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ÚVOD
Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku představují 
nejnovější produkt z portfolia nových nikotinových 
a  tabákových výrobků. Tabákový průmysl tak po 
elektronických cigaretácha zahřívaném tabáku uve-
dl na trh další z produktů, který se vymyká právní 
regulaci konvenčních tabákových výrobků. Jedná 
se o  malé bíle sáčky obsahující celulózová vlákna 
napuštěná nikotinem a  dalšími aditivy.1 Jelikož 
tyto výrobky nejsou v  České republice doposud 
dostatečně právně regulovány, jsou nikotinové sáč-
ky výrobci a prodejci distribuovány v atraktivních 
barevných obalech a  v  širokém spektru příchutí, 
které oslovují především mladší věkové skupiny 
uživatelů.1 V tomto přehledovém článku se budeme 

blíže věnovat fenoménu užívání nikotinových 
sáčků mezi dětmi a  dospívajícími, jejich obsahu 
a  složení, účinku nikotinu na vyvíjející se mozek, 
v  neposlední řadě budeme diskutovat možná 
východiska pro preventivní opatření v této oblasti.

SLOŽENÍ NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ
Nikotinové sáčky obsahují nikotin, celulózu, sla-
didla a  příchutě2. Sáček tvoří vybělené celulózové 
vlákno, do něhož je napuštěna směs nikotinu s dal-
šími přídatnými látkami, sladidly a příchutěmi (viz 
obr. 1). 

Složení sáčků je různorodé podle druhu výrob-
ku a  výrobce, resp. dle složek, které výrobce uvá-
dí na obalu. V  jednom sáčku je obvykle mezi 2–7 
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mg nikotinu, na trhu jsou však dostupné také sáč-
ky významně vyšší intenzity, například až 50 mg 
nikotinu v jednom sáčku.1 Takové množství je pro 
srovnání mnohonásobně vyšší než obsah nikotinu 
v  konvenčních přípravcích náhradní nikotinové 
terapie používané při odvykání kouření, kdy jedna 
nikotinová žvýkačka obsahuje 2 mg nebo maximál-
ně 4 mg nikotinu.3 Při vykouření jedné konvenční 

cigarety kuřák absorbuje inhalační cestou množství 
1-1,5 mg nikotinu.4 Kromě již zmíněného nikotinu 
farmaceutické čistoty pak sáčky obsahují zpravi-
dla hydroxypropyl celulózu, mikrokrystalickou 
celulózu, maltitol, arabskou gumu, uhličitan sod-
ný, hydrogenuhličitan sodný, acesulfam K, vodu, 
sukralózu, kyselinu citronovou a  případné umělé 
příchutě.5 Aditiva v nikotinových sáčcích slouží jako 
konzervanty, zahušťovadla, regulátory kyselosti, 
zvlhčovadla atd. Náhradní sladidla a příchutě pak 
ovlivňují senzorické vlastnosti výrobku. Škála pří-
chutí nikotinových sáčků je velmi různorodá (např. 
skořice, máta, citrusy, káva, sladkosti a mnoho dal-
ších)6 a  jejich spektrum se liší podle výrobců. Od 
ostatních forem bezdýmného tabáku (snus, orální 
tabák atd.) se výrobek odlišuje absencí tabáku.

NIKOTIN A JEHO ÚČINKY  
NA DĚTSKÝ ORGANISMUS
Nikotin (systematicky 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-
-2-yl]pyridin) je čirá, bezbarvá až jemně nažloutlá 
kapalina bez chuti a zápachu. Je též hydroskopická 
a  dobře se rozpouští v  alkoholua éteru. Jedná se 
o slabou bázi (pkA = 8.5), proto s kyselinami tvoří 
pevné nikotinové soli, jež jsou rozpustné ve vodě. 

Obr. 1 - Nikotinový sáček a celulózová vlákna obsažená 
uvnitř (zdroj: archiv autora)

Obr. 2 – Skupiny látek obsažených v nikotinových sáčcích (zdroj: archiv autora)
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Tento pyridinový alkaloid se přirozeně vyskytuje 
v rostlině tabáku.7Po vstupu do organismu se niko-
tin dostává krevním řečištěm přes hemoencefalic-
kou bariérudo mozku. Při nejčastější formě užívání 
tabáku, inhalaci, je nikotin distribuovánk nikotin-
-acetylcholinovým receptorům za 10–20 s, přičemž 
eliminační poločas se pohybuje kolem 2 hodin.7 Ni-
kotin se metabolizuje v játrech na farmakologicky 
neaktivní kotinin(až 15 %) a vylučuje se primárně 
močí. Jako letální dávka nikotinu pro dospělého 
jedince je v odborné literatuře uváděno rozpětí 30 
– 60 mg (LD50 (per os) = 08 mg/kg).8

