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Preventivní programy proti kouření pro děti a mláde� v ČR 
 
Martin Tuček 

 

Souhrn: 
 
Cíle. Výchova dětí ke zdravému �ivotnímu stylu je důle�itou součástí �kolní výuky. Cílem práce je zhodnotit stávající 

preventivní programy proti kouření zaměřené na cílovou populaci dětí a mláde�e v ČR. První část textu se zabývá prevencí 
kouření u mláde�e na teoretické rovině, druhá část textu doplňuje teorii praxí a obsahuje příklady konkrétních projektů 
realizovaných v posledních letech v ČR. Třetí kapitola je věnována aktivitám, které na poli vzdělávání dětí a mláde�e 
v Česku vyvíjí tabákový průmysl. Zapojení výrobce cigaret do oblasti podpory zdraví se mů�e zdát jako nelogický krok 
podnikatelského subjektu, jedná se v�ak o rafinovanou strategii, která je komerčně i politicky vyu�ívána. Samostatnou 
přílohu pak tvoří souhrn publikace Světové zdravotnické organizace (WHO) o kampaních proti kouření v zahraničí. 

Metody. Informace o vzdělávacích programech byly shroma�ďovány pomocí obsahové analýzy dokumentů M�MT, 
WHO, odborné literatury a prezentací výsledků projektů Národního programu zdraví. Doplňující informace byly čerpány 
z uvedených internetových adres. 

 
Závěry. V oblasti prevence kouření u dětí a mláde�e vzniklo v posledních několika letech mnoho  moderně 

koncipovaných programů. Tvorba projektů vychází z doporučení WHO, vět�inou se realizují v jednotlivých územně 
správních celcích republiky, nikoli celoplo�ně. Jejich největ�ím nedostatkem je proto malý rozsah a relativně krátkodobé 
působení. Prokazatelně úspě�né projekty Národního programu zdraví nejsou opakovány v jiných regionech, efektivní 
metodika intervence není dále rozvíjena. Popsané bariéry nevyplývají pouze z problému financování projektu, vychází té� 
z nedostatečné propojenosti systému a komunikace v resortu  školství a zdravotnictví. Tím vzniká mimo jiné i prostor pro 
uplatnění aktivit tabákového průmyslu, jeho� působení v oblasti podpory zdraví obyvatelstva je eticky závadné a 
kontraproduktivní. Existující vzdělávací projekty, financované firmou Philip Morris ČR, slou�í předev�ím ke komerční 
prezentaci a k ovlivňování politiků a pracovníků státní správy a samosprávy. Spojením obecně prospě�ných programů proti 
kouření se jménem výrobce cigaret narůstá akceptovatelnost a solidarita se subjektem, jeho� produkty kuřáckou epidemii 
způsobují.   

 
Klíčová slova. Preventivní programy, Národní program zdraví, Kouření mladistvých  

 

1. Úvod 
 

Kouření je nejvýznamněj�ím preventabilním rizikovým faktorem velkého spektra nemocí. Vzhledem k současnému 

výskytu nádorových a kardiovaskulárních onemocnění by měla být politika proti kuřáctví jednou z hlavních priorit nejen 

Vlády ČR, ale celé společnosti. Účinná opatření státu by měla vedle komplexního právního rámce zahrnovat i efektivní 

výchovu ke zdravému způsobu �ivota, tudí� i nekouření. Nedílnou součástí tohoto přístupu jsou vzdělávací programy pro děti a 

mláde�. 

 

2. Koncepty vzdělávacích programů zaměřených na děti a mláde� 
 

�kodlivé účinky aktivního i pasivního kouření ji� byly mnohokrát vědecky prokázány, stejně jako fakt, �e děti jsou na 

po�kození vyvolané expozicí tabákovým kouřem obzvlá�tě citlivé.  

