným mužem a je vnímán dokonce až jako „zženštilý.“182   

Kouření je tedy ve sledovaném období silně spojeno s mužností a muži jako 

takovými. Není tak příliš překvapivé, že tabák a kuřácké náčiní bývá genderováno. Mezi 

kuřákem a jeho dýmkou či jiným tabákovým výrobkem existuje úzký vztah, který bývá 

spojován s analogií milování a partnerství: 

„Na první lásku nelze, jak všichni dosvědčují zapomenouti, jako na první kouření ne. 

Po obojím bývá mdlo, dělají se kola před očima, nechce se do jídla ani do pití, hlava se 

točí atd. Zkrátka každý to první kouření jako to první milování, které z pravidla bývá 

‚nešťastné‘, těžce odstůně, a proto na ně nikdy nemůže zapomenouti.“183 

Láska a kouření tak mají v umělecké tvorbě zkoumané doby k sobě velmi blízký 

vztah a tabák samotný je nazýván „bohyní Nikotinou“184 či v něm „dříme dobrodějná 

víla.“185 Co se potom kuřáckého náčiní týče, dýmka bývá označována za „nejmilejší 

                                                 
180 HORINA, Jaroslav (1868): „Nechce kouřit! Dramatický žert v 1 jednání dle Klerotha vzdělal Jaroslav 
Horina“. In Nové divadelní hry. Praha: Mikuláš & Knapp, sešit IV, s. 2. 
181 „Ke kapitole o kouření“ (1917): Národní listy. 57 (211): 4. 
182 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
183 SEVERIN, Lad. (1883): „O lásce a o kouření.“. Paleček. 11 (33): 60. 
184 Tamtéž. 
185 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 50-51.  
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společnici“ 186 či „ věrnou družku“187 a správně tvarované viržinko bylo nazváno 

„samičkou.“188 Kouření tak v sobě ukrývá jakousi intimní rovinu, ve které mezi kuřákem a 

jeho oblíbeným kuřáckým produktem vzniká dle dobových analogií velice úzké pouto, 

které má až sexuální nádech. V této rétorice pak kuřácké náčiní figuruje v roli ženy, se 

kterou má kuřák intimní poměr, jenž lze charakterizovat jako poměr milenecký (např. 

„samička“) až po vážný až manželský vztah (např. „věrná družka“). Jak píše Mitchellová, 

tato ženská personifikace tabákových výrobků pochází z alžbětinských dob a vyskytovala 

se zejména v literatuře.189 V rámci ilustrací pak bývala přítomna spíše falická imaginace 

přirovnávající doutníky a cigarety k penisu.190 Tento typ imaginace však nebyl v 

analyzovaných pramenech nalezen. 

3.1.10. Vzhled konzumentů tabákových výrobků 

Kouření může tedy dodávat mužům na mužném vzhledu, avšak mnohdy je vzhled 

mužských kuřáků i šňupáků popisován spíše negativně. Kouřící mladíci jsou popisováni 

jako „slabí,“ „ hubení,“ „ bledí“ a „předčasně stárnoucí“ (viz kapitola Dopady tabákové 

konzumace na fyzické zdraví mládeže). Kuřák obecně, a tedy i kuřák dospělý, je líčen 

velmi podobně: 

„…Častým následkem kouření vůbec a cigaret zvláště bývá nápadná hubenost vedle 

příznaků chudokrevnosti, to jest celkové slabosti těla, únavy hlavně ráno, velké bledosti 

obličeje a viditelných sliznic.“191 

V této ukázce je kuřácký vzhled popsán z lékařského hlediska a shoduje se s onou 

bledostí, slabostí a hubeností, která je zmiňována opakovaně ve vztahu k nedospělé kouřící 

mládeži. Lze nalézt i zmínku, že pleť kuřáků je nažloutlá, jejich ústa jsou sevřená a 

lemovaná vráskami.192 U kuřáků, kteří kouří nemírně a dlouhodobě,193 tedy dochází v 

rámci dobového pohledu k viditelným tělesným změnám, a to patrně bez ohledu na věk. 

                                                 
186 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 234. 
187 HERITES, František (1877): „Pára.“ In ZÁKREJS, František (ed.): Posel z Prahy. Kalendář zábavný a 
poučný na obyčejný rok 1877. Praha: I. L. Kober,  ročník 16, s. 77. 
188 „O rakouských doutnících“ (1891): Národní listy. 31 (20): 3. 
189 MITCHELLOVÁ, Dolores (2006): „Ženy a kuřácké výjevy 19. století“. In ZHOU, Xun (ed.), GILMAN, 
Sander L. (ed.): Příběh kouře: člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost. 1. vydání. Praha: Dybbuk. 
ISBN 80-86862-23-2, s. 335.  
190 Tamtéž. 
191 WIESNER, Ant. (1914): „Kouření cigaret a tuberkulosa.“. Národní listy. 54 (216): 5. 
192 WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam pochutiny této na 
člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  Hejda a Tuček, s. 35, 37. 
193 Tamtéž. 
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Tyto tělesné změny dodávají kuřákovi obecně nezdravý vzhled. Zde uvedený popis 

tělesného vzhledu, který kuřáka líčí jako „slabého,“ potom viditelně kontrastuje s oním 

„silným“ mužným kuřákem líčeným v předchozí kapitole. 

Vzhled šňupáků je pak charakteristický podrážděným nosem, ze kterého kape194, a 

který šňupáním „bobtná.“195 Patrně kvůli tomuto „nabobtnalému“ nosu pak šňupáci při 

řeči „ zahuhňávají.“196 Jako u kuřáků jejich kuřácké náčiní, které tvoří mimo zvoleného 

tabákového produktu také sama dýmka a pytlík na tabák neboli „měchuřina,“ je 

doprovodným znakem vzhledu typického šňupáka také velký, obvykle modrý, kapesník k 

utírání nosu a tabatěrka.  

Negativní hodnocení vzhledu kuřáků ale také šňupáků pak vychází také z 

hygienického a estetického stanoviska: 

„Jak ošklivé to jest, míti stále kapku u nosu, nebo bez ustání plívati. Nebo jsou snad 

krásny černé zuby kuřáků, jest dech jejich příjemný, nejsou protivny jejich páchnoucí 

šaty?“197 

Kouření je tedy neestetické proto, že kuřáci plivou, zapáchají kouřem a mají černé 

zuby. Šňupák pak často plivá a „pod nosem je zaprášený,“198 tedy může mít pod nosem 

zbytky šňupacího tabáku. Celkově je šňupání z hygienického hlediska považováno za 

odpudivé: 

„Šňupání čivy otupuje, ale jest nečisté a časem hnusným se stává.“ 199  

V této pasáži je pak naznačena určitá postupná progrese šňupání od méně odpudivé 

činnosti k činnosti časem více odpudivé. Není tak příliš překvapivé, že šňupání, ale jak již 

bylo zmíněno tak i kouření, může být u mužů některými ženami považováno za 

neatraktivní.200 V dobovém diskurzu tak vedle sebe paralelně existuje názor, který kouření 

                                                 
194 SIMONI, Jiří (1894): Jak dosáhneme dlouhého věku? Nevyhnutelně potřebná příruční kniha k léčení 
přirozenému pro všecky, kteří se uzdraviti a zdravými zůstati chtějí. Bystřice při Limbuši: J. Juriková, s. 70. 
195 DRAHOŇOVSKÝ, Fr. K. (1879): Veselé deklamace. Praha: Jos. R. Vilímek, nákladem vlastním, s. 18. 
196 VOLNÝ, Jiří (1894): Jiřího Volného, vrchn. ovčáka v Kratonohách († 1745): Písně kratochvilné. Praha: 
Národní tiskárna a nakladatelstvo, s. 15.  
197 SIMONI, Jiří (1894): Jak dosáhneme dlouhého věku? Nevyhnutelně potřebná příruční kniha k léčení 
přirozenému pro všecky, kteří se uzdraviti a zdravými zůstati chtějí. Bystřice při Limbuši: J. Juriková, s. 70.  
198 VOLNÝ, Jiří (1894): Jiřího Volného, vrchn. ovčáka v Kratonohách († 1745): Písně kratochvilné. Praha: 
Národní tiskárna a nakladatelstvo, s. 15.  
199 VAČLENA, Jan (1884): Zlaté klasy: Dárek dospělejším dívkám do Zlaté knihy čili D ědictví sv. Ludmily 
zapsaným. Písek: Zlaté knihy čili D ědictví sv. Ludmily, s. 122. 
200 KVĚTENSKÝ, Jaroslav (1891): Nejnovější a nejúplnější tajemník lásky a dvorní společník. Vzory k 
dopisům milostným, jakož i navedení pro mladé lidi, jak se mají chovati ve společnosti, zvláště chtějí-li získat 
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považuje za atraktivní a za jeden z parametrů maskulinity, a postoj, podle kterého je 

naopak mužské kouření neatraktivní. 

Dobové prameny tak často poukazují nejen na duševní, ale také estetický a 

hygienický úpadek konzumentů tabákových výrobků. Objevují se rozpaky nad tím, proč se 

takto negativně konotované činnosti věnuje „nejušlechtilejší a nejrozumnější bytost 

tvorstva“.201 Oddávání se různým požitkům včetně kouření je pak považováno až za 

zvířecí jednání: 

„V ětšina lidí ovšem hoví raději požitkům, než aby se namáhala přemáháním sama 

sebe. U velikého množství má zvířecí stránka převahu.“202 

„Je-liž to však mrav lidský, čili spíše spůsob zvířecí, tak nehodně otročiti podlému a 

hnusnému chtíči svému?“203 

První zmíněná pasáž je uvedena ve vztahu k neschopnosti osob oddávajících se 

požitkům ušetřit peníze, místo toho u nich vítězí ona „zvířecí stránka,“ která je vede 

oddávat se těmto požitkům, a tedy také kouřit. I druhá pasáž pak poukazuje na podobnost 

se zvířecím jednáním, neboť kuřák není schopný zříci se svého požitku kupříkladu ani s 

ohledem na své okolí. Určité asociace se zvířetem se pak u kuřáků i šňupáků objevují i v 

rámci popisu jejich vzhledu či jednání: 

„ Člověka, který kouří cigarety, poznáte z daleka. Zahnědlé prsty, jako by šel z 

loupání ořechů, žluté koutky u úst, jako mívají mladí rorejsi, a má-li knír, mívá trojí barvu 

jako májové kotě.“ 204 

„O šňupácích praví někdo úštipačně, že na spůsob psů nosem známosti dělají.“ 205 

                                                                                                                                                    
lásku dívky ; návod pro mladé dívky, jak lze zalíbiti se a získati dobrého a věrného manžela ; hry 
společenské, květomluva, drobné verše atd. atd.. Praha: Rudolf Storch, 2. vydání, s. 133. 
201 „Útěcha kuřákům“ (1872): Moravská Orlice. 10 (255): 2. 
202 KONĚRZA, Josef (1885): Pryč s kořalkou! Lidu i lidumilům, přátelům i nepřátelům lihových nápojův 
napsal Josef Koněrza, učitel a jednatel spolku proti pití kořalky v Slavkovicích u Nového Města na Moravě. 
Praha: Bedřich Grund a Vilém Svatoň na Král. Vinohradech, nákladem spisovatelovým, s. 167-168.   
203 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 128-129. 
204 „Není možná.“ (1902): Národní politika. 20 (329): 1. 
205 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 100. 
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„(A vy kuřáci nezdvořáci jste smradlavé ploštice), které krev naši pijí; nestydaté 

mouchy, které samy z nečistoty pošlé a čistoty nenávidíce na všechno, co kalého, sedajíce 

všecko poškvrňují…“ 206  

Z ukázek je patrné, že k tomuto asociování kuřáků či šňupáků se zvířaty či obtížným 

hmyzem se uchylují spíše odpůrci kouření jako celku či některých forem tabákové 

konzumace (zde konkrétně jde o šňupání a kouření cigaret). Z těchto přirovnání 

tabákových konzumentů a jejich jednání ke zvířecímu je zjevné, že konzumace tabákových 

výrobků je vnímána jako něco podřadného a nehodného lidského jednání. 

3.1.11. Tabák, sociální prostor a vztahy mezi skupinami 

Kouření a šňupání může být, jak již bylo uvedeno, vnímáno pozitivně či negativně, a 

to jak kuřáky samotnými, tak nekuřáky. Bez ohledu na to, zda nekuřák konzumaci 

tabákových výrobků vnímá pozitivně či negativně, od konzumenta tabákových výrobků se 

liší, a to nejen potenciálně fyzicky a psychicky (viz změny v rámci vzhledu, zdraví a 

chování u kuřáků a šňupáků), ale vždy zde zůstává ona distinkce založená na chybějící 

vlastní zkušenosti s konzumací tabákových výrobků,207 a tedy potažmo na možném 

nedostatečném pochopení tabákového konzumenta: 

„Cizí vášně, jmenovitě vášně, jichž jsme z vlastního názoru nepoznali, bývají nám 

nepochopitelny, ano naplňují nás ošklivostí, tak že (…) tlučeme se v prsa říkajíce: ‚Bože 

můj, děkuji Tobě, že nejsem jako druzí!‘ – Jak nepochopitelným jest nám ku př.  kuřák, 

nekouříme-li sami! Všecky ošklivosti vidíme na kuřáku; nedovedeme pochopiti, jaká to 

rozkoš pouštěti dým do úst a z úst…“208  

Dochází zde tedy k rozlišení my-oni, nekuřáci-kuřáci, které je ze strany nekuřáků 

založeno na neznalosti a nepochopení druhého. V tomto případě si nekuřák je vědom své 

odlišnosti od kuřáka, kterého následně klasifikuje jako jiného, těžko pochopitelného či 

přímo odpudivého. Důvody k negativnímu hodnocení kuřáků jsou pak různé – kromě 

tohoto strachu z jiného a nepochopitelného vycházejícího z neznalosti k negativnímu 

hodnocení vedou obecně také důvody etické, hygienické a estetické, které potom opět 

kuřáka či šňupáka vymezují vůči nekuřákovi a dále zdůrazňují jeho odlišnost. 

                                                 
206 Tamtéž, s. 132.  
207 Je však samozřejmě možné nalézt i zmínky o nekuřácích, kteří s kouřením dříve experimentovali. 
208 PŘECECHTĚL, František (1886): „O chorobě moderní.“. Našinec. (149): 1. 
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„To je pravda – připouštějí moralisté – že má tabák cos demokratického pro sebe, že 

vyrovnává rozdíl stavů, že je jakýms novým pojítkem mezi lidstvem celým. Ale předc zas – 

jaké činí roztržky nové v životě našem pospolitém! Chce některý slušný člověk být s kuřáky 

pohromadě? Nemusil by pak ihned do lázní, aby šeredně nezapáchal po čtrnáct dní?“209 

Tabák a jeho konzumace tedy prolíná celou společností, avšak přesto vytváří hranice 

-  zde opět mezi kuřáky a nekuřáky. Nekuřáci pak sebe sami označují za „slušné lidi“, kteří 

nezapáchají tabákovým kouřem. Kuřák tedy na druhou stranu v tomto pojetí nesplňuje 

všechny náležitosti „slušného člověka,“ a to z hygienického hlediska. 

Této hranice mezi kuřáky a nekuřáky jsou si dobře vědomi i sami kuřáci, kteří si z 

nekuřáků „ tropí úsměšky.“210 Jakého charakteru tyto „úsměšky“ nejspíše mohly být, 

nastiňují následující úryvky: 

„To z vás mluví neznalost věci. Jste laik, chabý, úzkoprsý, slabé konstituce, 

naměklých plic ; laik, který nikdy neokusil vonných rozkoší kuřáckých, který zbaběle na sto 

kroků se vyhýbá všem trafikám a trafikantkám.“211 

„Jděte k šípku, jestli aspoň jednou za den nepocítíte potřebu zapáliti si doutník! To 

nejste ani moderní člověk, to vám něco schází do vzdělanosti, to je úhona, které byste se 

měli co nejdříve shostit.“212 

V první pasáži je viditelné převrácení rétoriky přisuzující mužnost kuřákům tak, že 

nekuřák postrádá tyto vlastnosti obvykle spojované s mužností – je „chabý,“ „ slabé 

konstituce,“ „ zbabělý.“ Kuřák se tak vymezuje vůči nekuřákovi v rovině domnělé mužnosti 

a zkušenosti s kouřením. 

V druhé ukázce je dále nekuřák líčen jako nedostatečně „moderní“ a „vzdělaný“. 

Kuřák zde tedy nekuřáka chápe jako někoho méně mužného, vzdělaného, zkušeného a 

moderního, než je on sám – tedy jako osobu nedosahující jeho kvalit. Nekuřák pak kuřáka 

(viz výše) vnímá jako někoho méně „slušného,“ tedy také někoho horšího, než je on sám. 

                                                 
209 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228): 1. 
210 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 234. 
211 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 48.  
212 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 49.  
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Schopnost tabáku vytvářet hranice napříč sociálním prostorem se pak projevuje i 

mezi samotnými konzumenty tabákových výrobků. Je patrné, že mezi konzumenty existují 

odlišnosti na základě jimi zvoleného druhu tabákového výrobku. Různé způsoby tabákové 

konzumace s sebou nesou odlišné náčiní, vzezření či zdravotní rizika. Například lze nalézt 

spojení viržinek a „tlouštíků,“ kterým mají tyto napomáhat s redukcí váhy, levných kuba s 

učni či sultánek s pražskými „šviháky“ a „uměleckým kouřením“ vytvářejícím z kouře 

kroužky.213 

Dále pak lze nalézt členění i v rámci konkrétních skupin dle způsobu konzumace 

toho kterého výrobku. Dýmkaři se člení na „pravé“ a „nepravé“ kuřáky, kde „pravý kuřák“ 

je „ten, který dýmku svou v ústech podržuje - čímž právě se liší od kuřáka nepravého“.214 

Jiný článek nachází „kuřáky ze staré dobré školy,“ kteří jsou zde líčeni jako ti, jenž se o 

dýmku dobře starají, pomalu kouří a kouření si vychutnávají, dále „kuřáky nové nervósní 

školy,“ kteří „kouří pouze ze zvyku“ a nevěnují procesu nacpávání dýmky ani kouření 

přílišnou pozornost, a nakonec „kuřáky z opozice,“ kteří kouří dýmku proto, že doutníky 

jsou dražší, chovají se ke své „titěrné dýmčičce,“ „ za kterou již pravý kuřák by se styděl“ 

„barbarsky,“ nacpávají ji kupříkladu cigaretovým tabákem a nerespektují předchozí 

„školy“.215 

Lze pak očekávat, že i mezi jednotlivými skupinami kuřáků může docházet k 

vytváření rozličných vztahů. Takovýmto vztahem mezi skupinami tabákových 

konzumentů, který je v dobových pramenech explicitně zmiňován, je pak vztah mezi 

„kuřáky“ (tedy nejspíše dýmkaři a kuřáky doutníků) a mezi „cigaretáři.“ Ze strany těchto 

skupin kuřáků lze pak vysledovat distanci vůči kuřákům cigaret: 

„N ěkolik cigaret dovede zakouřiti a vykouřiti tak důkladně kavárnu nebo hostinec, že 

i pořádný kuřák odtud uteče. 