Zvláště náchylní ke škodlivým účinkům nikoti-
nu jsou děti a dospívající. Na základě dosavadních 
znalostí vývoje mozku dospívajících a  výsledků 
studií na zvířatech je pravděpodobné, že expozi-
ce nikotinu během dospívání nepříznivě ovlivňu-
je kognitivní funkce a vývoj.9 Jedná se především 
o zvýšení pravděpodobnosti vzniku závislosti, zvý-
šené impulzivní chování a poruchy nálad.10 Stejně 
tak několik současných studií poukazuje na mož-
nost trvalých změn v mozku, a to i po krátkém užití 
nižších dávek nikotinu.11-14 Dále je prokázáno, že 
dospívající v  tzv. raném stádiu adolescence jsou 
více citliví k poškození organismu oproti pozdním 
adolescentům a  je pro ně obtížnější přestat kou-
řit v  pozdějším věku.15 V  případě užití nadměrné 

dávky, aplikaci více sáčků současně či jejich spolk-
nutí může u  dítěte (stejně jakou dospělého) dojít 
k akutní intoxikaci nikotinem. 

UŽÍVÁNÍ NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ
Nikotinové sáčky jsou baleny v  plastových ovál-
ných krabičkách. Balení na českém trhu zpravidla 
obsahují 20-22 kusů sáčků. Sáček je určený k jed-
norázové aplikaci, po které jej uživatel buď vyhodí, 
nebo umístí do odkládacího prostoru ve víčku bale-
ní. Sáčky jsou aplikovány do dutiny ústní, přičemž 
neslouží ke kousání ani polykání. Sáček bývá nej-
častěji umístěn mezi ret a dáseň nebo tvář a dáseň 
a poté se nechá působit. Nikotin ze sáčků je spolu 
se slinami uvolněn do bohatě prokrvené dutiny 
ústní, kde je dále vstřebáván do krevního oběhu.16 
Průměrné délka užívání jednoho sáčku činí 5-15 
minut, možná je také delší aplikace v  rozsahu 30 
– 60 minut.6

Jedinou účinnou látkou nikotinových sáčků je 
samotný nikotin. Obecně se nikotin považujeza 
vysoce návykový neurotoxin.7 Tato látka ovlivňu-
je kardiovaskulární soustavu. Způsobuje staho-
vání cév, zvyšuje pulz srdce i  krevní tlak.7 Míra 
absorpce, a tedy i účinnost nikotinu, závisí na pH 
v ústech jedince (co před užitím sáčku uživatel pije 
a  konzumuje). Dále účinek nikotinových sáčků 
závisí na obsahu nikotinu (tj. kolik miligramů 
nikotinu sáček obsahuje).17 Ze stanovení obsahu ni-
kotinu v  jednotlivých sáčcích nicméně vyplývá, že 
uvedená hodnotana balení výrobku ne vždy odpo-
vídala hodnotě reálné.18

PREVALENCE UŽÍVÁNÍ NIKOTINOVÝCH 
SÁČKŮ V ČESKÉ REPUBLICE
S ohledem na to, že nikotinové sáčky jsou novým 
fenoménem na českém trhu, epidemiologická data 
jsou zatím omezená. V rámci Národního výzkumu 
užívání alkoholu a tabáku v České republice reali-
zovaného Státním zdravotním ústavem19 byla míra 
užívání nikotinových sáčků poprvé monitorována 
v roce 2020. Podle výsledků činí prevalence v do-
spělé populaci 1,7 %, při srovnání pohlaví převažují 

Obr. 3 – Strukturní vzorec nikotinu (zdroj: autor, 
zpracováno v ChemSketch)
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Obr. 4 – Plastový obal nikotinových sáčků včetně odklápěcího víčka na použité sáčky (zdroj: archiv autora)

muži. Z toho denních uživatelů bylo 0,6 %. Z hle-
diska věku je nejpočetnější skupina uživatelů niko-
tinových sáčků ve věkové kategorii 15‒24 let (6,3 
%), kde je také vyšší zastoupení denních uživatelů 
(3,7 %).

Dále vzniklo několik dílčích studií věnujících 
se užívání nikotinových sáčků v  populaci vysoko-
školských studentů. Pekárková20 mapovala ve své 
diplomové práci užívání tabákua nikotinových pro-
duktů u studentů FTVS UK (N=213). Mezi oslove-
nými kuřáky bylo zastoupeno 6,6 % uživatelů ni-
kotinových sáčků. Mezi nekuřáky potvrdilo alespoň 
jednorázovou zkušenost s nikotinovými sáčky 1,9 % 
dotazovaných. 

