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Problematika kouření

Kouření  tabákových  výrobků  je  jedním  z  největších  sociálně  zdravotních   i 

sociálně  zdravotnických problémů posledních desetiletí. Cílem této práce je 

kritický pohled na některé chybné aspekty boje proti nepochybně škodlivému 

návyku.

Nejprve se podívejme, co za tak silným návykem kouření stojí. 

V  pojetí  moderní  medicíny  je  podstatou  návyku  nikotin,  jakožto  alkaloid 

obsažený v tabáku. Místem účinku nikotinu je acetylcholinový receptor. Již na 

počátku 20. století byly identifikovány v parasympatickém nervovém systému 

dva  druhy  acetylcholinových  receptorů,  pojmenované  byly  podle  názvu 

přírodních (cholino)toxinů1. Muskarinový, aktivovaný muskarinem a blokovaný 

atropinem.  Nikotinový, aktivovaný nikotinem a inhibovaný kurare. 

Z původní představy lokalizace muskarinových receptorů na hladkých svalech 

vnitřních orgánů, exokrinních žlázách a autonomních gangliích, nikotinových na 

nervosvalové ploténce příčně pruhovaných svalů a v autonomních gangliích, se 

během  dvacátého  století,  především  v  posledních  desetiletích,  objevily  a 

popsaly mnohé AChR i v centrálním nervovém systému. Pro potřeby tohoto 

článku se zaměříme pouze na nAChR (nikotinové acetylcholinové receptory).

Nikotinový  AChR,  ligandem  řízený  iontový  kanál2,  tvoří  v  membráně 

komplexem pěti polypeptidových podjednotek soudkovitý útvar. Podjednotky 

těchto  pentametrických  útvarů  mají  různou  základní  strukturu,  značíme  je 

řeckými α, β, γ a δ.  U α a β byly ještě objeveny další izoformy:  α1-9,  β1-4. 

Kombinační možnosti rozličných podjednotek naznačují velkou diverzitu ve své 

struktuře a funkci.

Lokalizace specifických  nAChR: Na nervosvalové ploténce příčně pruhovaných 

svalů  jsou  tvořeny  podjednotkami   α1,  β1,  γ  a  δ,  na  srdci  a  v  gangliích 

1 Benešová a Patočka, 2001
2 Paterson a Nordberg, 2000; Dani 2001
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kombinace  podjednotek   α3,  α5  a  β4.  V  mozku  nacházíme  kombinace 

podjednotek  α (α2-α6) a β (β2-β4).

Kombinační složitost ještě podtrhují různé vazebné závislosti ve farmakologii 

pro uspořádání různých izoforem podjednotek sousedících vedle sebe.

Podjednotky  mají  ve  své  extracelulární  části  ještě,  krom  specifického 

vazebného  místa  pro  ACh,  také  další  allosterická  vazebná  místa  pro 

nekompetitivní  aktivátory  iontového  kanálu  (fyzostigmin,  galantamin),  pro 

nekompetitivní  blokátory  (chlorpromazin,  fencyklidin),  pro  Ca2+ a  steroidy 

(kortikosteron, progesteron).3

Déletrvající stimulace nAChR nikotinem vede k rychlé desenzitizaci a následně 

k  upregulaci  (zvýšení  počtu  receptorů)4,  což  je  opačný  účinek  od  ostatních 

receptorových mechanizmů, kde naopak dochází k downregulaci (snížení počtu 

receptorů)  cestou jejich internalizace. Nejcitlivější k této upregulaci je systém 

s α4, β2 a homologním α7.

Nikotinové acetylcholinové receptory se nacházejí jednak v systému vlastních 

synapsích cholinergního systému, jednak v systému presynaptické modulace 

dalších  neuronálních  systémů  v  kortexu,  hipokampu,  thalamu,  striatu  a 

mozečku5, kde facilitují, nebo modifikují uvolňování ostatních transmiterů, jako 

např.  GABA,  5-HT,  glutamát..  To  hraje  důležitou  roli  (excitační,  inhibiční)  v 

udržení normálních funkcí mozku, k zajištění optimálního výkonu neuronálních 

okruhů  a  v  řízení  komplexních  mechanismů  -  chování  a  adaptace6,  dalších 

fyziologických mechanismů -vigility, udržení selektivní pozornosti, zpracování 

informací, učení, paměť, stresová reaktivita...7

Nikotinismus - závislost  na  nikotinu  lze  podle  dnešních 

znalostí  vysvětlit  aktivací  nAChR8:  1) Homologních  α7,  ty  jsou 

lokalizované  na  glutamátergních  aferentních  vláknech 

dopaminergních  neuronů  ve  ventrálním  tegmentu.  2) S 

podjednotkou β2 na dopaminergních receptorech, nejsilněji  α4β2, 

3 Benešová, 2002
4 Nordberg, 1998, 2002; Fenster et al., 1999; Alkodon et al., 2000; Buisson a Bertrand, 2001; Wonnacott 

a Mogg, 2002
5 Wonnacott, 1997
6 McGehee a Role, 1995; Jones et al.,1999; Ji a Dani, 2000; Nordberg, 2002
7 Paterson a Nordberg, 2000
8 Svensson, 2002; Wonnacott a Mogg, 2002

4



jejichž stimulací dojde k zvýšenému vyplavení dopaminu v  nucleus 

accumbens9.  Při  zamezení  dodávky  exogenního  nikotinu  klesne v 

těchto  oblastech  vyplavování  dopaminu  a  projeví  se  abstinenční 

projevy, bažení po cigaretě.10 

Jak podle dnešních poznatků nikotinismus léčit?