Kuřák snese dým tabáku, poněvadž sám rád kouří tabák, ale zápach cigaret, kde se 

kouří vlastně papír, nesnese. 

Dříve bývali kuřáci a nekuřáci. Teď máme kuřáky, nekuřáky a cigaretáře. Na 

některých drahách jsou pro cigaretáře zvláštní oddělení, aby kuřáci nebyli obtěžováni. 

                                                 
213 LOMNICKÝ, Šimon (1888): „O kuřbě a kuřácích“. Národní politika. 6 (223): 2. 
214 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228): 1. 
215 LOMNICKÝ, Šimon (1888): „O kuřbě a kuřácích“. Národní politika. 6 (223): 1-2. 
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Cigaretář není kuřák – jinak mezi kuřáky musili by se počítat i ti, kdo kouří rákos, 

bramborovinu, neb komu se potí hlava.“216 

Kuřák cigaret tak není považován kuřáky jiných tabákových výrobků za kuřáka jako 

takového, protože kouří kromě tabáku i papír z cigaretové dutinky. O rozšířenosti tohoto 

názoru a skutečnosti, že kouř z cigaret, prosycený zápachem papíru, je jiným kuřákům 

nepříjemný, svědčí zmínka, že v tomto období byla nejen oddělení ve vlacích určená 

kuřákům, ale také oddělení pro cigaretáře, „aby kuřáci nebyli obtěžováni.“ Tabák tak nejen 

člení společnost na skupiny, ale člení také prostor, který je pak těmto skupinám vyhrazen. 

Prostor se tak člení na prostor vymezený nekuřákům a prostor kuřácký – například na 

tanečních zábavách,217 v restauracích218 či v dopravě219. Vzhledem k tomu, že dle 

dobových společenských pravidel nebylo žádoucí ve společnosti žen kouřit či pouze s 

jejich svolením,220 je prostor vymezený pro kuřáky prostorem převážně mužským. Toto 

členění na mužský kuřácký prostor a prostor nekuřácký, ve kterém se pohybují ženy, lze 

nalézt i v rámci domácnosti: 

„Nerozbíjí kuřák (…) násilně každý kruh rodinný? Kouřící otec musí kvůli zdraví 

svých dětí a ženy své, také kvůli tomu, aby nepokazil byt celý, do zvláštního pokoje a 

odcizuje se tedy již doma rodině své. Přitom ani nepřipomínám, že kvůli zvláštní té kuřácké 

jizbě své musí mít tedy byt větší a dražší. Na večer pak spěchá muž zakouřit sobě teprv 

řádně někde v hospodě. Vychování dětí přenechá tedy ženě zcela, ale také ženu ta samota 

omrzí, jde si poklepat do společnosti, pak zakoketnout do divadla, pak sejít se někde s 

novým svým milým – děti nechá děvečce.“221 

Kouřícímu muži je tak vyhraněn v domácnosti některý z pokojů, který je jak 

kuřáckým, tak mužským prostorem, do kterého by s ohledem na své zdraví neměly 

vstupovat ani ženy, ani děti, tedy nekouřící část domácnosti. Muž v této ukázce potom 

                                                 
216 „Není možná.“ (1902): Národní politika. 20 (329): 1. 
217 LINK, Karel (1888): Čtverylka (Quadrille francaise) a dvořanka (Quadrille á la cour). Snadno 
pochopitelné vysvětlení těchto moderních společenských tanců vedle navedení k aranžování rozmanitého 
finále při čtverylce, jakož i nejdůležitějších pravidel slušnosti a dobrého tonu pro taneční síň. Praha: A. 
Storch, 2. vydání, s. 78.  
218 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228), s. 1. 
219 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228), s. 1. 
220 KVĚTENSKÝ, Jaroslav (1891): Nejnovější a nejúplnější tajemník lásky a dvorní společník. Vzory k 
dopisům milostným, jakož i navedení pro mladé lidi, jak se mají chovati ve společnosti, zvláště chtějí-li získat 
lásku dívky ; návod pro mladé dívky, jak lze zalíbiti se a získati dobrého a věrného manžela ; hry 
společenské, květomluva, drobné verše atd. atd.. Praha: Rudolf Storch, 2. vydání, s. 133. 
221 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228), s. 1. 
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volně přechází mezi mužským kuřáckým prostorem ve svém bytě a mezi hospodou, která 

je opět kuřáckým prostorem, a tedy převážně prostorem mužským, a kvůli těmto 

prostorovým hranicím se potenciálně odcizuje své ženě, se kterou tak netráví tolik času. 

Vlivem kouření tak dochází k potenciálnímu rozpadu rodiny, která je výchovnou jednotkou 

a nenahraditelnou součástí národa a státu. Uvedený citát poukazuje na možnost tohoto 

rozkolu v rodině a působí tak jako možná prevence tohoto úpadku instituce rodiny. Je zde 

tedy čitelné eugenické působení na zlepšení společnosti a zamezení jejího rozkladu. 

Tato ukázka je také ve shodě s teorií oddělených sfér a závěry, které učinil Robert 

Jarett Rudy ve své práci o kouření v Montrealu.222 Žena se pohybuje především v 

domácnosti, kde plní roli manželky a matky, avšak kvůli kouření se muž stahuje v 

domácím prostoru do kuřáckého pokoje či chodí mezi jiné muže do hospody. Muž je tedy 

více svázán s prostředím mimo domov. Zavedením kuřácké místnosti v domě  dochází k 

narušení nejen samotného prostoru, ale také manželských vztahů. Žena přestává plnit svou 

roli manželky a matky – podvádí manžela a „děti nechá děvečce“ – a rodina se hroutí. 

Tabák, jak již bylo uvedeno, „vyrovnává rozdíl stavů“ a „je jakýms novým pojítkem 

mezi lidstvem celým“.223 Tato role tabáku jako „pojítka“ napříč společenskými vrstvami je 

pak nejspíše myšlena tak, že různé způsoby tabákové konzumace lze nalézt ve všech 

vrstvách společnosti. Tabák však vytváří odlišnosti i v rámci sociální stratifikace. Tyto 

rozdíly jsou založeny na druhu produktů, které si daná vrstva může dovolit z finančního 

hlediska konzumovat a kterými pak dává najevo svůj sociální status: 

„Co pak jemu záleželo na útratách, jakéž kouření mu způsobilo, byl nejbohatší 

sedlák ve vsi, mohl prokouřit denně třebas zlatku. Kdyby nekouřil, mohlo by se mysleti, že 

snad šetří, a kouření mu dodává jakési důstojnosti a jakési vážnosti, že má dýmku silně 

stříbrem kovanou, velkou a pěknou.“224 

Stříbrem kovaná dýmka se v tomto úryvku stává statutárním atributem bohatého 

sedláka, skrze který tento sedlák následně demonstruje své bohatství navenek. Jinými 

slovy - nákladný typ kuřáckého náčiní a možnost si dovolit vydávat finance na pravidelné 

kouření tabáku odkazují k hmotnému zajištění a tedy i sociálnímu postavení jedince. Proto 

                                                 
222 RUDY, Robert Jarett (2001): Manly Smokes: Tobacco Consumption and the Construction of Identities in 
Industrial Montreal, 1888-1914. Montreal: McGill University, Department of History. Disertační práce, 
223 Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228), s. 1. 
224 PRAVDA, František (1875): „Pozůstalost bohatého pijáka.“. In  ZÁKREJS, František (ed.): Národní 
bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů českoslovanských. Díl třicítýdruhý. Spisy Františka Pravdy. 
Svazek třetí. Praha: I. L. Kober, s. 274.  
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také tento odznak společenského statutu propůjčuje svému majiteli pocit zvýšené 

„důstojnosti“ a „vážnosti“. Nákladné kuřácké náčiní však nejen odráží status svého 

vlastníka, ale může být vnímáno i jako důležitý odznak určité sociální vrstvy: 

„Starý Náhlík myslil, že Vávra již brzy bude patřiti mezi chasu a že je mu fajfky 

třeba, aby pořádně ve světě mohl vystoupiti. Pravil k ženě, když se vadila, že chlapce kazí, 

aby povážila, jaká to bude česť a radosť, když lidé řeknou: ‚Hle, hle, Náhlíkův Vávra je již 

chasník.‘“225 

Mladík, který dospívá mezi chasníky, dle této ukázky dýmku potřebuje, „aby 

pořádně ve světě mohl vystoupiti“, tedy jako odznak své společenské skupiny a dospělosti. 

Dýmka je tak součástí přechodového rituálu, během kterého mládenec vstoupí do řad 

chasníků a dospělých. Tento přechodový rituál pak lze uplatnit pouze ve vztahu k 

chlapcům, kteří získáním dýmky vstupují mezi dospělé subjekty venkovské společnosti – 

mezi muže, a jejich dospělost a mužnost je navenek symbolizována dýmkou. 

Mládež, děti a ženy jsou v tomto období od kouření odrazováni a kouření je tak 

velmi silně spojeno s muži. Jak však již bylo výše zmíněno, ne každý kuřák mužského 

pohlaví je vnímán stejně. Pokud je muž chudý, je terčem výtek, které poukazují na to, že 

by měl své peníze lépe vynaložit s ohledem na své zdraví a na rodinu, o kterou se musí 

starat. Zámožný muž naopak skrze kouření demonstruje svůj status a pokud kouří mírně a 

respektuje pravidla slušného chování vztahující se ke kouření, zbývá jen možnost výtek 

hygienických. Lze tedy říci, že kouření je ve sledovaném období tolerováno odlišně u 

různých sociálních skupin. Nejlépe společensky přijímané by pak kouření mělo být u 

finančně zajištěných dospělých mužů, tedy patrně u mužů z vyšších sociálních vrstev, u 

kterých může naopak plnit funkci žádaného statusového odznaku. 

Dalším z mužských kuřáckých stereotypů, který tentokrát spojuje kouření cigaret, s 

konkrétní společenskou vrstvou, je stereotyp dandyho. Dandy představuje v dobovém 

diskurzu mladého muže z privilegované vrstvy, který se soustředí na módu a styl.226 Jeden 

                                                 
225 PRAVDA, František (1875): „Pozůstalost bohatého pijáka.“. In  ZÁKREJS, František (ed.): Národní 
bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů českoslovanských. Díl třicítýdruhý. Spisy Františka Pravdy. 
Svazek třetí. Praha: I. L. Kober, s. 132.  
226 Srov. GLICK, Elisa (2009): Materializing Queer Desire: Oscar Wilde to Andy Warhol. Albany: State 
University of  New York Press. ISBN:  978-1438427263, s. 11.  
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z českých pramenů tento stereotyp paroduje a dandy je uveden jako „lvíček z Příkopů, 

darmošlap, gigerle,227“ který „mluví zdlouhavě s přízvukem.“228 Jeho popis dále pokračuje: 

„Kabát od Mottla, vesta od Rothbergra – spodky od Chvapilieé – klobouk od Srba – 

boty od Kohna – košile od Hořínka – kravata od Hertleina, všecko z Příkopů.“ 229  

Je to v tomto citátu tedy mladík skutečně dbající na módu, který pohrdá českým 

národem a považuje za jediné místo, „kde se našinec může ukázat“ ulici Na Příkopě.230 

Jeho časté zívání při hovoru paroduje určitou znuděnost, jeví se jako namyšlený a jeho 

záliba v nejdražších módních kouscích poukazuje na bohatství spojené s jeho příslušností k 

vyšší společenské vrstvě.231 Také v této divadelní scénce je stereotyp dandyho propojen s 

kouřením cigaret, které si zde v celém průběhu vystoupení balí.232 

3.1.12. Konzumace tabákových výrobků a národní cítění 

Problematika nacionalismu a národního hnutí tvoří ve sledovaném období významné 

téma a proniká také do tabákového průmyslu,  kde se kupříkladu volá po českých nápisech 

na tabákových výrobcích: 

„Máme u nás také továrny na tabák, naši lidé v nich pracují, naši lidé je řídí a 

spravují, my čeští kuřáci za ně odvádíme miliony do státní pokladny a přece jsme ještě ani 

nedokázali, aby balíček tabáku, aspoň v Čechách vyrobený, vykouřený a zaplacený, měl – 

nápis český …“ 233 

Otázka rovnoprávného postavení českého jazyka s německým jazykem byla v této 

době několikrát projednávána a čeští vlastenci opakovaně navrhovali zrovnoprávnění 

českého jazyka v úředním styku v rámci Stremayrových a později Badeniho jazykových 

nařízení. Český jazyk však neměl rovnoprávné postavení i v jiných oblastech, než v 

úředním styku. Jak ilustruje citovaná ukázka, také tabákový produkt vyrobený a prodávaný 

v Čechách nebyl tedy na počátku 20. století opatřen nápisy v českém jazyce. Jak však tato 
                                                 
227 Význam slova „gigerle“ nebyl nalezen. Lze se domnívat, že jde o obdobu slova „gigolo“.  
228 „Tabák a doutníky“ (1892): In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. 
Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 142-143. 
229 „Tabák a doutníky“ (1892): In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. 
Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 142-143. 
230 „Tabák a doutníky“ (1892): In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. 
Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 142-143. 
231 „Tabák a doutníky“ (1892): In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. 
Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 142-143. 
232 „Tabák a doutníky“ (1892): In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. 
Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 142-143. 
233 β (1907): „Kronika“. Národní listy. 47 (248): 1. 
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pasáž naznačuje, v Čechách se prodávalo velké množství tabákových výrobků a z těchto 

prodejů následně odcházely milionové částky do státní pokladny. Tohoto faktu jsou si 

kuřáci dobře vědomi a v rámci dobových pramenů se také objevuje pohrávání si s 

myšlenkou „stávky kuřáků,“234 která by, díky výraznému snížení částek přicházejících do 

státní pokladny, potenciálně obrátila pozornost ministerstva k národnostním požadavkům: 

„A tu se vyskytl z nenadání tak nezvyklý projekt :  

‚Nekuř, věci národa prospěješ!‘ (…) 

Pro dobro vlasti má muž obětovati život! Pěkně zní ta stará fráse. Když život, proč ne 

doutník? (…) Ale, kdo ručí, že oběť nebude marna? Kdyby dnes přišel hodnověrný muž a 

zapřísáhl se : 

Odlož doutník a ode dneška za rok schází ministru financí pět milionův v pokladně, 

ministerstvo padne a Vídeň nakloní sluchu tvého poslance ! 

Na mou věru ! Kdo z nás by na místě neodhodil daleko od sebe ten bídný smotek?“235 

Jak je z ukázky ovšem patrné, tento projekt trpěl nejistou vidinou výsledku a také 

obtížnou organizací, v rámci které by bylo nutné přesvědčit velké množství kuřáků, aby 

omezili spotřebu tabákových výrobků. V dobových tiskovinách se tak objevuje také více 

specifická výzva pro kuřáky, která žádá o věnování peněz uspořených při snížené 

konzumaci tabákových výrobků ve prospěch Matice české: 

„Nechci tu navrhovat, ač by to na škodu nebylo, aby všickni kuřáci, pozvolna návyku 

tomu odvykali, jen to myslím, že by mohli prozatím místo doutníkův chápati se 

patriarchální dýmky, čímž by nejen zdraví méně trpělo, nýbrž i značmých úspor se docílilo, 

které úspory by na oltář vlasti položeny býti mohly.“ 236 

Kuřáci tak mohou skrze omezení svého „návyku“ či přechodem k levnějšímu 

produktu ušetřit a podílet se na nacionálním hnutí přispěním Matici české, a tak potažmo 

                                                 
234 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 387.  
235 β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883-
1893.). Praha: Bursík a Kohout, s. 388.  
236 „Pomoc matici školské v Prostějově“ (1872): Moravská Orlice. 10 (179): 1. 
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také vydávání českých knih. Tato iniciativa nejspíše nezůstala bez odezvy, neboť se 

podobné články objevují i v roce 1888237 a 1903.238 

Slovanští kuřáci z řad mládeže jsou pak dle dobového článku vystaveni jinému 

jednání než kuřáci němečtí: 

 „Co se nezakazuje Němcům, lépe odrodilcům, nesmí se zakazovati i Slovanům, 

byťby to i sebe zaslepenější člověk popírati chtěl. Němčourští študující kouří po ulicích, 

chodí s baldami, vodí se s holkami, cechují u Zoufala239 a nikdo to nevidí; Slovan dávno by 

byl vyzrazen i potrestán.“ 240 

Jednání autorit vůči slovanským mladíkům, kteří mimo jiné také kouří, je tak líčeno 

jako méně schovívavé. Lze se tak domnívat, že i v rámci národnostní roviny je možné 

nalézt určité hranice, které odlišují kuřáky slovanské, konkrétně v tomto případě kuřáky 

českých zemí, od kuřáků cizích, zde pak německých. Samotná činnost kouření poté 

finančně přispívá rakousko-uherské pokladně. Kuřák však může projevit nacionální cítění 

omezením kouření a peněžitými příspěvky místním nacionálním organizacím. 

3.2. Uvedení do problematiky ženské konzumace tabákových výrobků 

Novinové články a monografie se ve sledovaném období opakovaně zmiňují o 

kouření žen v cizině – nejčastěji je zmiňováno kouření žen ve Španělsku, v Rusku,241 

Anglii, USA a Francii.242 V novinovém článku zmiňujícím kouření cizinek je pak uvedeno, 

že „kouření tabáku u dam [zdá se míti] původ svůj z francouzska.”243 Francie zhruba ve 30. 

letech 19. století přejala zvyk kouření tabáku baleného v papíru od Španělů.244 

Francouzský tabákový monopol pak začal vyrábět tyto produkty již v roce 1843 a pod 

názvem „cigarette“ pak v roce 1845.245 Odtud se poté cigarety šířily do cizích zemí, 

                                                 
237 „Hrdinské odhodlání ve prospěch Ústřední Matice“ (1888): Našinec. (64): 3. 
238 „Kuřáci Matici.“ (1903): Národní listy. 43 (344): 3. 
239 Tuto pasáž lze pravděpodobně chápat následovně: Němečtí studenti kouří v ulicích, chodí s holemi, vodí 
se s holkami a scházejí se u Zoufala (patrně se jedná o hospodu).  
240 „Dopisovateli do ‚Presse‘.“(1868): Moravská Orlice. 6 (154): 3. 
241 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
242 VOHNOUT, Jan (1901): „Tabák a ženy.“. Nové pařížské mody. 7 (15): 4. 
243 „Zmizeli“ (1874): Moravská Orlice. 12 (178): 2. 
244 GOODMAN, Jordan (Ed.) (2005): Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia. USA: Thomson 
Gale, Volume 1, Page xiv, 144. ISBN: 0-684-31406-1. 
245 GOODMAN, Jordan (Ed.) (2005): Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia. USA: Thomson 
Gale, Volume 1, Page xiv, 144. ISBN: 0-684-31406-1. 
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zejména do Německa a Ruska.246 Je tedy skutečně možné, že tato módní vlna, která se 

nevyhýbá ani ženám a dětem, má původ ve Francii a s příchodem strojní masové výroby 

cigaret zasahuje během 2. poloviny 19. století i prostředí české. Přesto lze nalézt i zmínky 

o tom, že kouření dam ve Francii „platí (…) za cosi neslušného, takže dámy z lepších kruhů 

společenských tam nekouří nikdy, alespoň ne ve veřejnosti.“247 V rámci dobové diskuze tak 

není zcela jasně vymezeno, z jaké země se tato módní vlna kouření žen mohla šířit do zemí 

ostatních.   