Specifika užívání orálních forem tabáku a niko-
tinu u studentů Pedf UK (N=493) zkoumala Vácho-
vá.21 Celoživotní zkušenost s  nikotinovými sáčky 
(tj. užití alespoň jednou v  životě) potvrdilo 7,5 % 
respondentů. V posledním měsíci je užívalo 2,2 % 
a každý den 1,2 % respondentů.

Aktuální data o  užívání nikotinových sáč-
ků u dětí a dospívajících v ČR na základě velkých 
mezinárodních studií jako je ESPAD, HBSC nebo 
GYTS zatím nejsou dostupná. Jak ale ukazují výše 

popsané výzkumy, nejvyšší zastoupení uživatelů 
nikotinových sáčků lze očekávat mezi populací ado-
lescentů a mladých dospělých.   

ATRAKTIVITA NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ 
PRO DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍ
Nikotinové sáčky lze označit jako produkt s  vyso-
kou mírou atraktivity pro děti a  dospívající.1 Jed-
ním z důvodů jsou balení produktů a jejich reklama 
a propagace. Obaly nikotinových sáčků jsou navrže-
ny v pestrobarevném a dynamickém designu, s an-
glickými vzrušujícími názvya stylovými typy písma. 
V době publikace tohoto článku neobsahovala bale-
ní na českém trhu žádná zdravotní varování (kromě 
informace o toxicitě a návykovosti nikotinu). Niko-
tinové sáčky jsou prodejné v  běžné maloobchodní 
síti (nejčastěji v  trafikách a  benzinkách, ale také 
v prodejnách potravin). Významným prodejním ka-
nálem jsou také specializované e-shopy(e-commer-
ce). Reklama a  propagace produktů je asociována 
s  hodnotami jako svoboda, zábava, aktivní životní 
styl, extrémní sporty, online hry a technologie, zdra-
ví a příroda či móda. Výrobky jsou na e-shopech na-
bízeny v různých akcích jako 1+1 zdarma, se slevou 
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či možností výhry dárku. Další formou propagace 
nikotinových sáčků je také influencer marketing22 
(propagace produktu tzv. influencerem – prostřed-
nictvím příspěvků známé osobnostina sociálních 
sítích). Tato forma marketingu cílí na dominantní 
uživatele sociálních sítí, z nichž významný podíl tvo-
ří nejmladší věkové kategorie spotřebitelů. Prvkem 
oslovujícím dospívající jsou dále příchutě sáčků 
charakteristické zejména pro děti1. Z nich lze zmínit 
např. příchuť cukrová vata, žvýkačka, energetický 
nápoj nebo ovoce. Tyto strategie byly tabákovým 
průmyslem historicky využívány jak u cigaret23, tak 
např. elektronických cigaret.24 Užívání nikotinových 
sáčků je výrobci prezentováno jako diskrétní, svěží, 
povzbuzující, s  nízkou mírou rizika a  bez negativ-
ních aspektů vyskytujících se u konvenčních tabá-
kových produktů (zápach, žloutnutí zubů, absence 
karcinogenních látek, zákaz užívání ve veřejných 
prostorech atd.). Dále je v reklamě akcentováno pří-
rodní složení produktů. Pro uživatele z řad dospíva-
jících mohou být tyto informace značně zavádějící 
a subjektivně evokující vysokou mírou bezpečnosti. 
Na rozdíl od užívání snussu (orální tabák) nikotino-
vé sáčky nevyvolávají po aplikaci nadměrné slinění 
s nutností častého plivání. Diskrétní forma aplika-
ce sáčků proto znesnadňuje rodičům či pedagogům 
zjistit, zda dítě aktuálně sáčky užívá. Pro děti tak 
mohou být nikotinové sáčky jednoduchou formou 
užívání nikotinu ve volném čase, ve škole nebo při 
sportu. Produkty jsou navíc velmi dobře dostupné, 
ať už při objednání na e-shopu nebo při zakoupení 
v trafice a maloobchodní síti. Cena balení nikotino-
vých sáčků se pohybuje v rozmezí 99 Kč – 130 Kč.  
Kromě diskrétnosti, dostupnosti a  vlivu reklamy 
můžeme mezi další subjektivní důvody k  užívání 
sáčků mezi dětmi a  dospívajícími řadit zvýšenou 
stimulaci a posílení výkonu (ať už ve studiu nebo ve 
sportu), socializaci mezi vrstevníky (včetně sociál-
ního tlaku vrstevníků) či přirozenou touhu dospíva-
jících experimentovat. Samostatnou oblastí přispí-
vající k vysoké míře akceptovatelnosti nikotinových 
sáčků je jejich legální status, respektive současná 
nedostatečná regulace. Jelikož nikotinové sáčky ne-