Medicína postavená na farmakoterapii dává na výběr z následujících možností:

Nikotin. Používá se již od konce 70.let, kdy se objevila možnost použití v 

nových, tehdy revolučních farmakologických formách - žvýkačkách a masovou 

kampaní  nahradila  farmakoterapie  do  té  doby  užívané  přírodní  formy 

náhradního dodávání nikotinu v odvykání kouření cigaret v podobě žvýkacího, 

nebo šňupacího tabáku, které se jinak do té doby užívalo.

Mechanizmus  účinku  spočívá  v  disociaci  dvou  forem  závislosti  při  kouření 

(cigaret). Odtržení psychické závislosti na denních rituálech, sociálního návyku 

a vrozené složky nevědomí, od fyzické závislosti na návykové látce – nikotinu a 

tím porušit naučené schéma kouř = fyzické uspokojení. Přes nepříznivé účinky 

(především  na  kardiovaskulární  systém)  je  nikotin  vhodným  farmakem  pro 

odvykání,  protože  míra  užitku  z  ukončení  přijímání  kancerogenních  látek 

vznikajících  při  nedokonalém  spalování  tabáku  mnohonásobně  převyšuje 

nežádoucí  účinky.  A  samotná  léčba  nikotinismu  se  děje  až  následným 

postupným (a dostatečně pomalým) snižováním dávek kýženého nikotinu.

Bupropion. Mnoho let se užívá jako NDRI (noradrenalin and dopamine 

reuptake inhibitor) antidepresivum. Před lety došlo k náhodnému objevu, kdy 

pacienti  léčení  bupropionem  pro  deprese  přestávají  hromadně  kouřit. 

Mechanismus působení se děje působením na receptory α3β2, kde dochází k 

jeho působení jako antagonisty, tímto působkem zvyšuje uvolňování dopaminu 

v  ncl.  accumbens11.  Z  poznatků  vyplývá  určitá  nejasnost  v  kompetenci  s 

nikotinem  a  výše  popsaným  mechanismem  na  receptorech  α4β2,  přesný 

mechanismus při  odvykání kouření tedy není doposud uspokojivě vysvětlen. 

Vhodný je zejména pro kuřáky trpící depresí. 

9 Keating et al., 2006
10 Malin, 2001
11 Svensson, 2002; Shytle et al., 2002
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Vareniclin. Perorálně aktivní parciální agonista nAChR α4β2, na které se 

na rozdíl od ostatních subtypů váže s vysokou afinitou. Jako parciální agonista 

působí mírnou stimulací, zároveň antagonizuje zvýšenou stimulaci nikotinem. 

Stimulací  receptorů  zvyšuje  dostupnost  dopaminu,  tím  snižuje  abstinenční 

příznaky,  antagonismem nikotinu  brání  k  nadměrné  stimulaci  nikotinem12 a 

prohlubování návyku.

Z  metaanalýzy  výsledků  několika  studií13 různých  druhů  léčby 

vyplývá,  že  nikotinová  substituce  byla  významně  účinnější  než 

placebo po 3 měsících i po 1 roce. Bupropion byl po 1 roce sledování 

v  některých  studiích  úspěšnější,  nežli  nikotinová  substituce. 

Nejlepších výsledků dosáhl vareniclin, který byl výrazně lepší (po 3 

měsících i po 1 roce), než bupropion.14

Proč tedy nikotinismus není vymýcen?

Kouření,  respektive  kouření  tabákových  výrobků,  není  klasickou  formou 

závislosti v měřítku s ostatními drogami.  Ona silně návyková látka nevyvolává 

prvotní  příčinu  něčeho  pro  člověka  krásného.  Žádné  prožitky,  úlevu, 

halucinace, či jakýkoliv jiný důvod pro který se jiné drogy užívají. Ba naopak! 

Nikotin zpočátku způsobuje bolesti hlavy, nevolnosti, anorexii, tachykardii, a s 

tím provázené pocity úzkosti a další nepříjemné pocity. Vypracovat návyk na 

nikotinu je záležitostí desítek měsíců. Chuť pro člověka začínajícího kouřit také 

není ničím neodolatelně vábným. Při klasickém inhalování do plic se ještě ke 

všemu musí překonávat kašlací reflex. V tomto ohledu moderního molekulárně 

technického pojetí medicíny je kuřáctví nevysvětlitelnou záležitostí.

Psychologické studie zabývající se touto problematikou operují pouze s 

faktorem  jakéhosi  začlenění  budoucího  kuřáka  do  kolektivu  dospělých  a 

motivací ke kouření spjatou s touhou vyrovnat se vzorům, pocitu dospělosti a 

podlehnutí  tabákové  reklamě.  Ano,  určitá  část  těchto  tezí  má 

nezanedbatelnou úlohu ve vlivu pro začínající kuřáky. Ale těžko souhlasit, že 

právě  tyto  vlivy  jsou  pravou  a  jedinou  příčinou,  která  může  za  kouření  v 

12 Švestka a Doležal, 2007
13 Wu et al., 2006
14 Kostrouch V., Farmakoterapie nikotinismu, nikotinismus farmakoterapií; 2009
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takovém, celosvětově rozšířeném zlozvyku.