Při popisu cest po Rusku z roku 1874 je pak například zmíněno, že „mnoho dam 

kouří na veřejných místech i ve vagonech cigaretky jak u nás páni, a nikomu to není 

nápadné.“ 248  Z citované pasáže pak vyplývá, že kouření žen nebylo v české dobové 

imaginaci stále samozřejmostí. Kouření žen na veřejných místech v cizině „nikomu není 

nápadné,“ což implikuje, že na Moravě a v Čechách by takové počínání nápadné bylo, a je 

to něco, co u nás dělají „páni“, tedy činnost stále ještě nespojovaná se ženami. Přesto se lze 

již o rok dříve (1873) dočíst, že „nynější věk je věk dýmu a páry, že moda tomu chce, aby i 

dámy a děti kouřily…“ 249 

V roce 1899 se také stále ještě lze dočíst, že až na menší výjimky, „české dámy 

nekouří,“ 250 a kouření dvou dam ve vlaku v kuřáckém kupé vyvolá při líčení dobové 

příhody u ostatních cestujících překvapení.251 Zkoumané prameny však o kouření českých 

žen, zde jmenovitě venkovanek, hovoří a jeho počátky zasazují do minulosti: 

„Kouření u žen není ničím novým; venkovanky holandské, normanské, ba i naše, 

zejména v některých horských krajinách, už před sto lety holdovaly náruživě tomuto zvyku 

a zapalovaly si krátké svoje dýmky stejně rády, jako muži.“252 

Ještě před příchodem cigaret tak některé české ženy kouřily dýmku či doutníky, 

avšak obvykle nejspíše v soukromí.253 Odtud, ale také z představ spojených se ženou 

svázanou s domovem, mravnou a čistou, pak tedy patrně pramení ono překvapení, které se 

týká jejich kouření na veřejnosti. Z dobových pramenů je patrné, že mnohé ženy tuto 
                                                 
246 GOODMAN, Jordan (Ed.) (2005): Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia. USA: Thomson 
Gale, Volume 1, Page xiv, 144. ISBN: 0-684-31406-1.  
247 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
248 „Zmizeli“ (1874): Moravská Orlice. 12 (178): 2. 
249 „Návrh spolku, který žádná moc ani světská ani duchovní zapovědíti nemůže“ (1873): Moravská Orlice. 
11 (217): 1.  
250 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 362.  
251 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 360-361. 
252 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
253 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 370-371. 
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činnost tajily nejen před veřejností, ale i před svým manželem. Lze nalézt povídky,254 

jejichž ústředním motivem je manželovo podezřívání ženy z nevěry, neboť po návratu 

domů cítí v domácnosti tabákový dým. Původcem tohoto kouře ovšem není milenec, ale 

manželka sama, která se obávala reakce svého muže na tuto svou „kratochvíli“.255 Kouření 

žen je tedy natolik nesamozřejmé, že manžel u své ženy spíše předpokládá nevěru, než 

kouření. Je ale třeba vzít v úvahu skutečnost, že kouření je nesamozřejmé zejména pro 

určité skupiny žen (viz následující kapitola). 

V roce 1910 se lze o kouření českých žen dočíst následující: 

„U nás, v restaurantech a kavárnách pražských, lze už také občas vidět mladou 

dámu, odfukující kouř své cigarety skoro stejně labužnicky, jako nejnáruživější kuřák muž. 

Ale takový zjev jest přece jenom dosud vzácností. (…) A dost je také dam, zejména starších, 

které nekouří sice ve veřejnosti, ale doma za to si velmi rády zapálí, a to nejen cigaretu, 

nýbrž i doutník.“256 

Z výše uvedených ukázek pramenů se lze domnívat, že kouření žen na veřejnosti se v 

Čechách začíná objevovat koncem 19. století a začátkem století dvacátého. Týká se pak 

převážně kouření cigaret. Větší množství dam pak kouří v domácnosti, a to potom kromě 

cigaret také dýmku či doutník. Ve velké míře se kouření žen doma i ve společnosti 

objevuje dle pramenů až po první světové válce.257 

Šňupání žen není ve sledovaném období téměř vůbec zmiňováno, a tedy nejspíše 

není častým zjevem. Je pravděpodobné, že tato nízká obliba šňupání u žen pramení z toho, 

že šňupání je v dobových pramenech ve vztahu ke kouření považováno za méně 

estetické258 a že souvisí se všeobecně klesající oblibou tohoto způsobu tabákové 

konzumace.   

 

 

                                                 
254 WENIG, Adolf (1902): „Dýmčička“. Národní politika. 20 (288): 17. 
255 ŠTOLBA, Josef (1875): Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení. Číslo 18. Humoresky. 
Praha: J. Otto, s. 345-370.  
256 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
257 B č n. (1927): „Dámy s dýmkami“. Národní politika. 45 (11): 2. 
258 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
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3.2.1. Jaké ženy konzumují tabákové výrobky? Stereotypy, skupiny a sociální 

prostor 

Šňupání žen je, jak již bylo řečeno výše, činností, která není příliš zmiňována. Přesto 

se lze dočíst, že jsou skupiny žen, u kterých je tato „neestetická“ a „nehygienická“ činnost 

více tolerována: 

„P řipouštíme od srdce všecky tyto radosti mužům všech stavů a i dámám, které 

dosáhly již jistého věku nebo které pro svou škaredost neznají ani pohlaví, ale slavně 

odpíráme tabatěrku mladým a krásným dívkám, které mají zachovati svůj nosíček jemný 

pro vůně resedy a růže.“259 

Šňupání je tak vhodné a tolerovatelné u starších, neatraktivních žen a starých 

pannen,260 ale nehodí se pro mladé a krásné dívky. Toto vyčlenění mladých atraktivních 

žen ve vztahu ke šňupání pramení patrně z nesouladu mezi atraktivitou těchto mladých žen 

a celkově neestetickým šňupáním. Jiný dobový pramen k tomu praví: 

„Pro č dámy tak zřídka šňupají, dokud jsou svobodny? Naproti tomu předstírá se 

starým pannám, že nemravu tomu se oddávají, byť jen z malinkých puštiček šňupaly, který 

návyk prý jim arci spanilosti nepřidává.“261 

Šňupání tedy skutečně není atraktivní ani na začátku sledovaného období a toto je 

patrně důvodem, proč mladé a pohledné ženy, které stále hledají budoucího partnera, 

nešňupají a nesnižují tak potenciálně svou přitažlivost. Poškození vzhledu šňupáním by 

mohlo ohrozit šance dívek na provdání, a tak také ohrozit jejich šance vykonávat tradiční 

roli ženy jako manželky a matky artikulované v ideologii oddělených sfér. Šňupání je tak 

„výhradným právem starých panen,“ 262 tedy žen vyřazených z reprodukčního cyklu. 

Zajímavou poznámkou však je, že „staré panny mívají dlouhou chvíli, kouřiti se stydí, tedy 

                                                 
259 MANTEGAZZA, Pavel (1892): Pavla Mantegazzy vybrané spisy. Díl třetí. Physiologie záliby. Část prvá. 
Praha: I. L. Kober, Překlad: J. H., s. 93-94.  
260 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 108. 
261 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 108. 
262 ROŠICKÝ, Václav L. (1894): „O tabáku a jiných narkotických látkách“. In Kolektiv autorů: Kronika 
práce, osvěty, průmyslu a nálezův. Díl VI. Chemie denního života. Část druhá. Praha: I. L. Kober, s. 581. 
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šňupají.“263 Šňupání tak sice není atraktivní záležitostí, avšak dle této ukázky je na začátku 

zkoumaného období u žen pořád více tolerováno, než kouření, za které se některé ženy 

samy stydí. 

V případě kouření lze naleznout podobné tvrzení, které tuto činnost připisuje pouze 

starším ženám: 

„Sluší zde podotknouti, že tu jsou kuřáci obojího rodu, a znám ženy, jež náruživě 

kouří. Nezpůsob ten ovšem zasahuje vždy jen ženy starší, ale jsou to ženy přece.“264 

Starší ženy, obvykle kouřící dýmku, jsou často zmiňované a představují dobový 

stereotyp ženské kuřačky. Tyto ženy opět již nejsou součástí reprodukčního cyklu, a proto 

již nejsou vnímány jako skutečně ženské ženy, jak dokazuje citovaná pasáž a v ní obsažená 

nutnost ujistit čtenáře o tom, že starší ženy jsou skutečně ženy. Kouření ovšem bývá 

spojováno ještě s jinými skupinami žen: 

„Vid ěli jsme sice již všichni kouřit dámy, obyčejně výstřední, v nepravém slova 

smyslu emancipované, zvláště z oněch tříd, které trefně Němec nazývá ‚fahrendes Volk‘ ; 

pak ono lehčí zboží, které nalézá se zcela na rozhraní mezi kruhy poctivými a – méně 

poctivými.“265 

Mezi kouřící ženy tak v tomto období jsou řazeny emancipované „výstřední“ dámy, 

„ fahrendes Volk“, tedy kočovnice, obvykle cikánky, a také „lehčí zboží“, neboli ženy 

„ lehčích mravů“ - nejspíše tak například různé zpěvačky, tanečnice a prostitutky. Kromě 

cizinek, u kterých se kouření řídí místními zvyklostmi, si pak „zakoketuje“ s cigaretou 

občas i nějaká „veselejší dívenka,“ která kouří jen na oko a kvůli působení dojmu ve 

společnosti,266 ale ve skutečnosti není opravdovou kuřačkou.267 

Kolem přelomu 19. a 20. století se kouření objevuje stále více i v řadách běžných 

„slušných“ žen: 

                                                 
263 RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v 
ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, 
zákonodárství a život společenský: Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům 
užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním, s. 108. 
264 „Z cest na onen svět.“ (1887): Obzor. 10 (20): 292. 
265 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 361. 
266 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 361. 
267 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
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„Cigareta není dnes jen příznakem bohémských krčem a uměleckých ateliérů. Dnes 

kouří i počestné dámy z kruhů občanských. Snad jest to také pokrokem, že kouření 

postoupilo ze světa grisetek i do ‚smetany‘ společenské?“268 

Kouření se tedy šíří i mezi „počestné,“ a tedy z normy nijak výrazně nevybočující 

ženy. Kouření tak lze nalézt u žen z vyšších vrstev, u oné „smetany,“ kam se pak šíří z 

nižších vrstev „počestných“ žen.269 Tyto ženy by pak mohly být snadno řazeny také mezi 

ony ženy emancipované, které budou představeny v následující kapitole. 

Jak se kouření začalo více šířit i mezi ženy, vyvstala znovu ona pomyslná hranice 

mezi kuřáky a nekuřáky, v tomto případě pak mezi kuřačkami a nekuřačkami, která 

tentokrát pronikla do ryze ženského prostoru. Lze se tak setkat s prameny, které řeší 

otázku, zda se smí v ženském vlakovém kupé kouřit či nikoliv.270 Kouření pasažérek v 

kupé určeném pro ženy vyvolá v dobovém článku situaci, ve které stávající definice 

ženského prostoru jako prostoru nekuřáckého přestává platit a prostředí, které tak bylo 

dříve ženské, a tedy téměř bez výjimky nekuřácké, musí být potenciálně znovu 

redefinováno a eventuelně také dále rozděleno na kuřácké a nekuřácké.271 

3.2.2. Tabák jako symbol ženské emancipace 

Ve sledovaném období konce 19. století a počátku století dvacátého je otázka 

rovnosti mezi muži a ženami velmi ožehavým tématem. Tabák, který představuje odznak 

mužnosti a který je téměř výhradně mužskou záležitostí, se tak stává viditelným 

distinkčním projevem této genderové nerovnosti. Kouření žen tak mnohdy přestává být jen 

záležitostí dam, „které nemají takto nic rozumnějšího co dělat“ 272 a stává se pro ně 

„pokrokem.“273 Žena, která kouří, tak může navenek demonstrovat své přesvědčení, že 

ženy a muži jsou si rovni. Kouření žen však na druhou stranu nemusí nutně znamenat, že 

daná žena se hlásí k ideálům emancipace.274 

Jeden z dobových autorů ženskou emancipaci popisuje takto: 

                                                 
268 „Vznešené kuřačky“ (1897): Národní politika. 15 (56): 5. 
269 VOHNOUT, Jan (1901): „Tabák a ženy.“. Nové pařížské mody. 7 (15): 4. 
270 např. „Jest kouření v kupé pro dámy dovoleno?“ (1901): Národní politika. 19 (76): 11. 
271 „V dámském kupé“ (1875): Posel z Prahy. (298): 3. 
272 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 360.  
273 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 361.  
274 „Vypravování o nalezeném pokladu na Slovensku“ (1880): Národní listy. 20 (208): 1. 
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„Jiné ženy kouří, že chtějí demonstrovati proti ostatním ženám, které nekouří. Jsou 

ženy, které pohlížejí na všecky vlastnosti, jež jsme od staletí za ženské zvykli považovati, s 

patra, s nechutí, ne-li s opovržením, domnívajíce se, že vyniknou tím více, čím dále 

odstoupí od prototypu ženy. Prototyp nekouří, ony tedy budou kouřiti.“ 275 

Snaha vyrovnat se mužům je tak nahlížena jako odpor k tomu, co je považováno za 

ženské, a tedy jako revolta vůči dobové definici ženskosti. Osvojení si sice ryze mužské 

činnosti, jakou kouření je, je však vzhledem k jeho potenciálně negativním účinkům na 

zdraví, finanční nákladnosti a nehygieničnosti považováno za „projev špatně pochopené 

emancipace.“276 Dle nejmenované francouzské bojovnice za ženská práva je pro ženy lepší 

vyčkat, až se muži tabákem zničí sami a ony docílí „vítězství své věci.“ 277 

Tabák, zejména pak cigarety, která se staly jasně viditelným odznakem této „nové 

ženy“ a potažmo také viditelným symbolem ženské emancipace, však nebyly u českých 

žen v této době i přes postupující emancipaci stále příliš rozšířené a rozhodně se ženy v 

množství vydaných peněz na tabákové výrobky nemohly rovnat mužům.278 Kvůli 

pronikání kouření a kuřáckého náčiní i mezi ženy pak postupně rozličné tabákové produkty 

přestávají být maskulině konotované.279 

3.2.3. Vzhled a atraktivita konzumentek tabákových výrobků 

Šňupání žen je tedy v rámci dobových pramenů považováno za aktivitu čistě 

neestetickou a neatraktivní. Jak je to ale s kouřením žen? 

Lze nalézt prameny, obvykle psané muži, které kouření žen považují také za 

neatraktivní, a to nejčastěji z hygienikých důvodů: 

„Není krásné, osvojí-li si inteligentní žena zvyk guanahanských domorodců. Není 

krásné, vypouští-li z úst kouř upomínající barvou na mračna dýmu vystupující z komínu 

lokomotivy a zápachem na hořící skladiště papíru. Není krásné, zapáchá-li dech ženy onou 

štiplavou příchutí spáleného cigarettového papíru, který je mnohému nesnesitelný.“280 

                                                 
275 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 373. 
Zvýraznění převzato z původního textu.  
276 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 373. 
277 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 379-380. 
278 „Pryč s cukrem a s – doutníky!“ (1899): Právo lidu. (218): 1. 
279 Srov. VOHNOUT, Jan (1901): „Tabák a ženy.“. Nové pařížské mody. 7 (15): 4. 
280 KVĚT, Jaroslav (1899): „Dámy a – Nicotiana“. Nové pařížské mody. 5 (11): 25. 
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Tyto hygienické a estetické výhrady vůči kouření žen se tedy týkají toho, že kouření 

není hodné moderní inteligentní ženy, je nevzhledné, mění ženský vzhled tak, že špiní 

prsty, a oblečení i dech kouřící ženy zapáchá po tabáku. Plivání, které se s kouřením také 

často pojí, není považováno za estetické.281 Kouření tak dle četných dobových pramenů 

ženám nesluší.282  

Tyto závěry o neestetičnosti kouření žen lze pak vysvětlit i jinak, než ze stanoviska 

hygienického:  

„…právě v tom záleží kouzlo ženy, že nedělá, co muži. Tím zjednává si zvláštnosti, 

které nás vábí. To platí o věcech zcela nevinných, tím spíše pak o něčem tak neestetickém, 

jako je kouření viržinek.“283 

Kouření se k ženám podle tohoto názoru nehodí proto, že je to činnost mužská a 

pokud se jí žena oddá, ztrácí tak na ženské přitažlivosti, která se zakládá na odlišnosti od 

všeho mužského. Stírání rozdílů v chování mezi muži a ženami, ke kterému dochází u 

emancipovaných „nových“ žen, tak vede z pohledu některých mužů ke ztrátě jejich 

ženského kouzla. 