Preventivní opatření proti kouření dětí musí reagovat na ohro�ení dvojího druhu: 

 

A) Problém pasivního kouření dětí vzniká předev�ím kuřáckým chováním jejich rodičů. Nejčastěji a v největ�ím rozsahu 

bývají děti nedobrovolně vystaveny tabákovému dýmu ve svých domovech, přičem� je potřeba zdůraznit, �e zdravotní 

důsledky pasivního kouření jsou u dětí významně záva�něj�í ne� u dospělých. [Černohousová 2002] Vzhledem k okolnostem 

je proto nutné preventivní programy zaměřovat ji� na děti před�kolního věku a jejich rodiče. 

 
B) Začátky kouření a vznik psychické a později fyzické závislosti na nikotinu je v naprosté vět�ině případů problém 

mladistvých. Jen minimum kuřáků začalo kouřit po dosa�ení plnoletosti, od prvního dětského experimentování s cigaretou je 

jen malý krůček k pravidelnému kouření. Vzdělávací a intervenční programy zaměřené na děti základních �kol, středních �kol 

a učili�ť jsou proto základním kamenem strategie proti kouření. 
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Obecným cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mláde�e vůči sociálně patologickým jevům, naru�ujícím 

jejich zdravý osobnostní a sociální vývoj. Vy��í účinnost přiná�ejí předev�ím dlouhodobé, systémové a koordinované 

preventivní strategie. Tento po�adavek splňují např. peer programy, zalo�ené na principu aktivního zapojení předem 

připravených vrstevníků a spolu�áků. Nezastupitelné místo v preventivních strategiích uplatňovaných na �kolách a ve 

�kolských zařízeních mají i metody zalo�ené na teoretické bázi aktivního sociálního učení. Jejich cílem je zejména zvy�ovat 

odolnost dětí a mladistvých proti stresu, dlouhodobým frustracím a naučit je zvládat různé �ivotní problémy a konflikty. 

Metodika aktivního sociálního učení je postavena na práci ve skupině s nezastupitelnou rolí pedagoga, lze ji úspě�ně aplikovat 

i u výchovně problémových dětí a mláde�e. Uvedené přístupy jsou doprovázeny celou �kálou dal�ích metod, od tréninkových 

aktivit přes besedy, diskuse, skupinové poradenství, sociálně psychologický výcvik a� po skupinovou psychoterapii. Pou�ívané 

preventivní metody musí být vzhledem k věku, i případným poruchám v chování �áků, vhodně přizpůsobené a diferencované. 

 

Diferenciace dětí a mláde�e podle věku pro potřeby protidrogové preventivní strategie 

 

Program ��kola bez drog�, vyhlá�ený Ministerstvem �kolství, mláde�e a tělovýchovy, vychází z předpokladu �e: 

�Protidrogová preventivní strategie uplatňovaná ve �kolách a �kolských zařízeních musí respektovat věk a osobnostní 

zvlá�tnosti �áků.� [MŠMT 2001]  

 
Doporučená diferenciace vzdělávacích projektů obsahuje tyto věkové kategorie: 

- Před�kolní zařízení  
- Základní, speciální školy 1.- 3. ročník; 4.- 7. ročník; 8.- 9. ročník  
- Střední �koly, střední odborná učili�tě a vy��í odborné �koly 
- �kolská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy  
 

Velmi důle�itá je koncepčnost a soustavnost vlivu na �áka s výraznou převahou pozitivních motivů, vzorů a aktivit, 

posilujících zdravé způsoby chování a osobní odpovědnosti �áků za zdraví, nad příli�ným varováním a odstra�ováním. Nejen 

�kola, ale i celá společnost musí vynalo�it v�echny síly na ochranu dětí před zanedbáváním výchovy a nedůslednou ochranou 

dětí před �kodlivými vlivy (§217, trestního zákona č.140/1961 Sb.). Situaci komplikuje povědomí, �e �drogu nelze zakázat�, 

přesto�e zákaz je obsa�en v Zákoně č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Tento přístup je 

opodstatněn tím, �e děti a mláde� nejsou právně způsobilí a neumí posoudit ve�keré souvislosti tak důle�itých, osobně i 

společensky nebezpečných rozhodnutí, jako je u�ívání návykových látek. Represivní nástroje musí být zaměřeny na ty, kteří 

podceňují vytváření postojů proti drogám, tolerují zneu�ívání dětí a mláde�e, usnadňují liknavostí dostupnost drogy, zneva�ují 

účinky drog včetně alkoholu a nikotinu na nedospělý organismus.  