U dětí lze pozorovat mohutnou fascinaci ohněm. Oheň je první fází. Kdo 

by si ze svého dětství nepamatoval jak rád škrtal sirkami, zapaloval papír, dělal  

ohníčky..  Druhá  fáze,  nastupující  s  věkem  v  určitém  zpoždění,  je  fascinace 

kouřem,  dýmem.  Tato  fáze  je  dobře  patrná,  mají  li  děti  přístup  k  vonným 

tyčinkám. Zapálené tyčinky v místnosti  nenechají  děti  nikdy klidnými.  Jejich 

pozornost  se  postupně  uchyluje  ke  stoupajícím  obláčkům  a  mají  tendence 

uchopovat je a hrát si s nimi. Ovládat plynutí tenkého provázku stoupajícího 

kouře. U dětí, které nemají volný přístup k vonným tyčinkám se tato fascinace 

kouřem dá pozorovat třeba u ohýnku. Snad každé dítě, je li mu to dovoleno, si 

připálí alespoň klacík. A po vyndání z ohně, ze žhavého konce stoupá kouř, a 

dítě pak dělá různé kroužky a ovládá dým...

Provedl  jsem  u  dospělých  malý  pokus15.  Vybral  jsem  neagresivní 

nekuřáky, tedy takové nekuřáky, kteří nejsou bojovně zaujatými, a přistoupili 

na to, že budou pokusně kouřit a tato skutečnost jim nijak nevadila. Vzorek 

pokusné  skupiny  jsem  rozdělil  na  dvě  poloviny.  Pro  zjednodušení  rozdělím 

třeba na skupinu A a skupinu B. Skupina A za mé přítomnosti dostala nejprve 

klasické cigarety. V druhé části pokusu dostali speciální cigarety plněné směsí 

bylinek a tabákového aroma, tedy bez nikotinu16.  Skupina B dostala nejprve 

cigarety bez nikotinu a poté s nikotinem. Účastníci pokusu byli seznámeni s 

mylnými informacemi, že provádím pokus, kdy se snažím zjistit, které cigarety 

jsou  objektivně  lepší,  zda  li  cigarety  jedné  velmi  drahé  značky,  či  cigarety 

druhé, levné. A že píši práci o reklamě a jejím ovlivňování. Oni jako nekuřáci 

jsou jediným relevantním subjektem, který nezná chuť ani jedné značky a není 

tedy ovlivněn žádnou předchozí  zkušeností.  Cigarety plněné bylinkami jsem 

ukryl  do krabičky od cigaret normální komerční  značky,  štítky na prstencích 

cigaret  přelepil  a  přinesl  k  vykouření.  Před  každým  jsem  vytáhl  cigaretu  z 

krabičky a před nimi je promíchal a tím navodil pocit z pravdivosti jim podaných 

15 V roce 2006 v rámci práce „O návyku kouření.“
Pro omezený počet ochotných respondentů lze validnost výsledků samozřejmě snadno napadnout. V 
kontextu této práce, a s odkazem pro budoucnost – jako případného podnětu pro širší výzkum, si ale 
dovolím tento mikro výzkum znovu připomenout.

Pokusu se zúčastnilo 11 osob, rozdělené do skupiny A 5, do skupiny B 6 osob. Pro zjednodušení textu 
podávám výsledky v souhrnné podobě. 

16 Na Slovensku prodávané pod názvem Herbaleta
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informací. 

Během pokusu musel každý mluvit o svých pocitech, chuti, prožitku a celkové 

změně nálady.

Obě skupiny udávaly, že držet cigaretu je velmi zvláštní pocit. Každý se shodl 

na tom, že je velmi uvolňující, až téměř hypnotické, pozorovat a pohrávat si se 

stoupajícími  obláčky dýmu.  V  ústech pociťovali  ne příliš  příjemnou chuť,  na 

plicích poté zvláštní dusivou bolest. Rozdíly v náplni cigaret byli nejlépe patrné 

po první části pokusu u obou skupin. 

Skupina A (po první cigaretě -s nikotinem) vykazovala jisté známky intoxikace, 

vcelku dobrou náladu, však zároveň i určitou letargii a jakousi menší sdílnost, 

závratě, těžkost na plicích, pachuť v ústech a nepříjemný pocit na kořeni jazyka.  

Jejich povolnost k druhé části -tedy ke druhé cigaretě- byla v krátkém časovém 

horizontu vesměs odmítavá, musela se udělat pauza v řádu hodin.

Skupina B (po prví cigaretě -bez nikotinu)  vykazovala po vykouření  cigarety 

významné zlepšení nálady, vyšší sdílnost se svými pocity, doslova upovídanost. 

Taktéž těžko na plicích, pachuť v ústech však bez onoho nepříjemného pocitu 

na kořeni jazyka. Bylo patrné jejich nadšení, kdy prý očekávali mnohem více 

nepříznivých pocitů a ke druhé části pokusu byli ochotni přistoupit již ve velmi 

krátkém časovém horizontu. 

V  druhé  části  pokusu  se  výše  popsané  příznaky  prohodily.  U  skupiny  A 

vymizelo  točení  hlavy  a  dostavila  se  povídavější  nálada.  Když  jsem  se  jich 

dotázal na onu změnu, často odpověděli humorně, že jsou rádi, že to mají za 

sebou.  Několik  jedinců  odhalilo,  že  se  nyní  nejedná  o  tabák,  k  čemuž  u 

předchozí skupiny při první zkoušce nedošlo.

Pokus tedy naznačuje,  že samotný proces kouření navozuje kladné změny v 

chování,  s  jakýmsi  pocitem  uvolnění.  Kouření  tabáku  však  přináší  mnoho 

nepříjemných pocitů. 

Nikotin tedy nemůže být tím samotným vehikulem pro motivaci  v  dalším a 

dalším  kouření  do  doby,  kdy  vznikne  biochemický  návyk.  A  naopak  při 

farmakologické léčbě biochemického návyku vysoký procentuální podíl jejího 

selhání  lze  s  vysokou  pravděpodobností  přisoudit  složce  kolektivního 

nevědomí17. 

17 Kostrouch V., 2006, O návyku kouření.
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Protikuřácká kampaň – míra a pozadí její současné podoby.