Najdou se ale také hlasy, které kouření u žen považují za atraktivní a kouřící žena je 

pro ně „exotickou, pikantní bytostí“: 284 

„Naše krásky by cigaretou také získaly nesmírně. Račme jen povážit, jaké to 

rozmanité nové příležitosti na ukazování zoubků! Jaký půvab v oble držené ruce! Jak je ta 

ruka, do výše chvíli držená, pak bleďoučká a něžná! Jaký půvab v sešpoulených zdravých 

rtech! Jak oko může z kouře vykoketnout tak tajuplně, líp než zpod vějíře! Co se dá za 

modrým obláčkem rychle milému pošeptnout! Jak je nebezpečna krásná dívčí tvář, když je 

při zapalování cigara od cigara tak blízka! Jak se dá zcela nevinně při zapalování tom 

nastrčit malíček tak, aby jej kuřák musil lehýnce stisknout!“285 

                                                 
281 KVĚT, Jaroslav (1899): „Dámy a – Nicotiana“. Nové pařížské mody. 5 (11): 25. 
282 ♂ m. p. (1873): „Návrat“ VOJTĚCH, Jan Křest. (ed.) (1873): Moravan. Kalendář na rok obyčejný 1873. 
Ročník dvacátý druhý. Brno: Bedřich hrab. Sylva-Taroucca, s. 56. 
283 SECKER, J. (1909-1910): „Rozhovor na plošině“. Nové pařížské mody. 22 (10): 6.  
284 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 372.  
285 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 363. 
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Jak uvádí Elliot, kouření může být vnímáno jako narušitel tradičních ženských 

ctnosti, které představovala určitá mravní čistota a jemnost.286 Kuřačka vylíčená v této 

pasáži je pak skutečně dost vzdálená dobové představě ženy jako čisté „andělské 

bytosti“287. Je to naopak žena smyslná a flirtující. Kouření je zde pak naopak spatřováno 

jako vysoce atraktivní činnost, která má z pohledu muže až erotický nádech. Stává se 

příležitostí k navazování známostí a flirtu. Ženská tvář, zejména pak ústa, může být 

konkrétně při kouření cigarety vnímána jako půvabná: 

„Cigareta činí malá, zašpičatělá ústa, a jest něco líbeznějšího nad sešpoulená ústa 

ženy?“288 

Je to tedy cigareta a právě jen cigareta, která „přispívá ke zkrásnění ženské tváře“ a 

je vnímána jako atraktivní -  nikoliv dýmka nebo doutník.289 Cigareta je totiž, na rozdíl 

například od zmiňovaného doutníku, „elegantní“ a „pro něžné ženské prstíčky jako 

stvořená.“290 Kouření žen pak působí dle jednoho z pramenů „aristokraticky“ a je 

„známkou jakési aristokratičnosti ducha, chuti a celé povahy.“291 Opět se zde tak spojují 

duševní vlastnosti jedince s jeho vnějším vzhledem či naopak vnější vzhled vede 

pozorovatele k přisuzování určitých vnitřních vlastností kouřícímu subjektu. Přisouzení 

jisté „aristokratičnosti“ kouřící ženě pak může vycházet z faktu, že kouření cigaret se u 

žen zprvu více vyskytovalo u nejvyšších vrstev, jak bylo uvedeno výše. 

3.2.4. Tabák a ženské zdraví 

Kouření a zřejmě i šňupání žen je ve sledovaném období stejně tak jako kouření a 

šňupání můžů spojeno s rozhazovačností a potenciálním zdravotním hazardem.292 Působení 

tabákového nikotinu na zdraví je pak téměř stejné jako u mužů. Ženy jsou však jako děti 

„náchylny k napodobování“293 a je u nich na rozdíl od mužů vyzdvihována „jemnocitnost a 

                                                 
286 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7, s. 16.  
287 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7, s. 16. 
288 VOHNOUT, Jan (1901): „Tabák a ženy.“. Nové pařížské mody. 7 (15): 4. 
289 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
290 „Vznešené kuřačky.“ (1897): Národní politika. 15 (56): 5. 
291 „Vypravování o nalezeném pokladu na Slovensku“ (1880): Národní listy. 20 (208): 1. 
292 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 374, 377. 
293 KVĚT, Jaroslav (1899): „Dámy a – Nicotiana“. Nové pařížské mody. 5 (11): 25. 
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slabost nervů.“294 Kvůli této ženám vlastní nervozitě se pak dle zkoumamných pramenů 

ženám v cizině tabák doporučuje jako uklidňující prostředek: 

„Elegantní Evropanka, které jest nutno žíti v XIX. století jest poněkud nervósní; 

tabák jest nejlepším prostředkem, aby tomu odpomohl a nervy uklidnil.“295  

Některý lékař pak kouření doporučuje ženám při bolesti zubů .296 Kouření je však 

obecně vnímáno jako převážně škodlivé.297 U žen pak může kouření tabákových výrobků 

škodit ještě v jiném ohledu, než u mužů, a to během těhotenství a mateřství, kdy 

„nikotinismus matek činí potomstvo k smrti náchylným.“298 Že se tato představa kouřící 

matky ve sledovaném období lidem příčila se dozvídáme i z výroku Angličanky Evelyn 

Langové, otištěném v českých novinách, který zní: „Nedovedu si představit matku, která 

by u kolébky svého dítěte kouřila cigaretu…“299 Mateřství a výchova dětí se tedy v 

dobovém pojetí s kouřením příliš neslučuje. Je to totiž právě také mateřství, které je jedním 

z důvodů, jenž se uvádí jako důkaz odlišnosti a potažmo i nerovnosti mužů a žen,300 a je 

tedy jako schopnost čistě ženská velmi málo provázatelné s něčím tolik asociovaným s 

muži, jako je v této době kouření. Ženské kouření by pak také z hlediska eugeniky bylo 

možné považovat za věc nežádoucí, neboť žena škodí nejen sobě, ale také svým 

potomkům, kteří mohou být „k smrti náchylní.“ Výtky vůči ženskému kouření se tak opět 

shodují s eugenickickou pozicí, která usiluje o zamezení degradace národa. 

3.3. Uvedení do problematiky konzumace tabákových výrobků mládeží 

Dětský kuřák se v pramenech sledovaného období nechápe jako něco neobvyklého a 

nezřídka je zmiňováno kouření již u dětí mladších deseti let.301 O dětech kouřících již na 

nižším stupni základních škol píší noviny například: 

„V Čechách na některých obecních školách jsou kuřáci už v 1. třídě; kouření cigaret 

a dokuřování odhozených doutníků (fuj!) jest od třetí třídy počínaje všeobecným školním 

zdravotním nebezpečím…“302 

                                                 
294 BŐHME, A. (1876): O vychování syna. Listy k matce. Roudnice: Kněhkupectví A. Mareše, Překlad: J. 
Kobr,s. 110.  
295 VOHNOUT, Jan (1901): „Tabák a ženy.“. Nové pařížské mody. 7 (15): 4. 
296 KVĚT, Jaroslav (1899): „Dámy a – Nicotiana“. Nové pařížské mody. 5 (11): 25.  
297 PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. Vilímek, s. 377. 
298 KVĚT, Jaroslav (1899): „Dámy a – Nicotiana“. Nové pařížské mody. 5 (11): 25.  
299 O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4. 
300 SECKER, J. (1909-1910): „Rozhovor na plošině“. Nové pařížské mody. 22 (10): 7. 
301 Viz např. „Zhoubné následky kouření u chlapců“ (1885): Ohlas od Nežárky. 15 (30): 303. 
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Obvykle je však kouření zmiňováno zejména ve vztahu ke studentům středních škol, 

odborných učilišť303 a následně i vysokých škol, tedy osob mírně starších. 

Nejvíce diskutovaným způsobem tabákové konzumace v textech věnujících se 

mládeži a dětem bylo kouření, a to především kouření cigaret304 nebo kouření z dýmky. 

Tyto způsoby tabákové konzumace byly u mládeže nejvíce rozšířené patrně kvůli relativně 

nízké ceně a také velké rozšířenosti u dospělých, od nichž mládež často kuřácké produkty 

získávala. Jiným způsobem získávání tabákových výrobků, jak naznačuje i výše zmíněná 

pasáž, bylo sbírání a dokuřování nedopalků. Lze předpokládat, že doutníky se, kromě 

dokuřování nedopalků, kvůli své vyšší ceně takové oblibě mezi mládeží netěšily.305 A ani 

šňupání nebylo nejvyhledávanější „kratochvílí,“ jak dokládá následující text: 

„O šňupání jen mimochodem se zmíníme. Zřídka kdy se vyskytne případ, aby učitel 

někoho musil kárati nebo trestati. Šňupání samo sebou mládeži tak se protiví, že netřeba 

výslovně jim je zrazovať. Ani snaha opičiti se po starých nemá té síly do sebe, aby 

přemohla tu nechuť. A proto objevuje se šňupání mezi školní mládeží jen výjimkou, více jen 

pro žert a pro ‚rekraci,‘306 a neudrží se nikdy dlouho.“307 

Jak je vidět, šňupání nebylo pro mládež lákavé a vesměs se jí příčilo. Pokud je také 

snaha mládeže začít kouřit ovlivněna módní vlnou, jak je často zmiňováno, je 

pravděpodobné, že šňupání nedosáhlo v tomto období u mladých osob takové obliby proto, 

že již od poloviny 19. století přestávalo být moderní záležitostí. 

3.3.1. Tabák a zdraví dětí a mládeže 

Pokud se tedy ve zkoumaném období stále více diskutuje o škodlivosti kouření pro 

dospělé bez jasného výsledného konsensu (viz výše), o škodlivosti kouření na dětské 

zdraví již na druhou stranu není pochyb. Čím se však v dobovém pojetí liší dětské tělo od 

těla dospělého? Proč kouření dětem škodí více než lidem dospělým? Ve vztahu k těmto 

otázkám se například dočteme: 

                                                                                                                                                    
302 „Kouření a školní děti“ (1902): Moravská Orlice. 40 (270): 9. 
303 Např. „Mladí kuřáci.“ (1885): Národní listy. 25 (284): 3. 
304 Např. WALTER (1903): „Účinek kouření na mládež“. Nová doba. 8 (21): 5.  
305 Např. ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 234.  
306 „Rekrace“ v tomto případě s ohledem na význam tohoto slova v jiných dobových pramenech znamená 
„legrace“. 
307 DURDÍK, Petr (1882): Paedagogika pročeské školy vůbec, pro střední zvláště. Praha:Knihtiskárna 
Františka Šimáčka, část I., s. 64.  
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„Dejme tomu, že člověku dospělému kouření neškodí: že by chlapci308 13-, 14-ti 

letému, mladíku nevyvinutému nebo slabému, prospívalo, sotva kdo bude tvrditi.“309 

Nedospělí jedinci jsou tedy „slabí“  a „nevyvinutí,“ což je zde kladeno do protikladu 

k dospělým „silným mužům,“  kteří ovšem, jak již bylo naznačeno, mohou také podlehnout 

negativním účinkům kouření, pokud kouří nemírně.310 Pokud tedy chlapec dospěje a v 

ideálním případě bude také silným mužem, škodlivé dopady kouření na jeho tělo nebudou 

dle tohoto pojetí tak výrazné. Nabízí se však otázka, zda tato teze platí i opačně, tedy zda 

kouření tabákových výrobků škodí tělesnému zdraví jednotlivce tím více, čím mladší a 

méně vyvinutý je. Skutečně je pak možné nalézt pasáže, které tuto tezi potvrzují. 

Zahraniční lékařská studie, o které informují české noviny, tak dochází (slovy českého 

článku) k tomuto závěru: 

„ Čím mladší [chlapci], tím silněji se jevily zhoubné následky, nejtlustším z nich také 

nejméně to [kouření] škodilo.”311 

„Předčasné” a „přílišné”312 kouření vede tedy u mládeže k negativním účinkům na 

zdraví. Podrobnější popis mechanismu, jakým tabák škodí na celulární úrovni, pak podává 

tato pasáž: 

„Kouření nedospělých lze, i když neděje se nemírně, prohlásiti za škodlivé. To 

pochopíme, povážíme-li, že škodlivostí každou mění se přirozené úkony buněk, že překáží 

jim ve správné a ku zdravému životu potřebné činnosti, ve vývoji, vzrůstu, tudíž souhrnu 

jejich i ve stavbě těla. Mladé buňky jsou zvláště choulostivy, stupňují, oslabují neb 

zastavují svou činnost na každý popud mnohem bouřlivěji, než dospělé.“ 313 

Tabák tedy v rámci dobového pojetí přímo působí na činnost buněk a zasahuje do 

jejich správného fungování, což má za následek rozličné dopady na zdraví. Negativně 

například působí na růst a tělesnou stavbu. Důležitou poznámkou pak zajisté je, že děti a 

jejich mladé buňky jsou k tomuto rušivému působení tabáku citlivější a kouření je pro ně 

                                                 
308Jelikož nemírné kouření je v dobovém pojetí vnímáno jako obecně zdraví škodlivé, mělo by negativní 
dopady i na dívky. Kouření mladých dívek je však zmiňováno jen ojediněle a diskuze o škodlivosti kouření 
mládeže tak bývá spojena s kouřícími chlapci. Chlapci tak tvoří definiční parametr skupiny kouřící mládeže. 
309 DURDÍK, Petr (1882): Paedagogika pročeské školy vůbec, pro střední zvláště. Praha:Knihtiskárna 
Františka Šimáčka, část I., s. 63.  
310 Tamtéž.  
311 „Zhoubné následky kouření u chlapců.“ (1885): Ohlas od Nežárky. 15 (30): 303. 
312 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 235. 
313 WALTER (1903): „Účinek kouření na mládež“. Nová doba. 8 (21): 5. 
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tedy škodlivé, ať už se děje v jakékoliv míře, zatímco dospělým dle převažujícího názoru 

škodí, až když se děje nemírně. 

Dalším ze způsobů, jakým kouření vede ke zhoršení zdravotního stavu, je také jeho 

vliv na zažívání. Slovy dobového pramene: 

„Tělo mládeže roste, všech částí přibývá, proto take více živných šťáv potřebuje, 

které v žaludku připravovány jsou. Nutno tedy, aby si mládež žaludek zdravý zachovala, 

který by povinnostem svým úplně zadost činiti mohl, nikoliv ale aby mu látek jedovatých 

přidávala a tak činnost jeho ochromovala.”314 

Uvedená pasáž poukazuje na význam zdravého žaludku a zažívání pro nedospělé 

jedince, které ještě stále prochází fází tělesného a duševního vývoje. V této fázi vývoje 

organismus roste a k tomu „více živných šťáv potřebuje, které v žaludku připravovány 

jsou,“ tedy více živin. Tabák a látky v něm obsažené zde pak vystupují opět v roli jedu 

(neboli „látek jedovatých“), které žaludeční činnost „ochromují.“ Ochromením činnosti 

žaludku se pak zřejmě rozumí vliv kouření na snížení pocitu hladu. Toto vysvětlení není v 

rozporu s předchozím popisem vlivu tabáku na buňky a jejich činnost. V tomto případě je 

však ochromena činnost celého žaludku. Zmiňovaný vliv kouření na snížení hladu je pak 

ve sledovaném období dobře známým jevem a lze se o něm dočíst kupříkladu: 

„Zkušenosť, že kouřením hlad a žízeň zapuditi lze, nenasvědčuje tomu, že by tělo 

lidské při menší míře potravy obstáti mohlo, nýbrž pouze podává důkazu, že čivy otupuje a 

činnosť jejich, tudíž i pocit nedostatku pokrmu a nápoje umírňuje.“315 

Opět je zde tedy vidět účinek jedovatých látek obsažených v tabáku na zažívání a 

žaludek, kdy je snížení či „ zapuzení“ pocitu hladu vyvoláno „otupením čivů“,316 což je 

možné považovat za totéž jako výše zmíněné „ochromení“ činnosti žaludku. Tabák v roli 

jedu zde tak opět působí na nervovou soustavu, kterou „otupuje.“ O tomto účinku kouření 

na nervovou soustavu se lze dočíst i v následujícím úryvku, který ovšem nabízí ještě jiné 

vysvětlení zhoubného účinku kouření na zažívací soustavu, a tím i zdraví vyvíjející se 

mládeže: 

                                                 
314 „Naše mládež záhy stárne…“ (1876): Beseda učitelská. 8 (12): 142. Zvýraznění převzato z původního 
textu.  
315 NEŠPOR, Jan (1883): „Mámeli kouřiti?“. In BAČKOVSKÝ, František (ed.): Rady a pokyny našemu 
studentsvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 195.  
316 Čiv = nerv, Zdroj: Kolektiv autorů (1893): Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných 
vědomostí. Šestý díl,. Čechy-Danseur. Praha: J. Otto, s. 767. 
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„ Časné a časté kouření nejzhoubnější jeví účinky na organismus a vývoj lidský,; jím 

činnosť čiv seslabována jest a umrtvována. Poněvadž pak kouřením žlázy slinné jsou 

drážděny a vylučování slin podněcováno, začátečníci v kouření plivají obyčejně silně, čímž 

tělu důležité rozpouštědlo potrav jest odjímáno a výživa těla podkopávána.“317 

Opět zde tedy jed „seslabuje“ a „umrtvuje“ činnost nervů. Porušení zažívání však 

není jen následek působení tabákového jedu na nervy, a tak i na správnou činnost žaludku, 

ale trávení je narušeno i pliváním, ke kterému začínající kuřáky kouření pudí. Tímto 

pliváním pak mladí kuřáci přichází o sliny, které představují „důležité rozpouštědlo 

potrav,“ a tedy takto zhoršují zdravotní stav své trávicí soustavy a ochuzují své tělo o 

množství živin, které by tyto sliny jinak rozpustily. Ze zmíněných úryvků tedy vyplývá, že 

kouření zasahuje do trávení potravy, a tím tedy potažmo také do správného růstu těl. Tento 

růst pak inhibuje a tato „hubená“ a „slabá“ těla mladíků jsou pak charakterizována jako 

nezdravá. 

3.3.2. Dopady tabákové konzumace na fyzické zdraví mládeže 

Kouření tedy působí na zažívání mladých kuřáků tak, že „ochromuje“ jejich žaludek 

a pudí je k nadměrnému plivání. Obojí má pak za následek snížený příjem živin, které jsou 

zejména pro rostoucí a vyvíjející se těla mladých kuřáků obzvláště důležité, jak již bylo 

nastíněno v předchozí kapitole. Pokud tedy těla mladých kuřáků přijímají méně živin a 

tabák ovlivňuje správnou činnost buněk, zajisté v organismech mladých osob dochází k 

mnohým dalším negativním zdravotním změnám. 

Zdravotní dopady kouření mládeže a dětí jsou dvojí – fyzické a duševní. Nejprve 

budou přiblížené fyzické změny. Tělo mladých kuřáků následkem kouření „chřadne“318 a 

mění se také jeho vzhled navenek: 

„Ty bledé tváře, zrak neupřímný, časté postonávání, odkud to odjinud, nežli od 

předčasného ústrojí těla lidského rozdražďování.“319 

Tabák zde opět vystupuje v roli dráždidla, které působí na nervovou soustavu a 

způsobuje nejen častá onemocnění stejně jako u dospělých, ale pozměňuje vzhled mladého 

                                                 
317 NEŠPOR, Jan (1883): „Mámeli kouřiti?“. In BAČKOVSKÝ, František (ed.): Rady a pokyny našemu 
studentsvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 195.  
318 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Jak lze mládež uchrániti kouření.“. Beseda učitelská. 20 (8): 104.  
319 KŘÍŽEK, Václav (1880): Řeči školní, jež při slavnostních ukončeních jednotlivých školních roků na 
vyšším realném gymnasiu Táborském k studující mládeži a ctěným hostům mluvil ředitel téhož ústavu Václav 
Křížek. Tábor: J. K. Frank, s. 67.  
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kuřáka tak, že se jeví pobledlý. „Zrak neupřímný“ pak na tomto místě nejspíše odkazuje k 

morálnímu úpadku, který bude v této kapitole ještě detailněji přiblížen a jenž se ovšem 

nijak neliší od morálního úpadku dospělých mužů kuřáků, který byl zmiňován výše. 