 
Preventivní programy �kol a �kolských zařízení musí vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého �ivotního stylu, 

pro optimalizaci sociálního klimatu �koly a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví �áků, učitelů i výchovných 

pracovníků. Podpora zdravého �ivotního stylu by měla být cíleně začleňována do spolupráce s rodiči �áků, obcí a jinými 

partnery �koly. Součástí je i prevence zneu�ívání návykových látek a dal�ích sociálně patologických jevů. V roce 2001 byla 

M�MT vyhlá�ena a vydána bro�ura Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mláde�e v působnosti resortu 

MŠMT na období 2001-2004. Jejím základním principem je výchova ke zdravému �ivotnímu stylu,1 k osvojení pozitivního 

sociálního chování a k rozvoji osobnosti. Vedle vzdělávacích programů pro pedagogy jsou zde plánovány i komplexní 

volnočasové programy. (Otázkou ov�em zůstává, kdo tyto programy bude organizovat a financovat.) 

                                                 
1Výchova ke zdraví a zdravému �ivotnímu stylu byla včleněna do vzdělávacích programů v ČR jako povinná součást výuky. (Standard 
základního vzdělání M�MT ČR, č.j. 208 19/95 - 26 ze dne 22. 8. 1995). Její hlavní slo�ky jsou: základy du�evní a tělesné hygieny, zdravá 
vý�iva, prevence zneu�ívání návykových látek, základy sexuální výchovy, péče o rodinu, rozvoj osobnosti. 
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Doporučené modely vzdělávacích programů  

Dříve ne� se budeme věnovat konkrétním realizovaným aktivitám v ČR, zmíníme několik zahraničních postřehů a 

doporučení. Evropská strategie pro kontrolu tabáku (ESTC), vyhlá�ená evropským úřadem WHO, vychází z principů přijatých 

Varšavskou deklarací pro Evropu bez tabáku z února roku 2002. Strategický plán předpokládá vedle vytvoření komplexního 

právního rámce (obsahujícího zákaz přímé i nepřímé reklamy na tabákové výrobky, vytvoření nekuřáckých zón, ochrana 

nekuřáků či zvý�ení daňové zátě�e) také intenzivní informační a vzdělávací programy. Cílovou skupinou nejsou pouze 

začínající a současní kuřáci. �ádoucí je ovlivňovat nejen tyto jedince, ale i ostatní členy společnosti, s důrazem zejména na 

politiky, lékaře, učitele a novináře. Úspě�ná tvorba a realizace politiky kontroly tabáku je zalo�ena na vyčerpávající a v�em 

přístupné informační a výchovné strategii.  

 
Národní plán jednotlivých evropských zemí by měl obsahovat výukové a vzdělávací programy určené nejen �ákům či 

studentům, ale také aktérům zdravotní politiky, pedagogům a lidem z oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Jen při 

důrazném působení na celou veřejnost lze dosáhnout změny ve vnímání nebezpečnosti kouření a tím i poklesu prevalence. 

Vedle dominantní úlohy státu je doporučována spolupráce s nevládními organizacemi a aktéry zdravotní politiky. Vzdělávání 

dětí a mláde�e nezprostředkovávají jen učitelé, je nutné přimět ke spolupráci i pracovníky dal�ích profesí, vyu�itelných při 

primární prevenci. [ESTC] 

 
V roce 1994 vydalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)2 souhrnná doporučení o vzdělávacích programech 

určených americkým �kolám. [Guidelines 1994] Ve �kole tráví děti zhruba třetinu času dne a toho lze při preventivních 

aktivitách vyu�ít. �kola se musí stát nejen místem vzdělávání a intervence, ale i prostředím, kde není mo�né kouřit. Mnozí 

kuřáci začali kouřit je�tě před dokončením základní �kolní docházky, a stali se tak dlouholetými kuřáky. Z amerických 

výzkumů vyplynulo, �e i kdy� pouze 3% ka�dodenních kuřáků-středo�koláků předpokládá, �e budou kouřit i za pět let, po 

uplynutí sedmi a devíti let jich je stále více jak 60%. [Monitoring the Future Study 1998]  

 
Obecná doporučení CDC určená americkým vzdělávacím institucím: 

• Zákaz kouření v prostorách �koly a na �kolou pořádaných akcí, který platí nejen pro �áky, ale i pro učitelský sbor, 
personál a náv�těvy budovy. Takové prostředí umo�ňuje nejen pozitivní působení na studenty, ale pomů�e mnohým 
kuřákům ve snaze přestat.  