Nepopíratelným  statistickým  faktem  škodlivosti  kouření  je  zvýšený 

výskyt dlaždicového karcinomu sliznic přicházejících do kontaktu s tabákovým 

dýmem,  více  než  90%  výskyt  malobuněčného  karcinomu  plic  u  kuřáků  ve 

srovnání  s  nekuřáky,  nebo  o  něco  hůře  průkazný,  avšak  nezanedbatelný 

etiologický  vliv  na  vznik  aterosklerózy,  vysokého  krevního  tlaku  a  mnoho 

dalších negativních vlivů kouření na lidský organismus. 

Na  druhé  straně  pak  stojí  brutalita  boje  proti  kouření,  založená  na 

lživých informacích skrývajících se za popiskami obrázků, kde černá nevzdušná 

plíce  vypreparovaná při  pitvě patří  vždy kuřákovi  a  „krásná“ růžová plíce je 

vždy  nekuřáka. Snadno dojdeme k podezření, že se v těchto případech může 

jednat jen o hru se slovy, ne-li předvedení plíce zemřelého horníka, kterému 

náhodou vykukuje z kapsy krabička cigaret a ještě ante finem trpěl rozsáhlou 

pneumonií. V druhém případě pak je možné ukázat dítě zemřelé následkem 

tragické nehody. Pak byly skutečně předvedené plíce kuřáka a plíce nekuřáka, 

ovšem bylo porovnáno neporovnatelné18. Tuto brutalitu (jež mi není z etického 

hlediska blízká) bych ještě pochopil jako určitý způsob boje za dobrou věc u 

hrstky neakademických rétoriků. Je konec konců jednodušší rozšířit mezi lidmi 

lživé informace vyvolávající paniku u citlivých jedinců, než zdlouhavě popisovat 

biochemické mechanismy odehrávající  se na buněčných membránách,   které 

ještě ke všemu nejsou dodnes zcela jasně vyřešené, ač jednoznačné výsledky 

prokazují škodlivost. Zarážejícím faktem pak zůstává, když této dezinformaci 

podlehne  i  akademická  veřejnost.  Jako  příklad  lze  uvést  jednoho  bývalého 

asistenta  topografické  anatomie.  Letmým  pohledem  na  preparát  briskně 

rozpoznával  kuřáky  silné  od  slabých  a  nekuřáky.  Fundovaných  lidí,  kteří 

vypouštějí obdobné nesmysly, je mnoho. Je ale takový přístup k seriózní vědě 

ospravedlněn příslovím „účel světí prostředky“?

Bylo by pouhou utopií myslet si, že za bojem proti kouření stojí pouze 

hrstka bojovných lékařů a politiků starajících se o blaho nás všech. Opravdu 

nelze  tvrdit,  že  celá  mánie  z  tabáku  je  vyvolaná  jen  dobrým  úmyslem.  O 

škodlivosti kouření na lidský organismus se všeobecně ví již mnoho desítek let, 

18 Černé zbarvení plíce je vždy a pouze způsobeno antrakózou plic - zanesením uhelného prachu. 
Tabákový kouř nikdy nezanechává žádné usazeniny. Osud černých dehtových látek nebyl doposud 
vypátrán, avšak bylo jednoznačně potvrzeno, v plicích se neusazují. 
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ne-li  od  samotného  počátku.  Je  navíc  mnoho  substancí,  které  mají 

přinejmenším  stejný  podíl  ke  vzniku  nemocí,  tím  mám  namysli  například 

zdánlivě nevinnou sacharosu a její vzestup nadužívání v posledních sedmdesáti 

letech, která má zrovna možná srovnatelný vliv (ne li vyšší) na lidské zdraví v 

populaci (rozvoje diabetu, nadváhy, postupně aterosklerosy a mnoho dalších 

důsledků).  Nebo třeba vepřové maso,  u  kterého  je  dobře  zdokumentovaný 

výskyt kolorektálního karcinomu v souvislosti s oblastmi kulturně založenými 

na  jeho  vysoké  spotřebě  a  až  zanedbatelný  výskyt  (v  poměru  s  prvně 

zmíněnými)  v  oblastech,  kde  je  jeho  konzumace  z  náboženských  důvodů 

zakázána,  nebo  kde  je  jeho  dostupnost  ve  srovnání  s  ostatním  masem 

omezená.

Je až neuvěřitelné, že o sacharose a vepřovém téměř nikdo z laické veřejnosti  

neví. 

Proč nevznikla lobby proti lakovanému nábytku, proti plastovým oknům, proti 

některým konzervačním látkám, smaženým jídlům, snad vyjma v jednu dobu 

medializovaným smaženým bramborům,  kdy  asi  po  roce  tato  kampaň  beze 

stop utichla? Proč neexistují  televizní spoty varující  před sladkými tyčinkami 

„plnými mléka“ určenými pro děti, které v sobě obsahují tolik energie, že by 

energeticky pokryla dospělému člověku třetinu dne? 