Zajímavé ovšem je, že morální úpadek, jenž je změnou psychickou, prolíná do roviny 

fyzické a odráží se v pohledu, a tedy i vzhledu dotyčného. 

„Kouření jest nejnebezpečnější při vývinu. (…) S bolestí pozorujeme ony bledé a 

suché postavy mladých kuřáků. Jsou to hubení, slabí, podráždění hoši.“320 

V této pasáži se opět opakuje pobledlost kouřících mladíků. Další charakteristiky 

typického vzhledu mladého kuřáka pak tvoří hubenost, seschlost321 a celková slabost. 

Zmiňovaná podrážděnost je pak další psychickou změnou. Ze zmíněného úryvku tedy 

vyplývá, že kouření zasahuje do správného růstu těl. Tento růst pak kouření inhibuje skrze 

negativní vliv na trávení potravy, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. Takto vzniklá  

„hubená“ a „slabá“ těla mladíků jsou pak charakterizována jako nezdravá. Zkoumané 

prameny také poukazují na předčasné stárnutí kouřících dětí a mladíků: 

„Ne nouze, ale tabák je to, který jim [hochům] vtiskuje výraz předčasného stáří a 

olupuje je o zdravou barvu a to tím spíše, protože mládež nezná mezí.“322 

Mladý kuřák tedy díky kouření působí staře. Tento předčasně zestárlý vzhled je pak 

ve shodě s výše uvedenými vzhledovými charakteristikami – chlapci jsou bledí, slabí, 

hubení až seschlí. „Mládež nezná mezí“ a vystavuje se tak zjevně nejen předčasnému, ale 

navíc také nemírnému kouření, které je dle dobových představ škodlivé i pro dospělého 

muže, a zhoršuje tak zdravotní dopad kouření na své zdraví. Tento celkový zdravotní 

úpadek kouřících mladíků velmi dobře shrnuje následující úryvek: 

„Ty staré, dobré děti, ty bujaré kluky, zdravé jako buky, dusí nám šmahem nynější, 

samou secesí prošpikovaný duch času, dávaje nám na místě jich vychrtlá nedochůdčata, 

trosky ztraceného neb vůbec nepoznaného mládí s tuberkulosní pečetí v tváři.“ 323 

                                                 
320 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 206. 
321 Suchost lze patrně chápat jako nízkou míru svalové hmoty, ale nelze vyloučit ani odvodňující účinek 
tabáku na organismus, a to i kvůli plivání při kouření (viz RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a 
šňupavý, kouření a šňupání, neboli, Tabák považován v ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, 
lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, zákonodárství a život společenský: Knížka jak 
šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům užitečná: Od staré panny. Praha: Josef Ruda 
nákladem vlastním, s. 52.) 
322 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 205.  
323 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 205. 
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V tomto citátu se objevuje představa, že za tímto zdravotním a na vzhledu se 

odrážejícím úpadkem mladých osob stojí jako viník doba. Děti předcházejícího období 

jsou líčeny jako „zdravé,“ „ bujaré“ a „dobré“ a tedy přesné opaky dětí soudobých, které 

„často postonávají,“ jsou „slabé“ a mají „zrak neupřímný.“ Tyto soudobé děti, které 

„ztratily“ či „ vůbec nepoznaly“ mládí tak vlastně postrádají významné charakteristiky 

spojené s dětskostí. 

Poslední úryvek pak v sobě skrývá rétoriku, která se ve vztahu k dětem neustále 

opakuje. Je to využití analogie s květinami a rostlinami, které vlivem kouření tabáku 

chřadnou a uvadají. Zde byli zdraví chlapci líčeni jako „zdraví jako buci.“ Jinde lze nalézt 

následující analogie: 

„Tabák je ničitelem kvetoucích těl, klade svou jedovatou ruku také na nejušlechtilejší 

orgány, je jedovatou rostlinou, která ničí mladé osení národů.“ 324 

„D ěti kouření oddané jsou bledé, vychrtlé, svadlých, pružnosť postrádajících svalů, 

velmi citlivé a beze vší svěžesti tělesné i duševní – takové děti vadnou jako květiny mrazem 

ovanuté.“325 

„Kdož by nad tím bolestí nezaplakal, slyše a po účincích poznávaje, že někteří 

mladíci podobni jsou ovoci před časem dozrávajícímu, do něhož červ neb hniloba se 

dává.“326 

V úryvcích se objevuje přirovnání dětí k „mladému osení národů,“ „ květinám“ či k 

„dozrávajícímu ovoci.“ Jejich těla „kvetou“ a tabákem či jinými nectnostmi dochází k 

jejich úpadku a rozkladu – tedy v analogii s rostlinami „vadnou.“ Je to tedy tabák, a nikoliv 

děti samy svými činy, jenž je pak v tomto podání oním aktérem, který působí destruktivně. 

Je „ničitelem,“ „ červem“ či „ hnilobou“ zasahující do vylíčeného rozkvětu a dozrávání 

mladých dětských organismů, před nímž je třeba děti chránit. V pozadí této imaginace tak 

opět stojí eugenická rovina nabádající k ochraně dětí před škodlivostí tabáku, neboť děti 

jsou viděny jako budoucnost národa. 

                                                 
324 STANGER, Heřman (1913): „Tabák a kultura“. Národní listy. 53 (255): 1. 
325 NEŠPOR, Jan (1883): „Mámeli kouřiti?“. In BAČKOVSKÝ, František (ed.): Rady a pokyny našemu 
studentsvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 195.  
326 KŘÍŽEK, Václav (1880): Řeči školní, jež při slavnostních ukončeních jednotlivých školních roků na 
vyšším realném gymnasiu Táborském k studující mládeži a ctěným hostům mluvil ředitel téhož ústavu Václav 
Křížek. Tábor: J. K. Frank, s. 67.  
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Také dobové lékařské spisy a noviny předkládají rozličné vědecké studie potvrzující 

vliv kouření tabákových výrobků na fyzický zjev mladých kuřáků. Často bývala otištěna 

například následující zpráva: 

„Jistý americký lékař konal na 169 žácích gymnasia pozorování za tím účelem, aby 

vystihl vliv tabáku na fysický vývoj žactva. Pozorování konána na počátku i konci roku. 

Výsledek jich je následující: Z celého počtu 77 žáků vůbec nekouřilo, 22 kouřili občasně a 

70 bylo pravidelných kuřáků. Výsledek podrobných pozorování: Nekuřáci za dobu 

pozorovací získali značně na váze těla, objemu hrudi i na vzrůstu těla oproti svým druhům 

kuřákům.“327 

Je zde tedy empiricky ověřen vliv tabáku na tělesný vývoj mladých chlapců, ze 

kterého skutečně vyplývá, že mladí kuřáci rostou pomaleji než nekuřáci. Tvrzení, která tak 

dávají mladíky, jež kouří, do spojitosti s celkovou hubeností a slabostí (viz výše) a 

považují je za jakási „vychrtlá nedochůdčata,“ zde nachází vědeckou oporu. Kuřáci v této 

ukázce zaostávají za nekuřáky „v objemu hrudi“ a tedy v množství svalové hmoty a 

mohutnosti kostry. Takto podané omezení správného růstu se však dá uplatnit pouze na 

chlapce. Přesto, že se jedná o zahraniční studii, za povšimnutí určitě stojí také fakt, že ze 

zmiňovaného množství 169 žáků nejmenovaného gymnázia kouřilo pravidelně či 

příležitostně více než polovina. 

Další z článků pojednávajících o škodlivém vlivu kouření na mládež, který je zde 

opět podpořen názorem lékaře, praví: 

„Leč nejen tuberkulosa, i četné jiné těžké nemoci a poruchy tělesné i duševní jsou 

následkem zhoubného kouření z mládí. Přednosta vídeňské universitní dětské kliniky Dr. 

Theodor Escherich dovozuje, že ono dává vznik vadám srdce a mozku, bolení hlavy, 

nechuti k učení, a konečně i známkám otravy nikotinem a zakončení celého rozvoje 

tělesného. Ovšem stalo-li se u mládeže zvykem trvalým!“ 328 

Nemoci, které jsou zde jmenované se nijak neliší od nemocí spojovaných ve 

zkoumaném období s nemocemi dospělých kuřáků. Dokonce je zde naznačeno, že tyto 

nemoci dospělých mohou mít svůj původ v předčasném kouření v nedospělém věku. 

Oproti předchozímu úryvku zde však dochází k určitému posunu. V předcházející studii 

                                                 
327 „Vliv tabáku na vývoj mládeže.“ (1894): Národní politika. 12 (252): 6. 
328 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 206. Zvýraznění 
převzato z původního textu. 
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kuřáci rostli a vyvíjeli se méně než nekuřáci. Zde může kouření růst dokonce zcela 

zastavit. K tomuto pak dojde pouze pokud mládež kouří trvale, tedy v případě chronického 

nadužívání tabáku. Jak však vyplynulo z předcházející empirické studie, také vývoj jen 

občasných kuřáků utrpěl kouřením oproti nekuřákům. Opět zde tak platí dobové 

přesvědčení, že kouření mládeži škodí v jakékoliv míře. Zmiňovaná nechuť k učení je pak 

znovu odrazem změn povahových, které budou zmíněny dále. 

3.3.3. Duševní a povahové změny mládých konzumentů tabákových výrobků 

Jak již bylo zmíněno, mládež a děti kouřící tabákové výrobky, jsou ohroženy 

morálním úpadkem, kdy může mladý kuřák od kouření v zápětí přejít také k pití lihovin či 

„prostopášnému“ životu: 

„Ke kouření přidružují se záhy – karty. Výrostkové, chtíce se vyrovnati již těm 

starším, karbaní napřed potajmu, pak veřejně. Okolnosť ta zasluhuje tím vyšší pozornosti, 

že odrostlejší mládež vyhledává si ke společným zábavám místa odlehlejší. Nejprve se 

slezou někam do křoví, a je-li deštivo, do konírny. Tu hrají o sirky, knoflíky – a když jsou 

již ve hře pokročilí, o peníze. Nejsou-li, ‚pomáhá‘ se k nim ‚všalijak‘. Znamenité to cvičení 

v ziskuchtivosti, lži, podvodu; a což ty hádky – a rvačky při hře! V zimě se obyčejně 

scházívají v malé světničce některého ‚dobrodince‘…(…) Jeden přinese večer polínko, 

druhý něco jiného, seberou na světlo – a již to jde: karty, kořalka. Později po ‚nakrmení‘ 

přijdou ‚na táčky’holky – a zase je veseleji.“329 

Jak je vidět, morální úpadek může například vést od kouření ke karbanu, krádežím, 

lhaní, podvádění, rvačkám, pití a stýkání se s děvčaty, což, jak se lze domnívat, může vést 

k onomu „předčasnému probuzení pudu pohlavního.“ Zda na počátku stojí alkohol či 

kouření není důležité, neboť obojí může mít za následek takovýto postupný úpadek 

mladého jedince. To se však nijak neliší od morálního úpadku, který byl zmiňován u 

dospělých mužů. Co je ovšem pro celkový úpadek mládeže odlišné, je také ona „nechuť k 

učení,“ kterou v rámci výše uvedené ukázky popisuje Dr. Theodor Escherich.330 Zhoršení 

učení a studijních výsledků mladých kuřáků nachází opět dokonce i vědeckou oporu: 

                                                 
329 HERAN, František (1899): Sborník učitelský: Sbírka spisův methodicko-didaktických ku potřebě našeho 
učitelstva. Svazek XX. O mravně zpustlé mládeži, toho příčinách a nápravě. Praha: Alois Wiesner, s. 41. 
Zvýraznění převzato z původního textu.  
330 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 206. 
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„Professor Bertillon na polytechnickém ústavě v Paříži měl mezi svými žáky 102, 

kteří kouřili, a 58, kteří nekouřili. Z výsledku zkoušek poznal, že oni žáci, kteří nekouřili, 

mnohem lépe se učili a že kuřáci hned od počátku svých studií až do jejich konce víc a více 

na duchu klesali.“331 

Děti a mladí kuřáci tak nejenom upadají mravně, ale také co se studijních schopností 

týče. Tento duševní úpadek je pak opět pozvolný a známky mladých kuřáků jsou tak stále 

horší a horší. Ve svých studijních výsledcích se zde kuřáci nevyrovnávají nekuřákům. 

Zhoršený studijní prospěch je dán nejenom zhoršeným rozvojem inteligence, ale také tím, 

že „kouření rozptyluje pozornost“ a „omezuje vnímavost.“332 

Další součástí zhoršení povahových vlastností mládeže v důsledku kouření je často 

zmiňovaný sklon k hýření penězi, který se objevoval i u dospělých mužů kuřáků: 

„Proto jest věru na čase, aby bedlivý zřetel obrácen byl ku kouření, by se aspoň 

omezovalo; nebo ono nejen že jest nebezpečno všemu organismu, ono škodí i duši ničíc 

skromnosť, pokoru a šetrnosť, krásné ctnosti.“333 

Vydávání peněz na tabákové výrobky je tak viděno jako změna povahové vlastnosti. 

Šetrnost ustupuje plýtvání penězi za tuto „drahou zábavu.“334 Kuřák výdaji za tabákové 

výrobky v tomto pojetí také nepřímo poškozuje rodinu a opět tak narušuje správné 

fungování důležité národní jednotky. Peníze však v kouření mládeže hrají ještě jinou roli. 

Jsou také jedním z důvodů, které mohou vést k tomu, aby mladý chlapec začal kouřit: 

„ ‚Kdo peníze má, nechť si na pána hrá‘, myslí tito nerozvážní dělníci vidíce vrchol 

‚dělání pána’ v doutníku nebo v dýmce zajdou do krčmy, kdež kouří a pijí o závod. A tak ze 

mladého kuřáka, jemuž z počátku kouření nechutnalo, stává se kuřák náruživý.“335  

Mladí kuřáci, kteří si již vydělávají peníze, si tedy mnohdy „hrají na pány“ a peníze 

vynakládají na luxusní zboží,336 kterým tabákové výrobky bezesporu jsou. Nejen, že je zde 

                                                 
331 „Výstraha žákům kuřákům“ (1883): In BAČKOVSKÝ, František: Rady a pokyny našemu studentsvu. 
Praha:Knihtiskárna K. Wiesner a Spol., s. 213.  
332 J. J-k. (1909): O kouření a jeho účincích / abstinentům pro kuřáky podává J. J-k. Praha: Dědictví 
Komenského,  s. 19. 
333 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 235. 
334 „Návrh spolku, který žádná moc ani světská ani duchovní zapovědíti nemůže“ (1873): Moravská orlice. 
11 (217): 1.  
335 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 234. 
336 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 205. 
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vidět opět onen úzký vztah kouření a alkoholu, ale také se zde zrcadlí poničená pokora a 

skromnost zmiňovaná v předchozí ukázce. 

„Hrát si na pána“ však neznamená jen dávat na odiv hmotné bohatství. U mladých 

kuřáků je skrze kouření také vyjadřována domnělá dospělost. Kouření tak představuje 

jakýsi přechodový rituál, během kterého se z mladého chlapce stává muž. Jak již bylo 

uvedeno, kuřácké náčiní dodává v dobovém pojetí mužskému kuřákovi na mužnosti, a tak 

není divu, že chlapci spatřují v kouření způsob, jakým si dopomoci k dospělejšímu 

vzezření. V následující ukázce je dospělost spojena s maturitou a možností neomezeně 

kouřit: 

„Markantněji vystupuje toto ‚furiantství’ u mladíků vzdělaných – u studujících. Z 

počátku považováni bývají za hochy a jako takovým nutný jest zákaz kouřiti; velmi zhusta 

však bývá nezachován. Vstoupivším do vyšších oddělení středních škol – mnohdy teprve 

14tiletým, dovoleno jest kouřiti v obvodu jistých hranic za městem. Toho však jim ještě 

málo. S toužebností čekají blížící se maturitu, která je povýší na občany nadané všemi 

právy, jichž správné užívání podmiňuje dospělost, rozum i mravní samostatnosť. Přes noc 

dospějí ke mravní samostatnosti, která nepřipouští zkušené ruky vychovatelské, a on, aby 

tuto neodvislost ukázal, ještě v budově školní zapálí si doutník.“337 

U studujících chlapců je tedy oficiální dospělost jasněji vymezena než kupříkladu u 

chlapců venkovských, kteří skončili studium se základním vzděláním. Dokončením studia 

se bývalý studenti ocitají mezi dospělými a přestože je kouření u nich tolerováno ještě před 

maturitou, je povoleno jen za hranicemi města. Jakmile však chlapci odmaturují, tato 

omezení se jich rázem netýkají a jejich nově nabytá dospělost je symbolicky vyjádřena 

kouřením i v rámci městských hranic či, jak ukazuje tento úryvek, přímo ve škole, kde jim 

doposud bylo kouření zakazováno. Kouření tak tedy odráží dospělost a autonomii a 

dospělost a autonomie je zde vyjádřena skrze neomezené kouření. Je zde také implicitně 

obsaženo, že ke správnému občanskému jednání je zapotřebí více než dospělost. Je to také 

rozum, který by měl řídit mravní samostatnost, a tedy vést jedince ke správnému 

morálnímu rozhodování. Chlapec, který se rozhodne svojí nově nabyté autonomie využít 

ke kouření, nejedná jako správný občan, který by měl jednat mravně a obecně tak, aby 

napomáhal k rozvoji svého národa.   

                                                 
337 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 234. 
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Kouření je pak u mládeže vesměs spojováno s „furiantstvím,“ které slovy dobového 

autora znamená jistou "nadutosť.“338 Jde tedy o jakousi pýchu a obvykle též o okaté 

kouření před dospělými a školními autoritami. Pokud se tedy toto mladistvé naparování či 

dokonce drzost spojí s morálním úpadkem, který se dle mnohých dobových pramenů, 

nevyhýbá ani kouřící mládeži, není divu, že při líčení fyzického vzhledu mladého kuřáka 

vystupuje mezi typickými vizuálními charakteristikami také onen „zrak neupřímný.“ 

Chování mladého kuřáka je pak celkově shrnuto v této ukázce: 

„Jak poznáte pana hocha ze školy vyšlého? - ‚Cigaro’ jest jeho odznakem. Zapálí si 

je, strčí ruce do kapes, čepici nebo klobouk pošine si na stranu – vykračuje si po návsi – a 

ještě ‚na truc’ i před školu si stoupne (kam chodíval třeba ještě před měsícem), a myslí si: 

‚Teď jsem pán!’ Inu, jak pak by ne, když už kouříš, tak jsi pán! Potká-li svého učitele, tu již 

jako by se to samo sebou rozumělo, nepozdraví jej, kam pak, spíše vpustí mu do očí kotouč 

dýmu, aby učitel viděl, že mu nyní nesmí v ničem poroučeti.“ 339 

Je zde opět možné nalézt viditelné sepětí mezi ukončením studia, domnělou 

dospělostí a kouřením. Kouření je také znovu součástí „hraní si na pána.“ Mladý kuřák se 

zde znovu vyznačuje okatou drzostí a pýchou, která se zrcadlí nejen v jeho pohrdání 

autoritami, když vyfoukne bývalému učiteli do obličeje dým, ale také v jeho celkovém 

vystupování – „vykračuje si“ s rukama v kapsách a čepicí na stranu. Mladý kuřák je tedy 

stereotypizován dosti negativně a není potom vůbec divu, když je kouření u mládeže 

označeno za „těžkou vadu,“ stejně jako kupříkladu lhaní a kradení340. 