• Provádět v�estrannou informativní výuku. Ta musí obsahovat poznatky nejen o dlouhodobých, ale také o 
krátkodobých zdravotních dopadech tabákového dýmu na lidský organismus. Mláde� nepřikládá dlouhodobým 
následkům kouření dostatečnou váhu, proto je nutné zdůrazňovat i ty méně známé souvislosti a novinky z lékařských 
výzkumů. Je vhodné upozornit i na dal�í negativní souvislosti, které jsou pro dospívající důle�ité (zahnědlou 
poko�ku na rukou, zapáchající dech i oblečení). Aby byly výukové programy efektivní, musí být přizpůsobeny věku 
a typu školy. 

• Vzděláváni musí být i učitelé. Zvy�ují se tím nejen pedagogické dovednosti, ale i vědomosti z oblasti preventivního 
působení na studenty. 

• Do preventivních aktivit proti kouření je dobré zapojit rodiče dětí. Rodina, ve které socializace probíhá, má na dítě a 
jeho návyky zdravého �ivotního stylu obrovský vliv. Kuřácké chování rodičů určuje postoj dětí k cigaretám, a to i 
v případě, kdy sice rodiče kouří, ale sna�í se přestat. 

• �kola by měla podporovat své studenty a zaměstnance ve snaze přestat. Zhruba 75% pravidelných kuřáků 
středo�koláků v USA se sna�í přestat, ale bezúspě�ně. [MMWR 1998] Informační zdroje (bro�urky, letáky) je mo�né 
doplnit o asistenci odborníka z poradny pro odvykání kouření.  

• Studentům by měla být nabídnuta účast v interaktivním projektu proti kouření.  V rámci účinného působení mezi 
vrstevníky či spolu�áky (známé jako peer programy)je vhodné pořádat studentské projekty, výzkumy, akce. �áci 
mohou psát dopisy redakcím časopisů, které uveřejňují reklamy na tabákové výrobky, participovat na komunálních 
projektech apod. (Kick Butts Day, kampaně Tobaccofreekids) 

• Je rovně� důle�ité zabránit, aby �ádná součást �kolní výuky nebyla podporována producenty tabákových výrobků. 
Aktivity těchto firem jsou zaměřeny na mladistvé a začínající kuřáky, kteří mají nahradit dospělé konzumenty, kteří 
přestali kouřit nebo na následky kouření zemřeli.  

                                                 
2 Významný aktér politiky podpory zdraví v USA, instituce s více jak 8 000 zaměstnanci.  
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O propagaci zdravého �ivotního stylu a nekouření u mladých lidí se sna�í nejen výukové programy, ale také kampaně. 

Zpráva hlavního lékaře (US Surgeon General) charakterizuje účinnou kampaň ve sdělovacích prostředcích čtyřmi body:   

1) Kampaň musí být zalo�ená na marketingových principech  
2) Její působení je dostatečně intenzivní  
3) Je zaměřena na cílové skupiny  
4) Podoba sdělení musí vycházet z potřeb a zájmů cílových skupin. [USDHHS 1994]  

