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ÚVOD
V  České republice máme cca 2  200  000 kuřáků, 
tedy více než dvojnásobek v  porovnání například 
s  počtem diabetiků.1 Kouření je tu příčinou cca 
16 000 předčasných úmrtí ročně, tito kuřáci ztrá-
cejí v průměru 15 let života (16 000 x 15 = 240 000 
let ročně celkem).2 Pro porovnání – ilegální drogy 
u nás způsobí cca 200–300 úmrtí/rok, alkohol cca 
5000–7000.3,4 

Pojmy kolem kouření, tabáku a nikotinu se čas-
to zaměňují. Jejich význam i  dopad na zdraví se 
však liší. 

ZÁKLADNÍ POJMY
Tabák je rostlina, rod Nicotiana z  čeledi lilkovi-
tých. Existuje řada odrůd. Specificky jsou pěstova-
né druhy s vyšším obsahem nikotinu, ale i dalšími 

preferovanými vlastnostmi. Stopové množství ni-
kotinu obsahují i  jiné lilkovité rostliny, například 
rajčata či lilek.

Nikotin je ta látka v  tabáku, která způsobuje 
fyzickou závislost, vyplavení dopaminu v  nucleus 
accumbens, nutí postupně k  dodání další „dávky“. 
V rostlině má roli pesticidu, je to alkaloid, jedovatý 
i pro člověka – kouřením však získat toxickou dáv-
ku je prakticky nemožné: symptomy předávkování 
zabrání v  dalším užívání, je to především nauzea 
a vomitus. Po mnoho let se jako letální dávka uvá-
dělo pro dospělého množství kolem 40–50 mg, tedy 
dávka, kterou závislý kuřák často denně překračuje 
– vysvětlení bylo ve zvýšené toleranci. Teprve v roce 
2014 si dal Mayer práci vystopovat původ této hod-
noty a ukázalo se, že pochází z dubiózních publikací 
z konce devatenáctého století a realita bude pravdě-
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podobně o řád výše.5 V krvi je poločas nikotinu ko-
lem dvou hodin, proto se po dobu spánku většinou 
z krve vyloučí. S tím pak u závislých souvisí nutkání 
zapálit si zejména po ránu.

Závislost na nikotinu záleží na velikosti dáv-
ky a rychlosti vstřebání – čím víc a čím rychleji se 
nikotin vstřebá, tím silnější závislost způsobuje. 
Velmi rychle se vstřebává z klasických cigaret (po 
potažení z  cigarety dorazí do mozku za pouhých 
6–10 vteřin), ze zahřívaného tabáku i z některých 
elektronických cigaret. Naprostá většina kuřáků je 
na nikotinu závislá (80–90 %), proto kouří – jinak 
by jich 7 z 10 kouřit přestalo. Jsou to denní kuřá-
ci a  pro splnění diagnózy F17 – poruchy duševní 
a poruchy chování způsobené užíváním tabáku – je 
klíčové objevení abstinenčních příznaků při vyne-
chání v  řádu hodin. Závislost na tabáku zahrnuje 
kromě té fyzické (na nikotinu) i  závislost psycho-
sociální. 

Abstinenční příznaky podle Minnesot-
ské škály závislosti na tabáku (dříve na nikotinu), 
Minnesota Tobacco (dříve Nicotine) Withdrawal 
Scale,6 česky na https://www.slzt.cz/minnesotska-
-skala-abstinencnich-priznaku, zahrnují 15 polo-
žek: zlost/podrážděnost/nespokojenost, úzkost/
nervozitu, špatnou náladu/smutek, touhu kouřit, 
obtížné soustředění, zvýšenou chuť k  jídlu/hlad/
zvyšování hmotnosti, nespavost/obtížné usínání/
buzení v noci, neschopnost odpočívat, netrpělivost, 
zácpu, závratě, kašel, neobvyklé sny/noční můry, 
nevolnost, bolení v krku.

Existují i jiné škály abstinenčních příznaků, ale 
užívají méně zejména vzhledem k délce dotazů.7 

Při odvykání se však mohou objevit i  další 
symptomy, například afty až u 40 % odvykajících 
během prvních dvou týdnů abstinence8 – důvodem 
jsou změny slizniční imunity.