Co se duševního zdraví mládeže týče, lze říci, že dopady kouření na jejich psychiku 

se neliší od těch, které byly vylíčeny u dospělých mužů. Lze však předpokládat horší či 

rychlejší průběh nemocí, neboť děti, jak již bylo uvedeno, jsou citlivější a užívání 

tabákových výrobků na ně účinkuje zhoubněji. Dokonce ani nikotinová psychóza se dětem 

nevyhýbá.341 

3.3.4. Všeobecný úpadek, volání po omezení kouření mládeže a eugenika 

Tento výše popsaný zdravotní a duševní úpadek mládeže ale i dospělých osob se 

odráží i v samotném líčení doby, které je velmi pochmurné: 

                                                 
338 ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (16): 218.  
339 HERAN, František (1899): Sborník učitelský: Sbírka spisův methodicko-didaktických ku potřebě našeho 
učitelstva. Svazek XX. O mravně zpustlé mládeži, toho příčinách a nápravě. Praha: Alois Wiesner, s. 40.  
340 „Návštěva útulny pro zpustlé hochy na Sonnenbergu u Lucernu“ (1881): Světozor. 15 (29): 346. 
341 „Zákaz kouření dětí v anglické sněmovně“ (1905): Ostravan. 23 (50): 3.  
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„Kouření mládeže jest toliko jedním ze článků černého řetězu, jímž spoutána jest 

dnes veškera mravnost, lepší city a ideje, jest toliko jedním z přečetných hříchů, jimiž 

plahočí se dnešní chlubně zvané ‚pokrokové’ století s vábnou sice čelenkou krásných hesel, 

avšak - pavími nohami a kletbou nesprávného života.“ 342 

V tomto úryvku se kouření mládeže stává „jedním ze článků černého řetězu,“ který 

má negativní dopad mimo jiné na mrav a je součástí oné „kletby nesprávného života,“ která 

se vyskytuje v době, která by měla být spojena s pokrokem. Kouření mládeže pak s sebou 

nese nejenom onen mravní úpadek, se kterým se pojí často také onen nesprávný životní 

styl charakteristický především vysedáváním v zakouřených hospodách u alkoholu, lenost 

apod., jak bylo uvedeno výše, ale také přechod k jiným „hříchům,“ jako je alkohol, krádeže 

či karban, které mají vliv na všeobecný tělesný a duševní úpadek. Tento úpadek se, jak 

ilustruje následující pasáž, týká také kultury: 

„Vyschly prameny lidové písně v lidu venkovském. Na poli, v lese, ve mlýnech se 

dnes místo zpěvu kouří, místo vln zvukových šíří se z hrdla vlny dýmu.“343 

Tabák tak podle této pasáže přichází také na venkov, kde negativně působí na místní 

lidovou kulturu. Zde se jedná konkrétně o úpadek lidových písní, ale ovlivněny kouřením 

jsou v dobových představách i jiné formy kultury: 

„Také na literaturu druhé polovice 19. stol. padá tabákový dým. Je bledá a 

chudokrevná. Z vysokých, barvami zářících přírodních obydlí stěhuje se poesie do kouře 

kaváren, za jejichž okny se veršotepci při číšce černé kávy nakuřují. Z této půdy vyrůstají 

jako bledé, nepoživatelné houby rozkladné, pitvorné, humoristické listy. Povznášející, 

osvobozující, čistá poesie, je následkem toho méně ceněna, sotva čtena, neřku-li kupována. 

Není divu, že život a literatura zaznamenávají mnohou sříceninu, k níž přispěl tabák.“344 

Tento nový životní styl spojený s kouřením, který vede mladé i starší kuřáky k tomu 

vysedávat v hospodách u piva či v kavárnách u kávy, jež je také považována za jed,345 má 

v této pasáži za následek úpadek poezie patřící k „vysoké“ kultuře a nárůst děl patřících ke 

kultuře „nízké“ – zde konkrétně jsou zmiňovány humoristické listy. Tyto pochmurné 

                                                 
342 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 206. 
343 ZYKA, Jar. B. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 205. 
344 STANGER, Heřman (1913): „Tabák a kultura.“. Národní listy. 53 (255): 1. 
345 Tamtéž. 
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popisy dobové atmosféry a situace bývají součástí textů, které volají po změně a varují 

před kouřením tabákových výrobků.  

Kouření a nikotin jako takový navíc neškodí jen kultuře a mravům, škodí především 

zdraví mládeže i dospělých osob. Tyto zdravotní dopady ovšem nejsou omezeny jen na 

kuřáky samotné a konkrétní dobu, ale přímo ovlivňují i další generace. V tomto kontextu je 

vhodné znovu připomenout tuto pasáž: 

„Nezvratně dokázáno, že jako jednotlivec tak i celé rodiny a národové hojným 

požitkem tabáku změně tělesné i duševní podrobeni jsou, že zneužívati a předčasně požívati 

tabáku mládeži jest zhoubno, že pokolení za pokolením, oddáno jsouc náruživě kouření, víc 

a více chřadne, většímu a většímu počtu chorob a neduhů podléhá, poněvadž tělesný mrzák 

opětně pouze neduživce, bídnější otců svých plodí.“346 

Jak zmiňuje tento úryvek, negativní zdravotní dopady kouření nejsou nutně omezeny 

pouze na samotné kuřáky. Tyto negativní duševní a tělesné změny mají dopad také na 

kuřákovy potomky, a potenciálně tak i na další budoucí generace. Pokud však tyto další 

generace budou také kouřit, dojde postupně ke znásobení nemocí a jiných vad 

způsobených kouřením. Tento úpadek zdravotního a duševního stavu tak přesahuje kuřáka 

jednotlivce a postupně ovlivňuje celé rodiny a ve výsledku i celé národy. Vzhledem k 

těmto dalekosáhlým dopadům kouření se tedy nelze příliš divit stále se zvyšující dobové 

snaze o zamezení kouření, a to zejména u mládeže, u které jsou negativní dopady na 

zdravotní stav nejmarkantnější. V pozadí těchto snah o zamezení kouření a tak i 

rozvratného působení tabáku na jednotlivce, rodiny i národ tak opět stojí eugenická 

imaginace. 

Jeden z novinových článků vydaných jen krátce po sledovaném období podkládá 

tento přenos neduhů do další generace dokonce také medicínským výzkumem: 

„Profesor Bunge na základě zkušeností a různých záznamů tvrdí se vší určitostí, že 

silní kuřáci právě tak jako pijáci mívají vždycky málo dětí a také méně zdatné. Děti kuřáků 

náchylny jsou najmě k nemocem krčním a plicním a často umírají předčasně, ačkoliv 

kouřící otec sám dosáhne mnohdy vysokého věku.“347 

                                                 
346 NEŠPOR, Jan (1883): „Mámeli kouřiti?“. In BAČKOVSKÝ, František (ed.): Rady a pokyny našemu 
studentsvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 196.  
347 „Tabák nepřítelem rodinného štěstí.“ (1917): Národní politika. 35 (92): 2. 
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Přesto, že se jedná o článek vydaný mimo sledované období, výše zmíněná myšlenka 

o progresívní degeneraci zdravotního stavu v následující generaci, jak je zde vidět, panuje i 

po skončení sledovaného období. Je zde pouze doložena vědeckou autoritou. I tento jev s 

sebou nese negativní emoce a především vidinu horší budoucnosti: 

„Z toho [předčasného rozdražďování těla] což pojíti může, nežli těla seslabení, 

pitomosť, nečinnosť, zmalátnělosť, čímž společnosť lidská před časem zbavována bývá sil 

tělesných i duševních. Do zkaženého těla nelze zasaditi nové ústrojí, jako do hodin nové 

kolečko; tu spíše hrob naděje vlasti vidíš, nežli hvězdu zvěstující rodičům i národu blížící 

se blaho lepší budoucnosti.“348 

Kouření má tak za následek úbytek duševních a tělesných sil, které jsou potřebné pro 

správné fungování lidské společnosti a pro pokrok. Lidské tělo je zde distancováno od 

stroje, a tím i od spíše mechanistického pojetí přírody a organismů, neboť se nedá jako 

stroj opravit. Děti a jejich zdraví tělesné i duševní mají představovat onu „hvězdu zvěstující 

rodičům i národu blížící se blaho lepší budoucnosti.“ Kouření a odlišný způsob života s 

ním spojený v těchto dobových představách zhoršují dětské zdraví a s tím se také objevuje 

strach o budoucnost celého národa a vlasti. 

Další z dobových článků opět nastiňuje úpadek ve schopnostech a zdraví oproti 

předchozím generacím: 

„Čteme-li v dějinách o rozličných hrdinských činech svých předků, o jejich 

šlechetných jednáních, o rozličných cnostech našich pradědů, všecko se nám to líbí. 

Divíme se jejich síle duševní, jejich sebezapření, obdivujeme jejich síly tělesné, odvahu a 

obětavost a obdiv náš konečně vyzní v úsudek:  ‚Dnes by toho nikdo nedokázal!’ 

To je úsudek zdrcující – ale je pravdivý. Potomci silných, udatných, pracovitých a 

šlechetných Čechů počínají býti chabými, lenivými. Místo šlechetnosti nastupuje 

vypočítavost, místo odvahy lest – a úskok.“349 

Je zde vylíčeno přesvědčení o zhoršení tělesných i duševních kvalit soudobých 

Čechů při srovnání s generacemi předků. Autor tohoto článku dále popisuje určitý cyklus 

růstu a úpadku národů, který buď vede k zániku národa nebo se může opakovat. Toto 

                                                 
348 KŘÍŽEK, Václav (1880): Řeči školní, jež při slavnostních ukončeních jednotlivých školních roků na 
vyšším realném gymnasiu Táborském k studující mládeži a ctěným hostům mluvil ředitel téhož ústavu Václav 
Křížek. Tábor: J. K. Frank, s. 67-68.  
349 MORAVEC, Bedřich (1903): „Moderní otravy“. Tyrš. 1 (11): 155-156. 
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schéma odpovídá v této době se rozvíjejícím teoriím sociální změny, konkrétně pak teorii 

cyklického vývoje, ve které stát či národ prochází stále se opakujícím obdobím rozvoje a 

úpadku.350 Český národ tento cyklus růstu a úpadku dle autora ukázky prodělal již vícekrát 

a k aktuální době dodává: 

„Celé devatenácté století národ náš snažil se pokročiti ve svém vzdělání, práci, 

průmyslu, ve vědách, v umění a literatuře. Snažil se, aby stačil jiným národům, spějícím za 

stejným cílem, mnohých i předstihl a dospěv na rozhraní minulého a nového století vrcholu 

svého snažení, nedovedl se na vrcholu tom udržeti a počátkem století dvacátého nastupuje 

pochod zpětný.“351 

Zlomový bod mezi růstem a progresívním zlepšováním národa a mezi jeho úpadkem 

autor tohoto článku zasazuje na počátem dvacátého století. Zde tedy dochází k úpadku 

národa a řešení této situace opět leží ve zdravé a prosperující národní mládeži, která „musí 

milovati vlast, starati se, aby zachován byl čistý ráz národnosti české, pracovati, vzdělávati 

se a ve všem jíti kupředu, ani krok zpět.“ 352 Toto je ovšem ve viditelném rozporu se 

zdravotním a duševním stavem dětí a mládeže, která se oddává kouření. Jak bylo uvedeno 

výše, kouření má dle dobových názorů zhoubný vliv jak na zdraví tělesné a duševní, tak 

například na chuť k učení či pracovitost. Autor článku si této situace v řadách mládeže je 

také vědom, a proto uvádí, že: „v první řadě je třeba odhoditi vše, co by síly našeho 

národního dorostu hubilo,“353 čímž myslí pití lihovin, tanec a v neposlední řadě právě 

kouření. 

Z výše uvedených pasáží tak vyplývá, že kouření je ve vztahu k mládeži viděno jako 

ryze negativní faktor, který je třeba omezovat a zakazovat nejen pro zdraví samotných 

kouřících jedinců, ale i pro zdraví celého národa a pro další pozitivní vývoj společnosti. 

Protože pak účinky kouření neovlivňují jen kuřáky, ale také jejich potomky, a v dalších 

generacích dochází prostřednictvím kouření k násobení negativních dopadů nikotinu na 

zdraví, je zamezování kouření obvykle ve spojení s pitím alkoholických nápojů nutným 

krokem k zachování zdravého národního celku, a tedy i součástí negativní eugeniky, která 

se snaží o vymýcení těchto vlivů, které mají negativní dopad na zachování zdraví i v rámci 

                                                 
350 Viz např. ŠUBRT, Jiří (2013): „Sociální změna – různé přístupy k jejímu zachycení a analýze“. In 
ŠUBRT Jiří et. al.: Soudobá sociologie V (Teorie sociální změny). Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-
2219-4 , s. 11.  
351 MORAVEC, Bedřich (1903): „Moderní otravy“. Tyrš. 1 (11): 156.  
352 Tamtéž. 
353 Tamtéž. 
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příštích generací, a tím i o to, aby česká mládež i národ mohly slovy již zmíněného 

dobového článku „ve všem jíti kupředu, ani krok zpět.“ 354 

  

                                                 
354 MORAVEC, Bedřich (1903): „Moderní otravy“. Tyrš. 1 (11): 156.  
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3.4. Tematické zaměření jednotlivých pramenů pojednávajících o 

tabáku 

Analyzované prameny sahají od odborných lékařských prací, přes novinové články, 

až po beletrii. Způsob, jakým hovoří o kouření, je pak však téměř stejný napříč celou touto 

škálou odlišných pramenů. Beletristická díla vybočují tak, že o tabáku hovoří častěji v 

pozitivním světle, popisují mnohdy až poeticky účinky tabákového působení a kouřící žena 

je pro ně nezřídka spíše půvabná a atraktivní. 

Spíše než rozdíl v obecném chápání tabáku a jeho konzumace lze u odlišných typů 

pramenů vypozorovat rozdílné tematické zaměření. Lékařská a zdravovědná literatura si 

všímá účinků tabáku na zdraví a obvykle v ní převažuje negativní stanovisko ke kouření či 

šňupání tabáku. Ženské časopisy řeší problematiku kouření žen, popřípadě jejich manželů 

či mužů obecně. Tiskoviny vydávané pro učitele pak zaměřují svou pozornost na 

problematiku kouření mládeže a učitelů, kteří mají jít dětem a mládeži příkladem a 

omezovat či trestat kouření u svých žáků. V církevní literatuře se objevují zmínky o 

šňupání kněží a osob přítomných na mši, na což je nahlíženo s nevolí. Noviny pak zahrnují 

patrně všechny zmiňované segmenty tabákového diskurzu. 

3.5. Tabákový diskurs a jeho proměny v diachronní rovině 

Vzhledem k faktu, že sledované období zahrnuje poměrně dlouhý časový úsek, lze v 

průběhu této doby předpokládat určité proměny v rámci dobového tabákového diskurzu. 

Ze zkoumaných pramenů se však toto období zdá být velmi tematicky homogenní. Lze 

však říci, že se stále množí hlasy, které upozorňují na škodlivost tabákové konzumace, a to 

zejména ve vztahu k dětem a mládeži. Tyto hlasy pak volají po úplném zákazu kouření 

mládeže před dosažením vybraného věku, a to tím spíše po zavedení podobných opatření v 

zahraničí. 

Medicínský diskurz sice stále v tabáku občas spatřuje lék, avšak tyto tendence jsou 

velmi ojedinělé, spíše staršího data a někdy se také s velkou pravděpodobností tradují z 

dob dřívějších. Lékaři jsou si tak očividně vědomi určitých v medicíně využitelných a tedy 

léčivých vlastností tabáku, ale obecně ve sledovaném období volí méně kontroverzní 

způsoby léčby. Po celou dobu sledovaného období je tak tabák nahlížen spíše negativně, a 

lze předpokládat, že to tím více, čím více se postupně tříbí vědecké poznatky ohledně 

zdravotní škodlivosti tabáku. 
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Další pozorovatelné změny v rámci sledovaného období se týkají změn v druzích 

nejčastěji konzumovaných tabákových produktů. Z předchozích kapitol vyplynulo, že 

šňupání tabáku není ve sledovaném období již příliš módní záležitostí a je na ústupu. 

Postupně pak ubývá také kuřáků dýmky, a to nejprve ve prospěch doutníků, které se šíří do 

všech vrstev společnosti po roce 1848,355 později na sklonku 19. století ve prospěch 

cigaret, které se stávají nejrozšířenějším tabákovým produktem a postupně vytlačují i 

doutníky: 

„ Doutník v nejrozmanitějších podobách svých vrhnul se na světovou říš, jakou si 

zbudovala dýmka, zabírá kraj po kraji, béře vždy širší kruhy společenské v plen, není 

žádné pochybnosti, on sahá již i na sám život dýmky!“ 356 

Tato změna vkusu je pak vysvětlována odrazem měnícího se životního stylu a 

společenské či dokonce politické situace: 

„Dýmka je zosobněným principem nehybnosti a konservatismu, ba absolutismu, 

doutník je representantem pokroku, svobodomyslnosti, rovnosti. Dýmka je stará, doutník je 

mladý.“357 

„…v úkazu [úspěšném zápasu cigaretty proti doutníku] zračí se patrně úplný převrat 

co do požadavků obecenstva, kteréž nyní stale vice odvrací se od doutníků k cigarettě. To 

prý vysvětliti lze rychlým životem, jaký nyní lidstvo vede a jemuž odpovídá cigaretta spíše, 

nežli doutník.”358 

Dýmka tak patrně svou náročností na čas potřebný k jejímu kouření a údržbě 

představuje symbol určité stagnace a starého způsobu života, zatímco doutník a později 

cigareta odráží nový hektický životní styl, neboť tyto tabákové produkty nevyžadují ke 

svému kouření žádnou složitější přípravu ani údržbu a lze je po dokouření jednoduše 

zahodit. Cigareta pak, „jak známo, značí přece jen něco ‚do větru’, cosi lehkovážného, 

méně solidního, než jest klidný, vyleželý doutník.“359 Přechod od dýmky k doutníku a 

                                                 
355 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 366.  
356 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 364. Zvýraznění převzato z původního textu. 
357 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 364. Zvýraznění převzato z původního textu. 
358 „Boj mezi doutníkem a cigarettou“ (1893):  Národní listy. 33 (25): 3. Zvýraznění převzato z původního 
textu.  
359 „Boj mezi doutníkem a cigarettou“ (1893):  Národní listy. 33 (25): 3. Zvýraznění převzato z původního 
textu.  
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později k cigaretě je vysvětlován zrychlením životního stylu například také v knize Tastes 

of Paradise Wolfganga Schivelbusche.360 

S těmito změnami, ke kterým dochází ve společnosti, ale také v rámci preferencí 

konzumovaných tabákových výrobků, jež tyto změny odrážejí, souvisí jakási nostalgie a 

stesk po idylicky líčené minulosti. Tato změna pak tedy může být nahlížena jako změna k 

horšímu:361 

„Kde jsou ty časy, kdy dýmka byla družkou kuřákům nejmilejší! Kdy vyučený tovaryš 

pyšně vykračoval si po veřejné ulici s ozdobnou dýmkou v ústech, kdy páni kluci odbývali 

své kuřácké primice v křoví někde z dědečkovy dýmky. (…) Psaly se o ní [dýmce] 

deklamovánky, vymýšlely písničky… (…) Bývala dýmka, nebývalo nervosity, tuberkulosy, 

katarrhů, a když žena nejvíce bouřila, tabáček kuřlavý zaháněl mrzutosti. -  

Papírky ji vytiskují jak oči a statistiky, nemocnice aj odvody potvrzují. Všude 

zažlucené rty, prsty, tváře, aristokratické chvění rukou, nechuť k jídlu, za to věčná žízeň. 