obsahují tabák, nevztahuje se na ně právní regulace 
pro tabákové výrobky. Do roku 2021 pro nikotinové 
sáčky proto neexistovala v českém systému právní 
definice. Na základě novely zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinácha tabákových výrobcích byla vytvoře-
na kategorie „nikotinový sáček bez obsahu tabáku“. 
Další specifické požadavky týkající se složení, vzhle-
du a  jiných vlastností nikotinových sáčků by měly 
být stanoveny ve vyhlášce. Konkrétní podmínky 
pro regulaci prodeje (zejména pak stanovení záka-
zu prodeje osobám mladším 18 let) by bylo vhodné 
upravit v  zákoně č. 65/2017 Sb., o  ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek. Přestože 
výrobci deklarují, že v rámci prostředků samoregu-
lace neprodávají nikotinové sáčky osobám mladším 
18 let, toto opatření není právně vymahatelné. Při 
nákupu výrobků přes e-shop výrobci na webech 
uvádí povinnost ověření věku na dálku, tuto pod-
mínku však lze velmi snadno potvrdit zaškrtnutím 
políčka nebo výběru libovolného roku narození bez 
nutnosti dalšího ověření reálného věku nakupující-
ho. Téma nikotinových sáčku by mělo být akcento-
váno především ve školské primární prevenci a pre-
ventivním plánu školy. Praktická doporučení pro 
prevenci užívání nikotinových sáčků ve školském 
prostředí poskytuje aktualizovaný metodický pokyn 
MŠMT k oblasti tabáku a nikotinu.25

ZÁVĚR
Nikotinové sáčky jsou novým produktem na trhu 
s tabákovými a nikotinovými produkty v ČR. Vzhle-
dem ke svému specifickému složení (neobsahují 
tabák) se vymykají regulaci stávajících tabákových 
výrobků. Kvůli své diskrétnosti, široké dostupnosti, 
atraktivní reklamě a propagaci se rychle staly ob-
líbeným produktem mezi dospívajícími. Přesto, že 
se jednáo produkty, které se nespalují a neprodu-
kují další toxické látky vzniklé hořením, obsahují 
nikotinové sáčky vysoké dávky nikotinu. Nikotin je 
látka s vysokým potenciálem pro rozvoj závislosti, 
v případě dospívajících může negativně ovlivnit vý-
voj mozku a zhoršit kognitivní funkce. Přestože je 
absorpce nikotinu ovlivněna řadou faktorů (forma 
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užití, tělesná hmotnost, pH v ústech, zdravotní stav 
atd.), každá dávka je u dětí a dospívajících spojena 
s rizikya i nižší dávky mohou vést k akutní intoxikaci 
nikotinem. S ohledem na vysokou popularitu nikoti-
nových sáčků mezi dětmi by toto téma mělo být zo-
hledněno v preventivním plánu školy a  implemen-
továno do aktivit školské prevence. Důležité je také 
kontinuálně monitorovat prevalenci a  vzorce uží-
vání nejen nikotinových sáčků ale také dalších no-
vých forem výrobků (e-cigarety a  zahřívaný tabák) 
napříč populacemi v ČR. V neposlední řadě by o této 
problematice měli být informování rodiče a eduko-
váni odborníci v  přímém kontaktu se současnými 
i potencionálními uživateli tabáku a nikotinu, tedy 
z  oblasti školství, prevence, zdravotnictví a  sociál-
ních služeb. Pro nastavení jednotného regulatorní-
ho rámce je nutná úprava stávajících legislativních 
opatření, zejména pak definování maximálního 
množství obsahu nikotinu, upravení požadavků pro 
regulaci reklamy a propagace a zákaz prodeje nikoti-
nových sáčků osobám mladším 18 let. 

Dedikace: Vznik tohoto článku byl podpořen 
institucionálním programem podpory Progres č. 
Q06/LF1 a projektem RVKPP č. AA-01-20. 
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Abstract: Tobacco-free nicotine pouches are new 
phenomenon on the czech market with nicoti-
neand tobacco products. These are small white 
bags filled with a cellulose infused with nicotine-
and other additives. As nicotine pouches do not 
contain tobacco, they are not yet regulated by 
legal norms as conventional tobacco products. 
Due to their high availability, attractive adverti-
sing, wide range of flavors and discreet form of 

use they have become highly popular especially 
among children and adolescents. The aim of this 
article is to describe the content, composition 
and effects of nicotine pouches, user specifics by 
children and adolescents and possible preventive 
measures in this area. 
 

Keywords: nicotine; nicotine pouches; children; 
dependence; prevention
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