Většina abstinenčních příznaků vymizí do mě-
síce, touha kouřit a hlad/zvyšování hmotnosti však 
mohou trvat déle. Abstinenční příznaky je možné 
tlumit léky. Psychosociální závislost řeší psychobe-
haviorální intervence, k léčbě více na https://www.
slzt.cz/dokumenty/VL.pdf.9

Kolik nikotinu z  jedné cigarety?  
Tabák v  cigaretě (kolem 1 g) obsahuje kolem 
15 mg nikotinu, ale většina jej shoří. Typicky se 
vstřebá kolem miligramu, ale mohou to být až 
2 nebo 3 mg podle toho, jak intenzivně se kou-
ří, tedy jak hluboko se kouř vdechne, jak dlouho 
zadrží v  plicích, kolikrát se z  cigarety potáhne, 
jak dlouho potažení trvá... To je důvodem, proč 
v souladu se směrnicí 2014/40/EU od roku 2016 
na krabičkách našich cigaret už není obsah niko-
tinu a dalších látek uveden10,11: nebyla to reálná 
hodnota. Vycházela z  „kouřícího stroje“ – za-
řízení, v  němž se zapálí cigarety a  vykouří da-
ným způsobem: potažení jednou/min o objemu 
35 ml, po dobu 2 s, do dané délky cigarety. Ve 
shromážděném kouři se pak vypočte množství 
nikotinu (dehtů, CO) na jednu cigaretu. Nejen že 
každý kouří jinak, ale ani jeden kuřák většinou 
nevykouří dvě cigarety zcela stejným způsobem 
– ráno se většinou kouří intenzivněji než s kon-
cem dne. V oblasti filtru jsou také mikroperfora-
ce, jimiž se měřený kouř ředí, a tak jsou výsled-
né hodnoty v přístroji nižší. Skutečný kuřák ale 
svými prsty či rty tyto perforace většinou ucpe 
a to je další důvod nereálných čísel ze „strojního“ 
kouření. 

Pokud jde o nikotin, vstřebává se v lehce zása-
ditém prostředí (pH kolem 8,5), což splňuje kouř 
doutníků a  dýmek, ale kouř cigaret má pH nižší: 
proto je třeba jej vdechnout až do plic, aby se niko-
tin vstřebal, zatímco z doutníků a dýmek se vstře-
bává již bukální sliznicí. 

Závislost na nikotinu z cigaret podporují i další 
látky způsobující například u kuřáků nižší hodno-
ty monoaminooxidázy B až o 40 % oproti nekuřá-
kům.12,13

Toxicita nikotinu získávaného inhalací se blí-
ží toxicitě kofeinu, je sympatikomimetikem. Není 
kancerogen, i když někteří autoři jej tak označují.14

Otrava nikotinem se projeví především 
nauzeou, vomitem, tachykardií, později může do-
jít k  celkovému selhání. Otrava je však kouřením 
nereálná (časné projevy zabrání dalším dávkám), 
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stejně tak transdermálně (člověk při vědomí by ni-
kotinové náplasti strhal). Připadá v úvahu ingescí, 
nejčastěji vypitím tekutiny pro elektronické ciga-
rety (EC) s  nikotinem, a  to nejčastěji neúmyslně 
a u dětí, u dospělých se suicidálním úmyslem. Ka-
ždopádně se jedná o raritní případy (u nás v řádu 
desítek ročně), kazuistiky úmrtí dítěte jsou zcela 
výjimečné.15

Kouření, tedy kouř, je to, co poškozuje zdra-
ví. A  to se týká jakéhokoli kouře, nejen vznikají-
cího při kouření tabáku, ať už cigaret, doutníků či 
dýmek. Kouř obecně obsahuje řádově tisíce látek, 
v případě cigaret až 7000, z toho kolem stovky kan-
cerogenů, další různě toxické.16

Cigarety jsou dnes velmi sofistikovaným vý-
robkem k dodání nikotinu do mozku, od těch před 

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | REVIEW ARTICLE

▲ Obr. 1: V letech 1952–1956 hlásala reklama na cigarety Kent, že jejich mikronitové filtry ochrání nejvíce v celé 
historii cigaret, protože obsahují azbest, viz obrázky reklam z kolekce Stanford Research Into the Impact of Tobacco 
Advertising (Zdroj:tobacco.stanford.edu,   https://www.youtube.com/watch?v=DQsRx1lz0o8)
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sto lety se podstatně liší. Obsahují řádově stovky 
aditiv. 