Častým argumentem bývá, že takový kuřák je nebezpečný nejen sobě, 

ale i nevinnému okolí v podobě pasivního kouření. Z prosté logiky – pokud je 

kouření škodlivé – je i pobyt v místnosti, kde se cigareta vykouřila, škodlivý.19 

Člověk, stejně jako všežravci, má konstitučně vyvinutý trávicí systém na určité 

univerzální  úrovni,  kdy  ale  dokonalý  není  ani  pro stravu  rostlinnou,  ani  pro 

stravu  masitou.  Pro  rostlinnou  je  příliš  krátký,  pro  masitou  naopak  příliš 

dlouhý. Rostlinnou tedy nelze plně využít, masitá příliš dlouho tleje a dochází k 

tvorbě např. Skatolu a jiných indolů20. S podobnou logikou se tedy dostáváme k 

negativu  výše  zmíněného  vepřového  masa  a  s  jistou  mírou  nadsázky  lze 

považovat  jejich  konzumenty  za  podobným  způsobem  nebezpečné  pro  své 

19 Zajímavá je historie vědeckého bádání, kterou bylo nutno tuto základní hypotézu podepřít. Více než 
dvacet let a mnoho miliónů dolarů stály neúspěšné výzkumy. Až na počátku devadesátých let se 
podařilo přijít s brilantním nápadem, jak tuto myšlenku podpořit. Do hermeticky uzavřeného prostoru 
uzavřít pokusné zvíře a prostor zaplnit přesyceným tabákovým kouřem. Poté stačilo výsledky 
extrapolovat v koncentraci a čase, a škodlivost pasivního kouření byla potvrzena. 

20 Při pokusech na myších byla prokázána škodlivost na dýchací systém a jejich kancerogenita. 
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okolí21. 

Proč  jsou  tedy  cigarety  jedinou  špatností  hodnou  zákazu  jakékoli 

reklamy a stal se trestným činem i pouhý název některých stájí Formule 1? Z 

filmů se potichu vytratil kladný hrdina zahalený do oblaku tabákového dýmu. 

Aby  se  ale  nevytratila  lidskost  hrdinů,  i  dnes  mají  své  neřesti,  kterými  se 

přibližují  pouhým smrtelníkům, tou se stala  káva.  Detektiv Colombo přestal 

kouřit své pověstné doutníky a začal se všude motat s velkým šálkem kávy. 

Televizní přátelé žijí své životy v kavárně nad šálkem kávy… Opravdu snad v 

každém filmu (nenapadá mě žádný americký film ze současnosti, kde tomu tak 

není) udělá hlavní hrdina alespoň nějakou narážku na pití  kávy! Je tedy pití 

kávy zdravé?! Není22! Je snahou světa vymýtit závislosti na látkách tělu cizím? 

Káva je také silně návyková! Proč tabák má takové výsadní postavení?

Pokud se tedy zamyslíme nad prostou otázkou, kde se najednou bere taková 

síla  a  politický tlak pro potlačování  kouření,  vyjde nám alarmující  a  v  celku 

jednoduchá rovnice. 

Ve světe, který již  dávno neovládají  politické strany a sdružení,  nýbrž 

ekonomické cíle silných uskupení, jejichž boom odstartoval díky práci synovce 

S. Freuda, Edwarda Bernayse, zejména jeho aplikace ovlivňování podvědomí a 

její uplatnění v reklamě. Je až úsměvné, že právě on moderní reklamní postupy 

prvně masově odstartoval na objednávku tabákových společností a tím vlastně 

zavinil vzestup popularity cigaret, do té doby užívaných jen menšinově. Práce 

reklamy  s  podvědomím  umožnila  nastartování  enormních  zisků  některých 

společností. Tyto společnosti lobují za své zisky u politických představených, 

úspěšně  je  přesvědčují  ať  již  finančně,  nebo  i  čistě  legální  cestou  prosté 

argumentace. Ti se pak stávají jejich výkonnou mocí.

Odpověď, proč se tomu tak děje, lze nejlépe nepřímo hledat na jednotném 

modelu kuřáka a nekuřáka a porovnání rozdílného chování.

Kouření vyvolává v mozku přesněji zřejmě v limbickém systému,  pocit 

uspokojení, jakýsi pocit satisfakce a tím jednoduše oslabuje, nebo až víceméně 

nedovoluje  další  prohlubování  motivačních  procesů,  které  ženou  každého 

jedince vpřed. Úlohou správného fungování tohoto systému může být jakási 

21 Uplatněním stejné metodiky pokusu viz pozn. č. 19 by bylo snadné dokázat škodlivost pobytu 
konzumentů vepřového pro své okolí, především pak v uzavřené místnosti. Princip argumentace pro 
zákaz by pak mohl být stejný.

22 Káva je mimo jiné zodpovědná za nádory pankreatu a jeden z rizikových faktorů ICHS.
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perzistující  nespokojenost  s   aktuálním  stavem  jedince  a  jeho  neutuchající 

potřeba lidského konání ke změně (k lepšímu) současného stavu. K objasnění 

této  hypotézy  poslouží  nejlépe  několik  přímých  příkladů.  Kde  a  kdo  tedy 

nejvíce  kouří?  V  méně  rozvinutých  zemích  kouří  velká  část  populace  a  je 

nasnadě  jednoduché  vysvětlení:  menší  možnost  kulturní  a  ekonomické 

realizace zvyšuje náchylnost k dosažení motivační satisfakce jinou cestou. V 

naší socioekonomické společnosti  euroamerického světa kouří více chudší a 

sociálně  slabší  část  populace,  je  zde  stejný  psychický  původ  závislosti.  V 

měřítku vyšší a vyšší  střední třídy nalezneme kouřící  jedince mající  většinou 

výrazný sklon k depresivním stavům a psychickým problémům. (Lidi s větším 

sklonem k jakýmkoliv závislostem s určitým propojením na psychické poruchy 

nalezneme ve všech sociálních skupinách, avšak podíl ke vztahu ke kouření je u 

vyšších  sociálních  skupin  markantní  ve  srovnání  s ostatními  jmenovanými 

skupinami.) Je tedy patrná motivační satisfakce u kuřáků. 