 
Doporučení WHO 

V roce 2001 vydala Světová zdravotnická organizace studii, věnovanou některým kampaním zaměřeným na sni�ování 

prevalence kouření. [Schar, Gutierrez 2001] Snahou autorek bylo porozumět a zjistit úspěch/neúspěch kampaní, na základě 

empirických zji�tění vytvořit obecnou charakteristiku a doporučení dal�ím tvůrcům. Posuzovány byly kampaně z 20 zemí 

světa, samotný text tvoří popisky kampaní z devíti zemí a �esti amerických států. Ačkoliv byly vět�inou zaměřeny na ve�keré 

formy tabákových výrobků, hlavní důraz byl kladen na cigarety. Společným prvkem posuzovaných kampaní byla snaha o de-

normalizaci stávající nevyhovující situace. Prezentovaly kouření jako něco vysoce neatraktivního, s ničivými důsledky pro 

zdraví nejen kuřáků, ale i jejich okolí. V řadě případů se sna�ily přesvědčit o tom Proč přestat. Další, navazující zprávou bylo 

informovat Jak přestat. Šlo o seznámení s pomocnou telefonní linkou, podporou od lékařů, existenci poraden pro odvykání. 

Telefonní centra (asistenční slu�by) jsou tradiční součástí mediálních propagací, díky tomu je jejich odezva relativně vysoká. 

Důle�itým faktem je synergický efekt jednotlivých kampaní. Proto musí být konzistentní, přesahující, doplňující. Kdy� jsou 

kuřáci přesvědčováni, �e mají přestat, musí se také (vzápětí) dozvědět jak to učinit. Poslední fází kampaně by měla být zpětná 

vazba – zji�ťování účinnosti.  

Nejdůle�itěj�ím prvkem je specifičnost zaměření programů, odli�nost různých poselství. Okruhy propagovaných sdělení 

jsou: 1) zdravotní následky u kuřáků 2) zdravotní následky u nekuřáků (pasivní kouření) a 3) informace o způsobech zanechání 

s kouřením. Kampaň má mít sensitivní, respektující, komunikativní. Organizátoři musí být realisté: Odvykání je velmi obtí�né, 

a proto kampaň se nesmí chovat ke kuřákům nezdvořile. Neúspě�ní odvykači kouření mohou být v depresi a jejich okolí by 

mělo být srozuměno s tíhou odvykání. Sdělovací prostředky kampaně musí být kontrolovatelné, tzn. zaplacené, aby nedo�lo 

k diskreditaci akce. Neměla by to být propagace sdělovacích prostředků či organizací, ale čistě jenom poselství a prevence. 

Změna ve společenském chování je postupná a pomalá. Kampaň mů�e být úspě�ná pouze v případě, �e je doprovázena 

institucionální změnou v podobě zdra�ování cigaret (zdanění tabákových výrobků), právních úprav, omezení či zákazu 

reklamy. Podrobněj�í informace z publikace WHO [Schar a Gutierez 2001] obsahuje příloha tohoto článku s názvem Kampaně 

proti kouření – příklady ze zahraničí. 

 

3. Preventivně-vzdělávací programy realizované v ČR 
 

Aktivita za nekouření probíhala v bývalém Československu jen formou ojedinělého3 a nesystematického poradenství 

k odvykání kouření. Od počátku 90. let se situace pomalu mění k lep�ímu. Byli pro�koleni praktičtí lékaři a odborníci, kteří 

roz�ířili počet speciálních poraden pro odvykání kouření v ČR na 70 pracovi�ť. Mezi významné aktéry aktivit proti kouření lze 

jmenovat Ligu proti rakovině, ji� zru�ené Národní centrum podpory zdraví, Státní zdravotní ústav, Českou koalici proti tabáku 

a lékařské fakulty v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. 

 
V současné době vznikají moderně pojaté preventivní programy, vydávají se bro�ury a propagační materiály, dová�í se 

přípravky usnadňující kuřákům přestat kouřit (náhradní nikotinová terapie). Významným obecným programem, který není 

specificky věnovaný prevenci kouření dětí, ale věnuje se výchově ke zdravému �ivotnímu stylu, je projekt Škola podporující 

zdraví. Začal jako experiment na vybraných �kolách v roce 1992 a pro dal�í �koly byl uzavřen. [Havlínová 1998] Po době 

ověřování se počet �kol začal zvy�ovat, v současné době (stav k 1.1. 2003) tvoří národní síť projektu 97 mateřských �kol a 93 
                                                 