(…) Není mladých starců, jsou staří mladíci, není kuřáků, jsou polykači kouře, nevznikají v 

kouři myšlenky, ale dusí je kouř. Není veselých písniček na kouření, ale jsou resignované 

verše.”362  

Dýmka a její kouření je tedy na ústupu a kromě možného autorova stranění dýmce z 

čistě osobních důvodů bylo již uvedeno, že dýmka je v tomto období považována za 

zdravější způsob kouření, než cigarety – v souladu s touto myšlenkou je pak nástup 

dominance cigaret v této ukázce líčen jako nástup zdravotních obtíží. Dýmka je také 

spojována s filosofováním a myšlenkovou činností, a proto nejspíše s nadvládou cigaret 

„nevznikají v kouři myšlenky“ a upadá literární tvorba.  Vůči doutníku pak dýmka „dodává 

člověku a jeho povaze hloubky a významu, [zatím co] doutník je pouhou životní 

potřebou.” 363 Dýmka take souvisí s „mladými starci”, a to patrně proto, že vymírají kuřáci 

dýmek a jsou tak s kouřením tohoto kuřáckého náčiní spojeni spíše staří muži. Mládí 

těchto “mladých starců” může být take myšleno jako mládí duševní, neboť dýmka, jak již 

bylo řečeno, tříbí myšlenkovou činnost. Jelikož polykání kouře při konzumaci cigaret také 
                                                 
360 SCHIVELBUSCH, Wolfgang (1993):Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants, and 
Intoxicants. Anglický překlad: David Jacobson. New York: Vintage Books. ISBN: 0-679-74438-X, s. 111-
116. 
361 Např. viz: „Boj mezi doutníkem a cigarettou“. (1893):  Národní listy. 33 (25): 3. Zvýraznění převzato z 
původního textu.  
362 NÉTÝN, Bořek (1906): „Dýmka.“. Národní listy. 46 (2): 1. 
363 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání, s. 365.  
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vice škodí zdraví a vyvolává předčasné stárnutí kouřící mládeže, nahrazují ony „mužné” a 

„veselé” „ mladé starce” s dýmkou „zženštilí” a „zasmušilí” „ staří mladíci“ kouřící 

cigarety.364  

Jeden z dobových článků pak ve vymírání kuřáků určitých typů tabákových produktů 

(zde konkrétně kuřáků doutníků) vidí skutečný důvod přechodu ke kouření cigaret, a tedy 

nikoliv nutně ve změně k rychlejšímu životnímu stylu.365 

3.6. Konzumace tabákových výrobků a dobové ilustrace 

Nalezené dobové ilustrace doprovázející články a monografie o kouření či šňupání a 

ilustrace z časopisu Humoristické listy zobrazují nejčastěji mužské konzumenty 

tabákových výrobků, což je zcela ve shodě s dobovými texty, které kouření výslovně pojí s 

muži a mužností. Převažují pak muži kuřáci. Šňupáků bylo nalezeno jen několik, což 

odpovídá snižujícímu se počtu osob šňupajících tabák. Není náhodou, že nejvíce ilustrací 

zobrazujících konzumenty tabákových výrobků pak bylo nalezeno koncem sledovaného 

období, neboť tehdy dle dobových údajů konzumace tabákových výrobků prudce stoupá. 

Jaké typy mužských kuřáků a šňupáků lze v rámci dobových ilustrací nalézt? Šňupák 

je skutečně zobrazen s velkým oteklým a zarudlým nosem, jako bývá popisován v 

dobových textech.366 Kuřáci na druhou stranu nebývají zobrazováni jako viditelně hubení a 

nemocní, jak jim bývá v dobových textech přisuzováno. Naopak nezřídka kdy nalezneme 

kuřáky “při těle.” 

Častým výjevem je kouření mužů při vzájemném hovoru a nezřídka kdy je pak 

kouřením doprovázena návštěva hospody.367 Tabák a alkohol tak spolu opravdu úzce 

souvisí i v ilustracích, jak dokazuje doutník v ústech vyobrazeného opilce a četné dobové 

hospodské kresby,368 

Skupiny osob, které lze nalézt opakovaně zobrazované s tabákovými výrobky, 

představují zámožní muži (páni radové, pánové domácí, ředitelé divadel, zámečtí pánové, 

majitelé automobilů apod.). Kouření je u nich zobrazováno téměř vždy a tito lidé bývají 

                                                 
364 NÉTÝN, Bořek (1906): „Dýmka.“. Národní listy. 46 (2): 1. 
365 „Boj mezi doutníkem a cigarettou“ (1893):  Národní listy. 33 (25): 3. Zvýraznění převzato z původního 
textu .  
366 Viz přílohy Obrázek 38-40 na straně 144-146. 
367 Viz přílohy Obrázek 1, 2, 8 na straně 107, 108, 114. 
368 Viz přílohy Obrázek 7, 8 na straně 113, 114. 



 

84 

také často zobrazeni tlustí.369 Lze se domnívat, že jejich tloušťka odkazuje k jejich 

celkovému blahobytnému životu, stejně tak jako doutník, dýmka či cigareta, které na 

ilustracích kouří. Bohatí mladíci pak skutečně v souladu se stereotypem dandyho obvykle 

kouří cigaretu. 

Dalšími pozorovatelnými skupinami kouřících mužů, jež se opakují na dobových 

obrázcích, jsou vojáci,370 kteří tabákové výrobky měli dotované od státu a kouření tak u 

nich bylo dosti časté, dale pak lékaři,371 u kterých patrně zvyk kouření vznikl na studijích, 

kde je kouření studentů často diskutováno, či dělníci,372 vyplňující kouřením pracovní 

dobu někdy také místo práce samotné, jak ukazoval stereotyp líného zedníka. Lze nalézt 

take venkovany a sedláky,373 kteří mnohdy třímají v ruce dýmku, která je u nich často, jak 

bylo zmíněno, důležitým statusovým odznakem. A téměř vždy jsou s tabákovým 

výrobkem vyobrazeni umělci všeho druhu – hudebníci, básníci a malíři.374 Jak bylo 

uvedeno v analýze, kouření je asociováno s lepší představivostí a myšlenkovou činností, 

tak není divu, že i v rámci ilustrací tato činnost k umělcům neodmyslitelně patří. Kouří zde 

také zločinci a podvodníci,375 což by podporovalo dobové vnímání úzkého vztahu kouření 

a zločinu. Zajímavé ovšem je, že kouří také svatý Petr,376 který bývá vyobrazen s dýmkou, 

tedy takovým typem produktu, jenž je viděn jako nejzdravější a odpovídající idylickému 

klidnému starému způsobu života a konzervatismu. Oproti tomu ďábel377 kouří cigaretu – v 

dobovém pojetí nejméně zdravý tabákový výrobek, který odráží hektický životní styl a 

modernitu. Odklon od dýmky k cigaretě, který je viděn mnohdy jako změna k něčemu 

horšímu, zde tak nalézá symbolické obrazové vyjádření. Muži na ilustracích pak kouří 

často ve společnosti jiných mužů, ale také v přítomnosti žen a dětí.378  

Co se dětí a mládeže týče, lze nalézt i dobová vyobrazení mladých kuřáků.379 Je však 

třeba říci, že jsou patrně o něco méně častá, než vyobrazení nekouřících dětí. Mladí kuřáci 

na obrázcích bývají učni, studenti a školáci. Někteří kouřící chlapci jsou vyobrazeni také 

                                                 
369 Viz přílohy Obrázek 9, 10 na straně 115, 116. 
370 Viz přílohy Obrázek 16, 17 na straně 122, 123. 
371 Viz přílohy Obrázek 15 na straně 121. 
372 Viz přílohy Obrázek 11, 12 na straně 117, 118. 
373 Viz přílohy Obrázek 13, 14 na straně 119, 120. 
374 Viz přílohy Obrázek 20-24 na straně 126-130. 
375 Viz přílohy Obrázek 18, 19 na straně 124, 125. 
376 Viz přílohy Obrázek 27 na straně 133. 
377 Viz přílohy Obrázek 28 na straně 134. 
378 Viz přílohy Obrázek 1-6 na straně 107-112. 
379 Viz přílohy Obrázek 29-32 na straně 135-138. 
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jako hrdí, pyšní až drzí. Jejich hrudníky se dmou pýchou, hrdě si vykračují a u toho kouří. 

Stereotyp mladého kuřáka, který si “hraje na pána” tak nalézá take obrazové vyjádření. 

Ženy kuřačky380 nejsou v rámci dobové ilustrované tvorby příliš časté. Když už je 

kuřačka vyobrazena, tak obvykle s cigaretou. Lze nalézt dámy kouřící doma v přítomnosti 

manžela či častěji “ ono lehčí zboží,” tedy kouřící prostitutky či modelky a múzy umělců. 

Zobrazování prostitutek jako kuřaček pak znovu připomíná ono dobové spojení sexu a 

kouření. Mitchellová také poukazuje na častá vyobrazení kouřících prostitutek a 

upozorňuje na stejnou imaginaci propojení sexu a kouření v Zolově románu Nana.381 Na 

jedné z ilustrací lze vidět také cikánku kouřící dýmku, což je také ve shodě s typy 

kouřících žen, které byly zmiňovány v dobových publikacích. Lze pak také říci, že některé 

ženy kuřačky, obvykle označené jako „emancipované“, jsou zobrazeny jako nedostatečně 

feminní – jejich vzhled není příliš upravený a jejich zjev ani oděv neodpovídá dobové 

ženské módě. 

Texty a vtipy doprovázející dobové ilustrace jsou pak také ve shodě s nastíněným 

tabákovým diskurzem. Navíc se pak mezi ilustracemi setkáme také se zobrazením 

kouřících zvířat,382 což by nejen mohlo být odrazem dobových asociací kuřáků s něčím 

podřadným a se zvířaty, ale také je pravděpodobné, že dýmka či jiné kuřácké náčiní v 

ústech zvířete vyjadřuje jeho příslušnost k mužskému pohlaví. Toto náčiní tak představuje 

znak maskulinity. 

  

                                                 
380 Viz přílohy Obrázek 33-37 na straně 138-142. 
381 MITCHELLOVÁ, Dolores (2006): „Ženy a kuřácké výjevy 19. století“. In ZHOU, Xun (ed.), GILMAN, 
Sander L. (ed.): Příběh kouře: člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost. 1. vydání. Praha: Dybbuk. 
ISBN 80-86862-23-2, s. 338. 
382 Viz přílohy Obrázek 25-26 na straně 130-131. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo především postihnout jednotící a distinkční potenciál 

reprezentací konzumace tabákových výrobků. První rovinou, která utvářela odlišné typy 

tabákové reprezentace byl gender – tedy rozlišení konzumace mužů a žen. V případě mužů 

byla konzumace tabákových výrobků formou kouření asociována s maskulinitou a kuřácké 

náčiní tak v této imaginaci získávalo ženský gender. Vztah muže kuřáka a jeho kuřáckého 

náčiní představoval vztah sexuální a milenecký. Mužskému konzumentu tabákových 

výrobků byly připisovány vlastnosti jako bezohlednost, sobeckost, rozhazovačnost, ale 

také přemýšlivost, moudrost či štědrost. Konzumace tabákových výrobků byla u mužů, ale 

lze říci, že obecně, vnímána jako činnost škodlivá, pokud ke konzumaci tabákových 

výrobků docházelo nestřídmě. Tabák pak měnil těla konzumentů různě v závislosti na typu 

konzumovaného produktu. Šňupák byl líčen jako huhňající muž s velkým zarudlým 

nosem. Kuřák pak byl reprezentován jako slabý, neduživý, se sklony k mentálním 

chorobám či zločinu. V rámci dobového líčení tabákových konzumentů byla nalezena také 

asociace tohoto počínání a samotných konzumentů s animálními rysy a zvířaty. 

Do diskurzu týkajícího se žen prolíná výše zmíněná asociace kouření s maskulinitou 

a ženy, jež kouří tak bývají vnímány jako mužné či nedostatečně ženské. Přestože se v 

rámci umělecké literatury objevují hodnocení žen kuřaček jako atraktivních, je jejich líčení 

jako sexuálních bytostí v rozporu s dobovým ideálem ctnostné ženy a matky. Tento rozpor 

mezi ctnostnou ženou a ženou kuřačkou se také odrážel ve stereotypech kuřaček – byly to 

ženy, které nějakým způsobem byly vyřazeny z reprodukčního cyklu či ženy nízkých 

mravů, a tedy ženy, které nebyly vhodnou volbou do role manželky a matky. Pro ženy 

samotné pak kouření může v dobovém diskurzu představovat symbol svobody a 

rovnoprávnosti s muži, jak uvádí také v návaznosti na anglické prostředí například 

Rosemary Elliot.383  

Další nalezenou rovinu, podél níž dochází k distinkci mezi skupinami tabákových 

konzumentů, představuje věk. Mladý kuřák je stereotypizován jako drzý, hrdý a 

sebevědomý chlapec, který se špatně učí a snadno se může stát zločincem. Mladý chlapec 

pak v kouření spatřuje znak dospělosti a autonomie. A proto také bývá s jeho přechodem 

                                                 
383 ELLIOT, Rosemary (2008): Women and Smoking since 1890. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-
51137-7. 
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do dospělosti spojeno zakoupení kuřáckého náčiní. Kouření v mladém věku je pak 

vnímáno jako nejvíce zdraví škodlivé. 

K distinkci pak dochází i mezi  kuřáky a nekuřáky, kteří jedni druhým přisuzují 

odlišné charakteristiky. Kuřáci sami sebe vnímají jako štědré, mužné a schopné si užívat 

života, zatímco nekuřáky vidí jako nedostatečně mužné a upjaté. Nekuřáci pak kuřáky 

vnímají jako bezohledné, rozhazovačné, špinavé a sobecké. Sebe sami pak označují za 

„slušné lidi“. 

V rámci skupiny tabákových konzumentů se pak distinkce projevuje v závislosti na 

druhu tabákového výrobku. Kuřákům dýmek je přisuzován rozmysl a moudrost, doutníky 

jsou asociovány s bohatstvím a cigareta reprezentuje moderního člověka. Záleží též na 

způsobu kouření daného typu výrobku. Kuřáci dýmek jsou podle této logiky členěni 

například na pravé a nepravé. Kuřáci dýmky se pak ve sledovaném období vymezovali 

vůči kuřákům cigaret, kteří spolu s tabákem kouřili také papír z cigaretových papírků, což 

dýmkařům připadalo odpudivé. 

K členění dochází také v sociálním prostoru, kde vzniká prostor kuřácký a 

nekuřácký. Kuřácký prostor v dobovém chápání představuje mužský prostor a tato 

imaginace prolíná i do prostředí domácnosti. V domácnosti, která podle teorie oddělených 

sfér tradičně představuje prostor ženský, se muži uchylují do jim vymezené kuřácké 

místnosti. Tento poznatek je v souladu s prací Roberta Jaretta Rudyho, který odhalil stejné 

členění domácího prostoru v prostředí Montrealu.384 

Distinkce v rámci sociální stratifikace se projevuje v odlišných produktech, které 

kuřáci z různých vrstev mohou s ohledem na výši jejich ceny konzumovat. Jelikož pak u 

méně majetných osob bývá kritizováno vynakládání peněz na tabákové výrobky, lze 

předpokládat, že ve vyšších vrstvách společnosti tato výtka s vyšším majetkem odpadá. 

Pokud tedy muž z vyšší vrstvy kouří a kouří střídmě tak, aby nedocházelo k negativním 

dopadům tabáku na zdraví, může u něho kouření naopak představovat žádaný odznak 

mužnosti, finančního zajištění a sociálního statutu. Lze pak obecně konstatovat, že majetní 

dospělí muži, kteří respektují pravidla slušného chování a kouří střídmě, představují podle 

dobových pramenů společensky nejpřijatelnější skupinu tabákových konzumentů. 

                                                 
384 RUDY, Robert Jarett (2001): Manly Smokes: Tobacco Consumption and the Construction of Identities in 
Industrial Montreal, 1888-1914. Montreal: McGill University, Department of History. Disertační práce. 
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V pozadí dobového tabákového diskurzu pak leží rovina eugeniky. Konzumace 

tabákových výrobků poškozuje nejen samotné konzumenty, a to bez ohledu na věk či 

pohlaví, ale potenciálně také celý národ či lidstvo. Nejmarkantnější je eugenická 

argumentace v případě dětí a mládeže, kteří představují budoucnost národa, a kteří 

kouřením ničí nejen svá těla, mravy a intelekt, ale také tuto národní budoucnost. V 

dobovém diskurzu se tak objevuje stále častější volání po zákazu dětského kouření. 

Autority, rodiče, učitelé i stát, jsou tak vyzývány k uplatnění oné foucaultovské „moci nad 

životem“ - a k ochraně mládeže před kouřením, k její disciplinaci a výchově. S tímto 

souvisí také rétorika spojující děti s vadnoucími květinami, které představují úpadek nejen 

vlastní, ale jakožto „osení národů“ i těchto národních celků. Úpadek spojený s kouřením se 

dotýká také dospělých mužů i žen, kteří konzumací tabákových výrobků ničí své role v 

rámci státu a národa. Muži nejenže upadají tělesně a duševně a jejich schopnosti vykonávat 

funkce v armádě a na většině pracovních pozic jsou ohroženy, ale také plýtvají penězi na 

tabák místo starosti o rodinu. Ženy též neohrožují jen zdraví své a svých dětí. V dívčím 

věku kouřením ohrožují své šance na provdání. Nemusely by se tak stát ženami a matkami, 

které mají vychovávat budoucí generaci českého národa. V rámci manželství pak tabák 

může působit také disruptivně. Manželé, kteří se kvůli kouření sdržují v odlišném prostoru 

domácnosti, se sobě v dobovém pojetí mohou odcizit a způsobit tak rozpad důležité státní 

instituce – rodiny. 