Oproti   tomu  nekuřák  je  hnaný  limbickým  systémem  a  souvisejícími 

podkorovými  centry  k  jiné  seberealizaci  a  uspokojení.  Zde  se  pak  otevírá 

obrovské  spektrum  možností,  jakými  se  realizovat  a  přibližovat  se  k  bodu 

uspokojení,  kdy pak následuje začarovaný kruh,  resp.  spirála  (lidem vlastní), 

která  žene jedince  k  dalšímu  a  vzdálenějšímu  bodu,  do  kterého  se  při  tzv. 

zdravém  způsobu  života  nelze  nikdy  dopracovat.  To  je  fyziologický 

mechanismus  určující  neustálý  růst  osobnosti.  Tito  pak  jsou  ale  daleko 

ovlivnitelnější reklamou a masovou kampaní, která se jim stává vodítkem k již 

zmíněným bodům uspokojení. Reklama působící na lidské podvědomí, kterou 

odstartoval právě již zmíněný Edward Bernays, se tak stává velmi nebezpečnou 

a může zahnat lidi až do stádního chování, které se již dá snadno zmanipulovat 

ku  obrazu  potřebnému.  Již  sama  tato  myšlenka  svádí  k  rozvíjení  daleko 

obsáhlejšího tématu,  kterému bych se rád věnoval v nějakém z příštích textů.

Tak ve srovnání kuřáka a nekuřáka nalezneme určitá specifika chování. 

Kuřák  (míněno  průměrný,  tedy  zevšeobecněný  objekt)  vynakládá  mnoho 

peněz  za  tabákové  výrobky,  jiné  tzv.  nadstandardní  komodity  jsou  mizivou 

položkou v jeho výdajích. Zatímco nekuřák (míněno průměrný, zevšeobecněný 

objekt)  utratí  mnohonásobně  větší  částky  za  různé  „trendy“  značkové 

oblečení,  pije jedině „trendy“ drinky,  pojídá „trendy“ superzdravé potraviny, 

provozuje  sporty,  které  jsou  jedině  „in“,  jen  aby  dostál  určitého  pocitu 
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sebeuspokojení.  Je  tedy  jednoznačně  kvalitnějším  objektem  zájmu 

poskytovatelů (výrobců trendy zboží a s nimi spojených reklamních agentur). 

Tuto ekonomickou rezervu postupně objevili i světové politické špičky a začali 

cíleně omezovat svobodný trh v zájmu transformace a postupného vývoje k 

lepšímu ovlivnění masy. 

Často slýcháváme argumenty typu, že pro stát není ekonomicky výhodné, když 

musí kuřáky léčit, kolik miliónů stojí léčba rakoviny plic a podobné námitky… 

Tato  myšlenka  by  byla  správná,  kdyby  každý  nekuřák  umíral  v  devadesáti 

letech z plného zdraví  bez asistence lékaře,  jenže ono se tomu tak neděje. 

Lidské  tělo  není  naprogramované na  jednotnou  délku života,  různé orgány 

začínají  selhávat  v  různou  dobu,  ty  se  pak  léčí  a  to  stojí  peníze.  Léčba 

chronického onemocnění u kuřáka, která je také další námitkou, je ekonomicky 

nesrovnatelná s výplatou důchodů o kolik se nekuřák dožije více a se ziskem z 

daní z tabákových výrobků. Neomezenou moc ekonomicko-politických gigantů 

dokumentuje násilné umlčení, poměrně nedávné seriózní studie Philip Morris 

na vzorku populace  v České republice. Ta jasně prokázala pravdivost tvrzení o 

ekonomickém přínosu pro stát.  Zveřejnění této studie bylo skandalizováno a 

koncern Philip Morris musel v evropském parlamentu vystoupit s omluvou, že 

zveřejnění  studie  bylo  neetické.  Že  by  tedy  byl  kuřák  nakonec  skutečně 

nevýhodný proto, že se zkracuje jeho zařazení do trendy konzumního stáda? 

Česká republika je teprve v počátcích celé té světové restrikce tabáku. Naše 

republika  ještě  není  prioritním  cílem  světových  společností,  lobbyingové 

společnosti ještě nepřetvořily celé politické spektrum, a tak většina politické 

síly se stále skrytě drží dostatečně výnosného modelu dříve zemřelého kuřáka. 

Přesto moderní světový názor na kouření i u nás díky (relativně) svobodnému 

šíření informací bez hranic již nezadržitelně nastartoval postupný úplný zákaz 

kouření.

V  tomto  srovnání  kuřáka  a  nekuřáka  tedy  vidím  účelovost  takové 

protikuřácké  kampaně,  jaká  v  posledních  asi  patnácti  letech  ovlivňuje  naše 

chování. Je to tedy jeden z dalších produktů reklamní politiky, kdy se snoubí 

dobrá věc - nepoškozování lidského těla - se špatným úmyslem, a to posílením 

již pár let stagnujícího trhu a nevědomé manipulace s lidmi ne zcela mravným 

účelem.  

Pro vedení státu v diktátorském režimu je nutná pasivita občanů, v protikladu 
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tomu  pak  stojí,  že  k  vedení  „svobodného“  státu,  či  společnosti  je  naopak 

potřebná aktivita  občanů.  Nebezpečím ale je  aktivita  společnosti  řízená.  To 

obvykle předznamenává začátek konce…

Postavení lékaře v protikuřácké kampani?

Je  nasnadě  říci,  že  lékař  by  měl  tyto  protikuřácké  aktivity  slepě 

podporovat v souladu se slibem, který na konci studia složil. Jenže pokud se 

jedná o vymítání zla za cenu manipulace s lidskou psýché,  může být taková 

manipulace zlem daleko nebezpečnějším. Tak vzniká  velké etické dilema. 