3 Za výrazněj�í propagaci nekouření lze pova�ovat předev�ím akci �ance pro tři miliony. Mezi nejvýznamněj�í propagátory nekouření patřil 
v ČSSR, i po celá 90. léta, prim.MUDr. Jiří T. Kozák, CSc. 
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základních �kol podporujících zdraví. Koordinačním pracovi�těm bylo Národní centrum podpory zdraví (NCPZ) v Praze, od 

r.1996 je jím SZÚ v Praze. Celosvětový projekt "Zdravá škola" (The Health Promoting Schools) je zalo�en na holistickém 

modelu zdraví ve smyslu definice světové zdravotnické organizace WHO a orientuje se na včlenění výchovy ke zdraví do 

v�ech aktivit, které �kola vyvíjí. Ve snaze kultivovat vztahy uvnitř �koly klade důraz na pozitivní atmosféru, zaji�tění sociální 

pohody a pocitu bezpečí dětí, propojení �koly s rodinou a �ivotem obce. Mezi hlavní úkoly projektu bývá uváděna: Výchova 

k demokracii, mimo�kolní výchova �áků, zvy�ování fyzické zdatnosti, zásady zdravé vý�ivy, protidrogová prevence, výchova 

k lep�ím vztahům v kolektivu, spolupráce se �kolní jídelnou, ozdravný re�im, zlep�ování a péče o �ivotní prostředí, netradiční 

spolupráce s rodiči. [www.brana.cz/zdrskola] 

 
Pro sni�ování prevalence kouření jsou efektivněj�í projekty, které jsou zaměřené na děti různých věkových kategorií. 

Následuje ukázka několika z nich, diferencovaných podle věku cílové skupiny intervence: 

 
o prenatální období  

V období fertility uvádí ve své anamnéze kouření téměř 40% �en, nav�těvujících v ČR poradny pro těhotné. Vět�ina 

z nich po zji�tění těhotenství spontánně zanechává kouření, byl zji�těn pokles asi na 12%, s velkými rozdíly v jednotlivých 

regionech ČR.4 V důsledku těhotenství jsou �eny motivovány ke změně svého �ivotního stylu ve prospěch zdravého vývoje 

plodu, proto je potřeba je vhodně a opakovaně informovat o �kodlivosti tabákového dýmu. Pro tyto potřeby vznikl program 

Zdravé těhotenství – zdravé dítě, který vyu�ívá krátké a v případě potřeby opakované intervence lékaře prenatální poradny. Tu 

nastávající matky nav�tíví během těhotenství několikrát, co� usnadňuje kontrolu úspě�nosti intervence. (Lékař zji�ťuje kuřácké 

chování nastávajících matek, chválí ty, co nekouří, a kuřačky důrazně �ádá, aby přestali. Poskytuje informace usnadňující 

léčbu, přesvědčuje se o účinnosti poradenství.) Cílem projektu je vedle sni�ování prevalence těhotných �en – kuřaček 

(poradenství a zaji�tění pomoci při odvykání) rovně� posilování nekuřáckého chování �en.  

 
o postnatální období 

Mnoho �en, které během těhotenství s kouřením přestalo, se pár měsíců po porodu k cigaretám zase navrátilo. Přitom 

novorozenec a kojenec je �kodlivinám tabákového kouře vystaven nejen z mateřského mléka, ale i respiračně (pasivní 

kouření). Respirační cestou dostává kojenec vět�í dávku ne� dospělý ve stejném prostředí, neboť jeho frekvence dechu i 

vstřebávané mno�ství je zvý�ené. [Hrubá 2001]  

 

Jaká je míra výskytu kouření u kojících �en zji�ťovala studie ELSPAC. Půl roku po porodu vyplňovaly �eny dotazník 

(PN-6/1) zkoumající jejich �ivotní styl, zdravotní stav a problematiku péče o dítě. Celkem odpovědělo 4 581 �en, z nich� 

kouřilo 23,8% �en, co� je úroveň zji�těná 9 měsíců před otěhotněním – prevalence kouřících �en se, po výrazném poklesu 

v době před a těsně po porodu, dostala 6 měsíců po narození dítěte na stejnou úroveň. [Kukla a kol 2003] Ze zji�těných čísel je 

zřejmé, �e lékařská intervence u nastávajících matek byla během 90. let nedostatečná, neefektivní. Významná motivace, jakou 

je těhotenství a mateřství, zůstala nevyu�ita a nárůst prevalence kouřících �en dále zůstává na alarmující úrovni. Spontánní 

reakci �en na jejich otěhotnění – redukce či zanechání kouření – je nutné podpořit vhodnou zdravotní výchovou. Je proto 

�ádoucí, aby zdravotnický personál vyu�il svoji přirozenou autoritu a zvý�il své úsilí a intervenci k propagaci nekouření. 