V diachronní rovině byl odhalen přechod od dýmky k doutníku a následně k cigaretě, 

který byl asociován se zrychlujícím se životním stylem. O tomto jevu se ve sledovaném 

období zmiňuje například Macková.385 Jan Neruda však tento obecně zmiňovaný přechod k 

rychlejšímu životnímu stylu a s ním spojenému rychleji konzumovatelnému kuřáckému 

produktu politizuje, a to jako přechod od absolutismu a konservatismu k rovnosti a 

svobodomyslnosti.386  

Dobové ilustrace v časopise Humoristické listy a ilustrace doprovázející nalezené 

články o kouření byly podrobeny analýze a obecně kopírovaly výše zmíněné závěry a 

zobrazovaly časté stereotypy. Bylo také zjištěno, že reprezentace vzhledu šňupáků 

zohledňovala vizuální změny i v rámci dobových ilustrací, zatímco kuřáci nebyli v 

obrazovém materiálu zobrazováni jako viditelně pohublí, bledí a nemocní. 

                                                 
385 MACKOVÁ, Marie (2010): To byla c.k. trafika. 1. vydání. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-019-7. 
386 NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. Praha: F. Topič, 3. 
vydání. 
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Dobový tabákový diskurz se pak ukázal být dosti homogenní, a to napříč odlišnými 

typy textů. Tyto různé typy textů se pak odlišovaly nikoliv reprezentacemi tabákové 

konzumace, ale spíše zaměřením na určitou část tabákového diskurzu. Lze také říci, že 

umělecká literatura častěji vnímala tabák a jeho konzumenty kladně, zatímco lékařské, 

normativní či učitelské texty tabák vnímaly spíše negativně. 
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•  „Tabák a doutníky“ (1892). In SRP, Josef M. (ed.): Vybrané sólové výstupy, 

komické scény a popěvky. Praha: Jos. M. Srp, díl V., s. 142-144.  

•  „Tabák nepřítelem rodinného štěstí.“ (1917): Národní politika. 35 (92): 2.  

•  „Účinky slunečních lázní při otravě alkoholem a nikotinem“. (1913): Národní listy. 

53 (195): 1.  

• „Útěcha kuřákům“ (1872): Moravská Orlice. 10 (255): 2.  

•  „V dámském kupé“ (1875): Posel z Prahy. (298): 3.  

•  „Vegetariánství. II.“ (1883): Světlo (1883). 6 (21): 147-148.  

•  „Vliv tabáku na vývoj mládeže.“ (1894): Národní politika. 12 (252): 6.  

•  „Vypravování o nalezeném pokladu na Slovensku“ (1880): Národní listy. 20 (208): 

1.  

• „Výstraha žákům kuřákům“ (1883). In BAČKOVSKÝ, František (ed.): Rady a 

pokyny našemu studentsvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 213.  

•  „Vznešené kuřačky.“ (1897): Národní politika. 15 (56): 5.  
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•  „Z cest na onen svět.“ (1887): Obzor. 10 (20): 290-292.  

•  „Zákaz kouření dětí v anglické sněmovně“ (1905): Národní politika. 23 (50): 3-4.  

•  „Zhoubné následky kouření u chlapců.“ (1885): Ohlas od Nežárky. 15 (30): 303.  

•  „Zmizeli“ (1874): Moravská Orlice. 12 (178): 1-2.  

• ♂ m. p. (1873): „Návrat“ In VOJTĚCH, Jan Křest. (ed.): Moravan: Kalendář na 

rok obyčejný 1873. Brno: Vilém Burkhardt, s. 45-60.  

• B č n. (1927): „Dámy s dýmkami“. Národní politika. 45 (11): 2.  

• BŐHME, A. (1876): O vychování syna. Listy k matce. Roudnice: Kněhkupectví A. 

Mareše, Překlad: J. Kobr.  

• BOREK, Vilém (1898): Alkoholismus a jeho význam: Profilaxe a obrana. Asily pro 

pijáky a jich zásady se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu. Praha: Bursík a 

Kohout. 

• CENSOR (1886): Co se nesluší. Příruční knížka různých chyb a nepříslušností, 

kterých se má každý jak v chování tak v řeči varovati. Praha: Alois Hynek.  

• DRAHOŇOVSKÝ, Fr. K, (1879): Veselé deklamace. Praha: Nákladem vlastním.  

• DRAHOŇOVSKÝ, Fr. K. (1879): Veselé deklamace. Praha: Jos. R. Vilímek, 

nákladem vlastním. 

• DURDÍK, Petr (1882): Paedagogika pročeské školy vůbec, pro střední zvláště. 

Praha:Knihtiskárna Františka Šimáčka, část I..  

• FOURRIER, Eugène (1908): „Cena něžnosti“. Překlad: Jarmila Š. Národní listy. 48 

(74): 9.  

• HERAN, František (1899): Sborník učitelský: Sbírka spisův methodicko-

didaktických ku potřebě našeho učitelstva. Svazek XX. O mravně zpustlé mládeži, 

toho příčinách a nápravě. Praha: Alois Wiesner.  

• HERITES, František (1877): „Pára.“ In ZÁKREJS, František (ed.): Posel z Prahy. 

Kalendář zábavný a poučný na obyčejný rok 1877. Praha: I. L. Kober,  ročník 16, s. 

76-77.  

• HORA, Frant. A. (1859): „Tabák (Nicotiana tabacum)“. Poutník od Otavy. 2 (8): 

125-127.  

• HORINA, Jaroslav (1868): „Nechce kouřit! Dramatický žert v 1 jednání dle 

Klerotha vzdělal Jaroslav Horina“. In Nové divadelní hry. Praha: Mikuláš & Knapp, 

sešit IV, s. 1-11.   
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• HRADECKÝ, Leopold (1877): „Tabák a jeho dějiny“. Ohlas od Nežárky. 7 (36): 

293.  

• J. J-k. (1909): O kouření a jeho účincích / abstinentům pro kuřáky podává J. J-k. 

Praha: Dědictví Komenského. 

• KATZER, Bedřich (1882): „Tabák.“. Zora. 1 (23): 546-548.  

• Kolektiv autorů (1893): Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných 

vědomostí. Sedmý díl,. Dánsko-Dřevec. Praha: J. Otto. 

• Kolektiv autorů (1893): Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných 

vědomostí. Šestý díl,. Čechy-Danseur. Praha: J. Otto. 

• KONĚRZA, Josef (1885): Pryč s kořalkou! Lidu i lidumilům, přátelům i 

nepřátelům lihových nápojův napsal Josef Koněrza, učitel a jednatel spolku proti 

pití kořalky v Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Praha: Bedřich Grund a 

Vilém Svatoň na Král. Vinohradech, nákladem spisovatelovým.   

• KOSMÁK, Václav (1897): Eugenie. Telč: knihkupectví Emila Šolce, sešit 1.  

• KŘÍŽEK, Václav (1880): Řeči školní, jež při slavnostních ukončeních jednotlivých 

školních roků na vyšším realném gymnasiu Táborském k studující mládeži a ctěným 

hostům mluvil ředitel téhož ústavu Václav Křížek. Tábor: J. K. Frank.  

• KVĚT, Jaroslav (1899): „Dámy a – Nicotiana“. Nové pařížské mody. 5 (11): 24-25.  

• KVĚTENSKÝ, Jaroslav (1891): Nejnovější a nejúplnější tajemník lásky a dvorní 

společník. Vzory k dopisům milostným, jakož i navedení pro mladé lidi, jak se mají 

chovati ve společnosti, zvláště chtějí-li získat lásku dívky ; návod pro mladé dívky, 

jak lze zalíbiti se a získati dobrého a věrného manžela ; hry společenské, 

květomluva, drobné verše atd. atd.. Praha: Rudolf Storch, 2. vydání.  

• LINK, Karel (1888): Čtverylka (Quadrille francaise) a dvořanka (Quadrille á la 

cour). Snadno pochopitelné vysvětlení těchto moderních společenských tanců vedle 

navedení k aranžování rozmanitého finále při čtverylce, jakož i nejdůležitějších 

pravidel slušnosti a dobrého tonu pro taneční síň. Praha: A. Storch, 2. vydání.  

• LOMNICKÝ, Šimon (1888): „O kuřbě a kuřácích“. Národní politika. 6 (223): 1-2.  

• „Několik slov o zhoubném účinku kouření na hochy“ (1897-1898): Malý čtenář. 17 

(9): 135.  

• MANTEGAZZA, Pavel (1892): Pavla Mantegazzy vybrané spisy. Díl třetí. 

Physiologie záliby. Část prvá. Praha: I. L. Kober, Překlad: J. H..  

• „Kouření a školní děti“ (1902): Moravská Orlice (1902). 40 (270): 9.  
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• NERUDA, Jan (1894): Sebrané spisy Jana Nerudy: Díl VII. Studie krátké a kratší. 

Praha: F. Topič, 3. vydání.  

• NEŠPOR, Jan (1883): „Mámeli kouřiti?“. In BAĆKOVSKÝ, František (ed.): Rady 

a pokyny našemu studentstvu. Praha: František Bačkovský nákladem vlastním, s. 

192-197. 

• NÉTÝN, Bořek (1906): „Dýmka.“. Národní listy. 46 (2): 1.  

• WALTER (1903): „Účinek kouření na mládež“. Nová doba. 8 (21): 5.  

• O. F. (1910): „Mohou a mají dámy kouřit?“. Národní politika. 28 (299): 4.  

• „Závodní kouření spojené se sebevražedným pokusem“ (1907): Opavský Týdenník  

38 (47): 5.  

• OSIANDR, Jan Fr. (1864): Prostonárodní léky a jednoduché, nelékárnické 

prostředky proti nemocem člověka od Dr. Jana Fr. Osiandra. Praha: Sklad Karla 

Bellmanna, sešit I.. 

• PANÝREK (1910): „Připozdívá se…II.“. Národní politika. 28 (292): 3-4.  

• PANÝREK, Duchoslav (1890): „Anomalie paměti“. Světozor. 24 (14): 163.  

• PANÝREK, Duchoslav (1899): Psáno ženám: Lékařské causerie. Praha: Jos. R. 

Vilímek.  

• PAVLÍK, J. (1897): Slovník domácího lékařství a zdravotnictví. Praha: I. L. Kober. 

„Slovo kuřákům“ (1896): Práce. 6 (7): 6.  

• PRAVDA, František (1875): „Pozůstalost bohatého pijáka.“. In  ZÁKREJS, 

František (ed.): Národní bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů 

českoslovanských. Díl třicítýdruhý. Spisy Františka Pravdy. Svazek třetí. Praha: I. 

L. Kober, s. 221-311.  

• PRAVDA, František (1875): „Vávra Kuřák“. In  ZÁKREJS, František (ed.): 

Národní bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů českoslovanských. Díl 

třicítýdruhý. Spisy Františka Pravdy. Svazek třetí. Praha: I. L. Kober, s. 129-149.  

• PŘECECHTĚL, Frant. (1886): „O chorobě moderní“. Našinec. (149): 1.  

• „Kouření cigarett je škodlivo“ (1891): Přítel dělníků. 8(2): 16.  

• Q. E. D. (1874): „Nový světa pán. IV.“. Národní listy. 14 (228), s. 1.  

• ROŠICKÝ, Václav L. (1894): „O tabáku a jiných narkotických látkách“. In 

Kolektiv autorů: Kronika práce, osvěty, průmyslu a nálezův. Díl VI. Chemie 

denního života. Část druhá. Praha: I. L. Kober, s. 576-614.  
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• RUDOVÁ, Josefka (1864): Tabák kuřlavý a šňupavý, kouření a šňupání, neboli, 

Tabák považován v ohledu na dějepis, rostlinopis, lučbu, životospráví, lékařství a 

hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství, zákonodárství a život společenský: 

Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a nešňupákům užitečná: 

Od staré panny. Praha: Josef Ruda nákladem vlastním. 

• SECKER, J. (1909-1910): „Rozhovor na plošině“. Nové pařížské mody. 22 (10): 6-

7.  

• SEVERIN, Lad. (1883): „O lásce a o kouření.“. Paleček. 11 (33): 60.  

• SIMONI, Jiří (1894): Jak dosáhneme dlouhého věku? Nevyhnutelně potřebná 

příruční kniha k léčení přirozenému pro všecky, kteří se uzdraviti a zdravými 

zůstati chtějí. Bystřice při Limbuši: J. Juriková.  

• V. (1907): „Alkohol a tabák“. Sokol (1907). 33 (9-10): 205-206.  

• STANGER, Heřman (1913): „Tabák a kultura.“.  Národní listy. 53 (255): 1.  

• SVOBODA, J.(1893): Úplný domácí lékař : lékařský rádce zdravých i chorých. Díl 

II., N-Ž / dle Klencke-a, Monina, Jaccouda a j. upravil J. Svoboda. Praha: Bursík a 

Kohout, 2. díl. 

•  ŠAUER, Jos. (1881): „Návštěva útulny pro zpustlé hochy na Sonnenbergu u 

Lucernu“. Světozor. 15 (29): 343-346.  

• ŠEL, Vilém (1874): Domácí lékařství: k užitku lidu našeho sepsal Vilém Šel. Praha: 

Fr. A. Urbánek. 

• JELÍNEK, Fr. (1911): „Tabák a kouření“. Štít. 5 (7): příloha s. 7-8.  

• ŠTOLBA, Josef (1875): Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení. 

Číslo 18. Humoresky. Praha: J. Otto.  

• TOLSTOJ, Lev Nikolajevič (1890): „Proč se lidé omamují?“ In TOLSTOJ, Lev 

Nikolajevič (1901): Drobné spisy. Překlad: Karel Velemínský. Praha: Josef Pelcl.  

• TRÉVAL, Emil (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam 

pochutiny této na člověka / Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  

Hejda a Tuček. 

• MORAVEC, Bedřich (1903): „Moderní otravy“. Tyrš. 1 (11): 155-156.  

• VAČLENA, Jan (1884): Zlaté klasy: Dárek dospělejším dívkám do Zlaté knihy čili 

Dědictví sv. Ludmily zapsaným. Písek: Zlaté knihy čili D ědictví sv. Ludmily.  

• VERUS (1891): „Tolstoj proti alkoholismu a tabáku“. Národní listy. 31 (265): 1-2.  

• VOHNOUT, Jan (1901): „Tabák a ženy.“. Nové pařížské mody. 7 (15): 3-4.  
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• VOLNÝ, Jiří (1894): Jiřího Volného, vrchn. ovčáka v Kratonohách († 1745): Písně 

kratochvilné. Praha: Národní tiskárna a nakladatelstvo.  

• WALTER, Václav (1903): Tabák : Pěstování, výroba jeho a zejm. zdravot. význam 

pochutiny této na člověka: Úvaha zdravotní od MUDr. Václava Waltera. Praha:  

Hejda a Tuček. 

• WENIG, Adolf (1902): „Dýmčička“. Národní politika. 20 (288): 17-18.  

• WIESNER, Ant. (1914): „Kouření cigaret a tuberkulosa.“. Národní listy. 54 (216): 

5.  

• WIESNER, Antonín (1914): Kouření tabáku a jeho následky. Praha: J. Otto. 

• ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Jak lze mládež uchrániti kouření.“. Beseda učitelská. 

20 (8): 101-104.  

• ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 

233-235.  

• ZÁKOUCKÝ, Karel (1888): „Příčiny kouření mládeže.“. Beseda učitelská. 20 (17): 

233-235.  

• V. (1891): „O psychose nikotinové“. Zlatá Praha. 8 (4): 48.  

• V. (1891): „Alkohol a tabák“. Zlatá Praha. 8 (40): 480. 

• ZYKA, B. J. (1907): „K výchově našeho dorostu sokolského“. Sokol. 33 (9-10): 

205.  

• β (1907): „Kronika“. Národní listy. 47 (248): 1.  

• β. (1894): Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního 

a osobního (1883-1893.). Praha: Bursík a Kohout.  
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5.3. Elektronické zdroje 

 

• Databázový program Národní knihovny České republiky Kramerius. Dostupné z: 

<http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do>  

• Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pto českou literaturu AV ČR, v. v. i.. 

Dostupné z: <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL> 

• FOLTÝN, Tomáš (2012): „Co je Kramerius?“ [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://kramerius-info.nkp.cz/digitalizace-v-nk/system-kramerius/> 
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5.4. Obrazové materiály 

• Veškeré reprodukce ilustrací z časopisu Humoristické listy byly použity se 

souhlasem Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

• ADÁMEK, R. (1910) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 53 (44): 520. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/53.1910/44/520.png>  

• ADÁMEK, R. (1912) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 55 (35): 422. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z:  

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/55.1912/35/422.png>  

• Autor neuveden (1872) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 14 (36): 284. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/14.1872/36/284.png>  

• Autor neuveden (1878) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 20 (25): 197. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/20.1878/25/197.png>  

• Autor neuveden (1879) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 21 (16): 125. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/21.1879/16/125.png>  

• Autor neznámý (1872) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 14 (28): 221. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/14.1872/28/221.png>  

• Autor neznámý (1872) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 14 (38): 300. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/14.1872/38/300.png>  

• Autor neznámý (1875) [ilustrace]. In: DOUCHA, František (1875): Nápravy na 

dobrou cestu. Příklady na odvrácení nepravých a škodlivých zvykův, též 
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předsudkův, jaké se v občanské společnosti, mezi mládeží a dospělým lidem, zhusta 

nacházejí. Lidu a předně jeho mládeži ve vázané řeči vydal František Doucha. 

Praha: Kněhkupectví B. Stýbla, s. 2. 

• Autor neznámý (1879) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 21 (24): 188. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/21.1879/24/188.png> 

• Autor neznámý (1882) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 24 (33): 267. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/24.1882/33/267.png>  

• Autor neznámý (1883) [ilustrace]. In: Paleček. 11 (33): 60. 

• Autor neznámý (1884) [ilustrace]. In: Kolektiv autorů (1884): Malý veselý kalendář 

obrázkový na přestupný rok 1884. VIMPERK: J. Steinbrener, s. 51. 

• Autor neznámý (1892) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 34 (46): 5. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/34.1892/46/5.png> 

• FRIEDRICH, J. (1902) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 45 (42): 1. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/45.1902/42/1.png> 

• HORNÍK, F. (1910) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 53 (21): 254. [vid. 05-05-

2016]. Reprodukce pochází z Digitálního archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i.. Dostupné z: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/53.1910/21/254.png> 

• HORNÍK, F. (1910) [ilustrace]. In: Humoristické listy. 53 (42): 500. [vid. 05-05-
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