Filtry začaly být součástí cigaret po roce 1950, 
kdy se teprve jasně prokázal vliv kouření na zdra-
ví. Několik let hlásala reklama na cigarety Kent, že 
mají nejlepší filtry, protože obsahují azbest.17 Po-
stupně se ukázalo, že filtr zdaleka nezachytí všech-
ny toxické látky – někteří dokonce považují cigare-
ty s filtry za škodlivější než bez nich. I dnes jsou ve 
filtrech zdraví nebezpečné látky, například vlákna 
celulózy. Výrobci to vědí, přesto se cigarety se zdra-
ví poškozujícími filtry stále vyrábí.18 

Ekologie: Kouř jistě znečišťuje vzduch, přede-
vším však uvnitř budov. Při zpracovávání tabáku je 
ale třeba jej zahřívat: s tím souvisí fakt, že tabákový 
průmysl je zodpovědný za cca 4 % světové defo-
restace.19 

Dalším problémem jsou oharky, což je toxický 
odpad o poměrně velkém objemu, který například 
zabíjí ryby. V  pokusu zjistit LC50 (50% smrtelná 
koncentrace) pro výluh z  nedopalků vykouřených 
cigaret (filtr + tabák) to byl přibližně jeden nedopa-
lek/l jak pro mořskou rybu topsmelt – Atherinops 
affinis, tak pro sladkovodní střevle Pimephales 
promelas. Výluh ze samotných filtrů vykouřených 
cigaret (bez tabáku) byl méně toxický s hodnotami 
LC50 1,8 a 4,3 nedopalky cigaret/l pro oba druhy 
ryb. Také filtry nevykouřených cigaret (žádný ta-
bák) jsou toxické, s hodnotami LC50 5,1 a 13,5 fil-
tru/l pro oba druhy ryb.20 

Ve filtrech oharků najdeme těžké kovy, rezidua 
pesticidů, arzen, benzen, kyanovodík, polyaroma-
tické uhlovodíky, pyridin a další látky.21

Elektronické verze tabákových výrobků pak 
produkují odpady méně toxické pro ekosystémy, 
ale zajisté přinášející problémy tohoto druhu od-
padu.22,23

Vodní dýmky – v klasické vodní dýmce se za-
paluje uhlík na tabákové placce, kouř se vdechuje 
přes vodu. Tam se bohužel nepročistí, jen ochladí, 
a  proto snáze vdechne. Vzhledem k  nízké teplotě 
hoření je kouř velmi koncentrovaný, obsahuje ze-
jména mnoho dehtových látek a oxidu uhelnatého. 

I při měněném náustku se mezi více uživateli snad-
no šíří infekce.

Alternativní zdroje nikotinu: myšleno 
bez kouře

Přestat kouřit není jednoduché, kuřáci mívají za 
život i několik desítek pokusů o abstinenci. Je třeba 
akceptovat, že existuje početná skupina těch, kteří 
nemohou nebo méně často nechtějí přestat užívat 
nikotin. Pro ně by bylo jistě menším rizikem dostat 
tuto látku bez tisíců dalších přítomných v kouři. Je 
pravda, že nemáme letité studie, elektronické ciga-
rety jsou na trhu cca od roku 2006, zahřívaný tabák 
cca od roku 2017. Ale můžeme měřit, co který kon-
zument vdechuje či vybrané biomarkery.24 Orien-
tačně zobrazuje míru rizika z jednotlivých výrobků 
Obr. 5.

Kromě otázky rizika se řeší problém závislosti: 
ta jistě může i z těchto zdrojů vznikat či se udržo-
vat nebo i prohlubovat. Ale je třeba si uvědomit, že 
se tyto formy týkají těch, kdo už na nikotinu závislí 
jsou – nelze je zajisté doporučit nekuřákům včetně 
dětí. K tomu jen okrajově: v zemích, kde adolescen-
ti více vapují, bezprecedentně klesá jejich prevalen-
ce kouření. 

Tyto výrobky „harm reduction“ buď neobsa-
hují tabák (náhradní terapie nikotinem z  lékárny, 
elektronické cigarety, nikotinové sáčky), nebo jej 
obsahují (zahřívaný tabák, porcovaný tabák, snus), 
a v obou případech se buď nezahřívají, nebo zahří-
vají, viz obr. 6.