Matky, které se zbavily abstinenčních příznaků, se po jisté době po porodu znovu ke kouření vrací, čím� ohro�ují nejen sebe, 

ale i své dítě. Intervenční program proti kouření by proto měl začít ji� v porodnici, při prvním kontaktu s pediatrem. Schéma 

intervence je obdobné jako u programu pro těhotné a je zahrnuto do programu s názvem Normální je kojit a nekouřit. [Hrubá 

2001] V současné době je jeho efektivita ověřována v praxi: u matek byla zaznamenána vysoká znalost, program pova�ují za 

u�itečný. 

                                                 
4 Na ji�ní Moravě kouří 5%, v severních Čechách 25% těhotných �en. [Goldberg a kol 1995] 
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o před�kolní věk 

Nový školský zákon5 umo�ňuje vzdělávání dětí v mateřských �kolách pomocí konkrétního vzdělávacího programu. 

Úspě�né projekty je tedy mo�né a �ádoucí roz�ířit tak, aby ovlivnily koncepci v�ech M� a aby byl vhodně zakomponován do 

konkrétních vzdělávacích programů.  

Cílem projektu My nechceme kouřit - ani pasivně je:  

a) polo�it základy pro pozděj�í nekuřácký vývoj jedince  
b) sní�it nejen počet dětí vystavených expozici tabákového kouře, ale i počet kuřáků středního věku (jejich rodičů)  
c) vytvořit metodiku, se kterou budou pracovníci M� seznamováni 

 
Intervenční program je zaměřen na děti před�kolního věku, jejich rodiče a učitele. Vznikl v roce 1999 v OHS Klatovy, 

během dvou let se jej zúčastnilo více jak 20 před�kolních zařízení. Vytvořený Manuál pro pedagogické pracovníky, rodiče a 

děti byl ověřen pilotní studií, prevalence kouření rodičů dětí byla zji�ťována dotazníkovým �etřením. Samotná úroveň 

pasivního kouření dětí byla, po udělení souhlasu rodičů, vy�etřována laboratorně (zji�ťování metabolitu nikotinu v moči dětí). 

Toto anamnestické vy�etření prokázalo vysoké procento dětí exponovaných tabákovému kouři, ve sledovaném souboru jich 

bylo 49,4%. [Nová 2002] Autoři projektu předpokládali, �e rodiče dětí před�kolního věku mohou být k regulaci svého 

kuřáckého chování snadno motivováni. Byli proto různými způsoby opakovaně (celkem 5 letáků) informováni o riziku, které 

hrozí jejich dětem z pasivního kouření. Snahou bylo vytvořit dětem nekuřácké prostředí, v lep�ím případě zanechání kouření. 

Rodičům, kteří v důsledku prováděné intervence projevili zájem s kouřením přestat, byla poskytnuta pomoc ve formě 

informativní besedy a kontaktu na Poradny odvykání kouření. Po půl roce se laboratorní testy znovu zopakovaly, procento dětí 

vystavených tabákovému kouři se sní�ilo o 7,3% na úroveň 42,1%, přičem� měření opakovaně prokázala vy��í výskyt 

metabolitů v případě, kdy kouří matka nebo oba rodiče.  