Ochrana  zdraví  je  jednou  ze  součástí  lékařské  praxe.  Pokud  je  dle 

dnešních znalostí a podle mnoha výzkumů označený viník některých chorob, je 

bezesporu prvořadou úlohou lékaře snažit se jej ze života eliminovat. 

Je důležité nalézt vhodnou míru tohoto boje a nezařadit lékaře do slepého, 

inkvizičního boje. Od prvního ročníku lékařských fakult je studentům dokola 

opakováno, že lékař nemá být nadřazeným ředitelem nemocného, ale „pouze“ 

průvodcem pacienta v nemoci. Jako průvodce by měl vždy jednat lege artis23, 

tedy  pouze  tak,  aby  „postup  preventivní,  diagnostický  nebo  terapeutický  byl  

takový, který odpovídá nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání.24“ 

Jedná se tedy o vědecké, nikoli v dobré víře pocitové poznání. Pokud jsou tedy 

vědecky dokázány škodlivé důsledky kouření jako jedny z mnoha faktorů pro 

vznik nemocí, nelze vyzdvihovat pouze je nad ostatní. Nelze se řídit částečným 

vědeckým  poznáním  jednotlivých  dílčích  výzkumů,  které  poté  vyzdvihneme 

nad ostatní25. Proto nelze protikuřácké kampaně pokládat za lékařské poslání. 

Úkolem lékaře  by měla být prevence a léčení jednotlivých chorob spojených s 

kouřením  ve společné rovině s  ostatními vyvolávajícími příčinami26. 

23 „Pojem lege artis (lat.) vznikl zkrácením z de lege artis medicinae (lat.), tedy podle pravidel umění  
lékařského. V současnosti je obvykle vykládán jako takový preventivní, diagnostický nebo terapeutický  
postup, který odpovídá nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání.“ viz wikipedia.org 

24 viz výše 
25 Částečné vědecké poznání by se dalo přirovnat k situaci, kdy by lékař neléčil pacienta s vážnou  

virovou infekcí antibiotiky, protože antibiotika nepůsobí na viry, opoměl by přitom na přidružené  
bakteriální superinfekce. Základní částečné vědecké poznání je správné, souhrnný vědecký náhled více  
studií však v praxi ukazuje jiné výsledky!

26 A v kontextu s vědeckou metodikou, kdy nelze pokládat na stejnou, neřku-li vyšší úroveň vědecké  
výzkumy zaměřené pouze na statistice s laboratorně zaměřenými výzkumnými postupy. Příliš mnoho  
škodlivých důsledků je dokázáno formou „bolí levá noha/kouří=kouření způsobuje bolesti levé nohy“  
takto by šlo „vědecky“ dokázat, že pití čisté vody způsobuje jakoukoli nemoc, protože každý pacient  
někdy pil čistou vodu a nyní je nemocný!
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Opomíjené důsledky současné protikuřácké kampaně.

Nad  etickým  důsledkem  protikuřácké  kampaně  jsme  se  již  zamýšleli  v 

předchozích odstavcích, již se k nim tedy není třeba vracet. Nyní pouze stručně 

o některých ostatních.

Současnou hlavní aktivní podobou protikuřácké strategie je boj formou 

zdražování  a  omezení  dostupnosti  cigaret.  Kriteriem úspěšnosti  je  v  tomto 

tabulkový výsledek ze statistiky ministerstva financí. Ano, klesá prodej cigaret. 

Reálná spotřeba cigaret ale ve skutečnosti tabulkové údaje nekopíruje. Pokud 

by  někoho  ze  zodpovědných  úředníků  napadlo  strávit  odpoledne  v 

pohostinském zařízení nižší cenové kategorie, všimli by si pak změny v návyku 

kuřáků. První nápadnou změnou je, kuřáci kupovaných cigaret jimi šetří a kouří 

z každé cigarety tabák až k filtru.  Tím nejen spalují  tabák přesycený přední 

dávkou tabáku, na kterém je usazeno všechno zachycené množství dehtu, ale i 

rozžhavený tabák u filtru onen filtr natavuje a kuřák tak inhaluje umělé hmoty 

z něj. 

Druhá, nápadnější změna v návyku je odklon od kupovaných cigaret a balení 

vlastních do dutinek s nedokonalou náhražkou filtru v lepším případě, nebo 

bez  filtru  v  případě horším.  Při  soukromé  anketě27 jsem zjistil,  že  více  než 

třetina  kouřících  si  cigarety  balí  vlastní,  dva  z  dotázaných dokonce používá 

tabák  soukromě  vypěstovaný.  Nikdo  z  hostů  nepřestal  kouřit  z  finančních 

důvodů.  Naopak  z  finančních  důvodů  si  vlastní  balené  cigarety  balí  každý 

dotázaný. V zemích na západ od našich hranic je tento počet markantnější. V 

Německu  se  jedná  možná  o  polovinu,  v  Holandsku  jsem  popravdě  neviděl 

kouřit  kupovanou  cigaretu  snad  nikoho,  každý  koho  tam  při  svých  cestách 

potkám, kouří balené bez filtru.

Je tedy přínos pro zdraví populace v kouření tabáku bez filtru, který i když není 

dokonalým, přece jen zachycuje významnou část dehtových látek?

Dalším negativním důsledkem agresivní kampaně je tendence pacientů 

zatajovat pravdivé informace lékaři, ať již z důvodů obavy z reakce lékaře, nebo 

obavy z diskutovaného navýšení zdravotního pojištění v budoucnu a zatažením 

lékaře do role rozhodčího mezi kuřáky a nekuřáky. 