Je to velmi kontroverzní téma, které bohu-
žel rozděluje komunitu kontroly tabáku. Lze jen 
doporučit, abychom četli pečlivě především me-
todiku prací: je dostatečně podrobně popsaná? 
Je adekvátní? Jsou koncentrace toxických látek 
vztažené k  hodnotám v  kouři nebo hygienickým 
limitům pro životní či pracovní prostředí? Je me-
todika replikovatelná?  Je adekvátní, odpovídá 
reálným podmínkám (cave zejména u  studií in 
vitro)? V případě hodnocení prevalence vapování 
bylo rozlišeno, zda se jednalo o  vapování nikoti-
nu či výtažků marihuany, nebo jiných látek, pří-
padně elektronických cigaret bez nikotinu? Pokud 
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jsou uvedeny zdravotní problémy u uživatelů EC, 
je uvedeno, zda se jedná o letité kuřáky, kteří na-
příklad přešli k  EC poté, co léta kouřili a  dostali 
infarkt? Podobné otázky by byly na samostatný 
článek. 

Je jen překvapivé, že je tak obtížné přijmout 
koncepci harm reduction v užívání nikotinu. Ana-
logicky: jistě není dobré užívat injekčně drogy, ale 
když už, je méně riziková alespoň čistá jehla než 
kontaminovaná…

Elektronické cigarety (EC) se nekouří, ale 
vapují. Jsou to zařízení, v nichž se zahřívá hydrofil-
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ní tekutina (roztok, liquid) na teplotu kolem 100 - 
150 °C za vzniku aerosolu, tedy neprodukují žádný 
kouř. Z toho logicky plyne významně menší riziko 
v  porovnání s  kouřením. Tekutinu tvoří většinou 
propylenglykol, glycerin, voda, příchutě a nikotin – 
ale nikotin také obsahovat vůbec nemusí. Mají vel-
mi různou podobu, existují stovky značek. Základní 
generace jsou 
• Podobné cigaretám (ciga-like), bez možnosti 

doplnění tekutiny či způsobu zahřátí, dodávající 
jen málo nikotinu (nepomáhají přestat kouřit)

• Pera (pens), umožňující již větší dávky nikotinu

▲ Obr. 2 - Alternativní zdroje nikotinu (zdroj: archiv autorky)

▲ Obr. 3 - Orientační míra rizika jednotlivých zdrojů nikotinu24
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• Tanky (tanks), plnitelné nádoby, rovněž s mož-
ností regulace zahřívání

• Pody (pods), připomínající flashku, nikotin bývá 
v  jednorázových cartridgích většinou v  rychle 
vstřebatelné formě. 
Kromě koncentrace nikotinu v  tekutině (liqui-

du) závisí jeho vstřebané množství na způsobu za-
hřátí i  formě nikotinu. Nejprodávanější značkou 
EC v USA s více než polovinou trhu byla od roku 
2017 Juul. K tomuto obchodnímu úspěchu jistě při-
spělo rychlé a intenzivní vstřebání nikotinu ve for-
mě nikotinových solí. Podíl 35 % v Juul, původně 
studentském startupu, koupila v  roce 2018 firma 
Altria, zastřešující výrobce cigaret Philip Morris. 
V  Evropě je však Směrnicí 2014/40/EU10 omeze-
na koncentrace nikotinu v  tekutině na 20 mg/ml, 
zatímco v  USA má Juul 59 mg/ml. S  tím souvisí 
i  nižší nikotinémie při užívání evropského Juulu 
a tím pravděpodobně i nižší účinnost při odvykání 
kouření.25

Některé země EC omezují či zakazují, jiné pod-
porují, například UK, kde jsou doporučovány jako 
pomoc při odvykání kouření.26

Vapování je široký pojem, který zahrnuje 
vdechování výparů zahřívaných substancí. Patří 
sem tedy elektronické cigarety, ale i  např. vapo-
vání olejnatých látek s  výtažky marihuany. Prá-
vě tyto oleje, respektive přidávaná zahušťovadla 
(acetát vitaminu E), byla příčinou „epidemie“ 
poškození plic v USA v létě 2019, která způsobila 
přes 60 úmrtí.27 

Epidemie poškození plic v  USA 2019 – 
EVALI nebo VALI?

V létě 2019 se v USA objevily případy poškození 
plic u jinak zdravých, většinou mladých lidí. Počty 
případů kulminovaly v září, do února 2020 se jed-
nalo o 2807 hospitalizovaných a celkem 68 úmrtí. 

Prakticky všichni pacienti udávali vapování, 
kolem 90 % to však byly směsi s výtažky marihua-
ny. Pro jejich zahuštění se užíval acetát vitaminu 
E, který byl identifikován jako ta látka toxická pro 
plíce. Poté, co byl eliminován tento acetát z vapo-
vacích směsí, se další případy neobjevily, ani jin-
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▲ Obr. 2 - Alternativní zdroje nikotinu (zdroj: archiv autorky)

▲ Obr. 3 - Orientační míra rizika jednotlivých zdrojů nikotinu24

de ve světě. V CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) nazvali tento syndrom EVALI – 
E-cigarette or Vaping Associated Lung Injury.27 
To vzbudilo protesty: nebyly to totiž klasické EC 
s nikotinem v hydrofilním roztoku, ale vapované 
olejnaté směsi s  marihuanovými extrakty, tedy 
spíše VALI. To, že jejich vapování neuvedlo 100 
% pacientů, souvisí s  tím, že v některých přípa-
dech to nebylo možné dopátrat (dřívější případy, 
případy bez dokumentace) nebo to sami uživa-
telé nevěděli (dostali např. od přátel, na party), 
či se báli přiznat ilegální zdroj. Řada publikací 
však dodnes spojuje EVALI právě s EC, což vedlo 
a vede ke zvyšujícím se obavám z EC, paradoxně 
i více než z kouření, k poklesu užívání EC a u řady 
jejich uživatelů k návratu ke kouření.28,29 

Pro srovnání: podobný počet úmrtí jako celá 
tato „epidemie“ mají na svědomí v  USA cigarety 
zhruba za jednu hodinu (480 000/rok, 1300/den, 
55/hodinu).30 

Zahřívaný (tlející) tabák: tyto výrobky 
(např. IQOS, GLO) na rozdíl od elektronických 
cigaret skutečně obsahují tabák. Tyčinky podob-
né cigaretě se vkládají do pouzdra, které se nabíjí 
a  zapnutím tyčinku zahřejeme na teplotu kolem 
350 °C, tedy těsně pod teplotu hoření – probíhá 
tlení. Vznikající výpary jsou již více cítit než ae-
rosol elektronických cigaret a  obsahují také víc 
toxických látek. Závislost se může udržovat/způ-
sobovat/prohlubovat. Časté jsou případy našich 
pacientů, kteří přešli z cigaret na zahřívaný tabák 
a  zbavovali se jej obtížněji než předtím cigaret, 
jsou to však zatím jen desítky případů a  krátká 
doba pro hodnocení. 

Zejména IQOS (Philip Morris) je často pro-
pagován jako zdravý životní styl na sociálních sí-
tích influencery, kteří ani neuvádějí, že se jedná 
o placenou reklamu, např. „IQOS ambasadory“. 
Některých toxických látek vdechuje konzument 
méně než při kouření, jiných ale naopak více.31

Bezdýmný (porcovaný) tabák – sáčky 
s  tabákem podobné těm čajovým, které se 
vkládají do úst, nic tu nehoří. Existuje velká škála 
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těchto výrobků, nejméně toxických látek obsahuje 
švédský snus. 

Nikotinové sáčky se vkládají do úst. Neob-
sahují tabák, jsou různého typu. Zdravotní riziko 
nikotinových sáčků je malé, závislost mohou udr-
žovat/způsobovat/prohlubovat.

ZÁVĚR
„Nezačínejte kouřit. Pokud kouříte, přestaňte.“ 
To je jistě ideální doporučení, bohužel však pro 
zhruba 1 400 000 obyvatel ČR nereálné (= ti ku-
řáci, kteří by raději nekouřili, kdyby si mohli znovu 
vybrat.1 V porovnání s jinými návykovými látkami 
má užívání nikotinu ve formě kouření významně 
větší dopad na morbiditu a  mortalitu. Možnost 
snížení rizika bychom proto neměli ignorovat ani 
v této oblasti. 
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Abstract: 
The terms like smoking, tobacco and nicotine 
are often confused. Their importance and heal-
th impact are different. And not only that: in the 
common media and in the scientific literature we 
find completely controversial opinions and so-
metimes even a perceptive risk interpreted in the 
opposite way to what is the fact. The following 
overview should help to orient in this area. 
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