27 Ve třech restauračních zařízeních jsem se dotazoval celkem 42 návštěvníků, zda kouří/kouřili, co je  
přimělo přestat kouřit / co by je přimělo přestat kouřit a jakým způsobem řeší zdražování cigaret. 
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Přístup lékaře by tedy neměl být káravý (jak se mnohdy děje), ale měl by se 

lékař  pacientovi  snažit  vysvětlit  negativa,  aniž by pacient měl  pocit,  že při  

příští návštěvě musí lékaři „udělat radost“ nepravdivými informacemi. Pacient 

by měl pochopit, že je pro jeho dobro s kouřením přestat a měl by vědět, že 

lékař jej v nemoci jen doprovází a tento špatný návyk není špatným pro lékaře,  

nýbrž pro něj samotného. Proto by v kampani měl stát lékař vždy stranou a 

nepoškozovat důvěru svých pacientů28. 

V neposlední řadě se k negativním důsledkům agresivní kampaně řadí i  

ostrakizace  nikotinu  z  uvažovaných  farmakologicky  prospěšných  látek29 u 

odborné veřejnosti, právě působením masivní kampaně ve vlastních řadách. V 

následujících  odstavcích  nyní  ukažme  na  opomíjené  účinky  nikotinu30 a  tím 

omezováním léčby de lege artis medicinae 31.

Nikotinismus farmakoterapií32.

Alzheimerova choroba (AD)

U  této  choroby  dochází  k  úbytku  nAChR  v  kortexu,  hipokampu  i  dalších 

oblastech33. Deficit se jedná především u receptorů α4, méně pak α3 a α7. Jak 

je výše popisováno, dlouhodobé užívání nikotinu vede k upregulaci nAChR34. 

Několika  epidemiologickými  studiemi  byla  dokázána  nižší  frekvence  AD  u 

kuřáků  a u postižených kuřáků pozdější nástup AD ve srovnání s nekuřáky35. 

Následné molekulárně biologické studie  prokázaly,  že nikotin  jako agonista 

nAChR vykazuje neuroprotektivní působení vůči glutamátové cytotoxicitě36, β-

amyloydové neurotoxicitě a tvoření amyloidních plaků37.

Schizofrenie

Z  klinického  pozorování  byla  patrná  normalizace  senzorického  sluchového 

28 Stačí pokud je několik lékařů v mediální kampani aktivních, u pacientů je poté důvěra narušena u  
všech lékařů. Současný stav tedy velmi narušuje rovnováhu důvěry jako celku. 

29 Přestože se tabák po staletí užíval především k léčebným účelům.
30 Navážeme tak na kapitolu první a na bazální receptorové teorii představíme jednotlivé účinky.
31 viz výše 
32 Kostrouch V., Farmakoterapie nikotinismu, nikotinismus farmakoterapií; 2009
33 Nordberg, 1998; Paterson a Nordberg, 2000; Court et al., 2001
34 Benwell et al., 1988; Fenster et al., 1999
35 Van Duijn a Hofman, 1991; Lee, 1994; Newhouse et al., 1997
36 Shimona et al., 1996, 1998
37 Swensson a Nordberg, 1998; Zanani a Allen, 2001; Shimohama a Kihara, 2001; Seo et al., 2001; Zeng 

et al., 2001

16



vjemu po vykouření cigarety schizofrenním pacientem38. To vedlo k rozsáhlému 

výzkumu  a  k  prokázání  deficitu  α7  nACh  receptorů  v  hipokampu  a  ve 

frontálním laloku39. Nikotin upregulací tento deficit snižuje.

Parkinsonova choroba (PD)

U pacientů  s  PD byl  nalezen deficit  α4β2  nAChR v  substantia  nigra  –  pars 

compacta40,  což doprovází degeneraci dopaminergních neuronů v této oblasti. 

V epidemiologických studiích (podobně jako u AD) byla popsána nižší incidence 

PD u kuřáků41. Nikotin působí zvýšeným uvolňováním  dopaminu ve striatu42 

prostřednictvím nigrostriatálních a mezolimbických dopaminergních neuronů43 

s receptory α4β2 a α3β244.

Tourettův syndrom

Bylo  popsáno  zlepšení  příznaků  po  déletrvajícím  podávání  nikotinu45. 

Mechanismus není doposud uspokojivě vysvětlen.

Přes neoddiskutovatelné nežádoucí účinky na kardiovaskulární systém 

by mělo v každém jednotlivém případě docházet ke zhodnocení objektivních 

faktorů a dle klasické zásady risk/zisk/cena – dostupnost, zhodnotit přínos v 

nasazení alespoň experimentální léčby. 

V posledních letech je patrný mírný46 nárůst (dle WHO) incidence některých 

výše vybraných chorob, to může do jisté míry korelovat s postupnou léčbou 

diagnózy  F17  (nikotinismu)  v  posledních  desetiletích.  V  budoucnu,  s 

plánovaným odstraněním této závislosti, lze předpokládat strmý nárůst dnes 

potlačovaných projevů, či omezeného vzniku těchto chorob.47

38 Adler et al., 1993
39 Freedman, et al., 1995; Leonard et al., 1998; Paterson a Nordberg, 2000
40 Perry et al., 1995; Newhouse et al., 1997; Paterson et Nordberg, 2000
41 Mogens et al., 1995
42 Rapier et al., 1990; Kaiser a Wonnacott, 2000
43 Clarke a Pert, 1985
44 Kaiser a Wonnacott, 2000
45 Shytle et al., 1996; Dursun a Reveley, 1997
46 viz výše jmenovaná diskrepance mezi tabulkovou a reálnou spotřebou cigaret
47 Kostrouch V., Farmakoterapie nikotinismu, nikotinismus farmakoterapií; 2009
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