 
Testování programu probíhajícího v Blansku potvrdilo jeho účinnost, prevalence dětí nedobrovolně vystavených 

tabákovému kouři se významně sní�ila, částečně bylo ovlivněno i kouření jejich rodičů. [Černohousová 2002] Projekt byl 

příznivě přijat nejen dětmi a učitelkami, ale i rodiči. Ti bývají často překvapeni objektivními nálezy expozice jejich dětí 

pasivnímu kouření. Tento dvouletý projekt Národního programu zdraví byl v závěrečném hodnocení MZ ČR oceněn jako 

projekt B – splněn bez výhrad. Přesto projekt na �ir�í vyu�ití teprve čeká, na rozdíl od dal�ího projektu Já kouřit nebudu a vím 

proč, který ji� několik let s podporou občanského sdru�ení Liga proti rakovině, proniká do M� ve v�ech oblastech republiky. 

 

Projekt s názvem Já kouřit nebudu a vím proč je zalo�en na aktivitě učitelky A. Palatinové z Prahy 5. Pro učitelky M� 

organizuje semináře (v roce 2002 se uskutečnily tři, pro celkem  60 M� z okresů Kladno, Teplice a Most), do mnoha dal�ích 

M� zasílá tiskové materiály a učební pomůcky. Ke vzdělávacímu programu se přihlásilo ji� přes 800 M� z celé republiky. 

Spolupracuje s hygienickými stanicemi, projekt prezentovala na Jihlavských dnech zdraví. Finančně je projekt podporován 

sdru�ením Liga proti rakovině. [VZ 2002] 

 
o �kolní věk 

V této věkové kategorii se nejedná ji� jen o expozici tabákovému kouři, ale začíná se objevovat i aktivní kuřáctví dětí. 

Vedle experimentování s cigaretou (krátkodobé následky akutní intoxikace) je mnohem záva�něj�í osvojování kuřáckého 

chování, vznik psychické a fyzické závislosti na nikotinu. Podle zji�těných prevalenčních údajů má polovina jedenáctiletých 

dětí ji� zku�enosti s cigaretou, 6% z nich jsou pravidelnými kuřáky, neboť kouří minimálně 1 cigaretu týdně. S narůstajícím 

věkem prevalence narůstá, tak�e v �estnácti letech kouří 25% mladistvých. [ESPAD 2000] Právě na intervenci u dětí ve věku 

od 10 do 15 let vznikl program Kouření a já. Sna�í se být v�estrannou moderní intervencí, zahrnuje informace o zdravotních 

následcích, pokou�í se pozitivně ovlivňovat postoje, učí děti dovednosti odmítat nabízené cigarety. Úspě�nost programu byla 

v letech 1996-1999 ověřována na vzorku 5 000 dětí, ve �kolách s programem došlo k signifikantnímu poklesu prevalence 

                                                 
5 Rámcový program pro před�kolní vzdělávání je k nahlédnutí na http://www.msmt.cz/Files/DOC/RPnainternetu.doc  
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kouření oproti kontrolnímu souboru. [Hrubá 2001] Základní témata programu zahrnulo M�MT do povinných učebních osnov 

pro ZŠ, program je v současné době pou�íván na vět�ině �kol v ČR.6 Týká se �áků 6. a� 9. tříd, pro ka�dý rok je připraveno 6 

lekcí v trvání jedné vyučovací hodiny. Děti pracují aktivně v malých (5 a� 7 členných skupinkách) vedených jimi vybranými 

vedoucími, učitel má roli moderátora usměrňující diskusi. V ka�dém ročníku jsou 1-2 lekce věnovány zdravotním následkům 

kouření, s důrazem na časné projevy, které jsou pro děti přijatelněj�í a lépe akceptovatelné. Zajímavost programu zvy�ují 

názorné pomůcky (mechanický kuřák) či videokazety s krátkými programy o pasivním kouření, o tragickém konci kovbojů z 

reklamy Marlboro, o bezdýmém (�výkacím či �ňupacím) tabáku a o objektivním zji�ťování kuřáctví. Děti se učí poznávat i 

reklamní triky, kterými je tabákové společnosti získávají pro kouření, počítají ekonomické náklady na kouření a zva�ují, o co 

je mohou cigarety připravit. Poznávají, �e i nekuřák mů�e být kuřákem ohro�en a učí se bránit nedobrovolné expozici, i také 

pomáhat kuřákům v boji s jejich návykem. Program pamatuje na procvičování dovedností odmítat cigarety i jiné formy 

ne�ádoucího chování, rozhodovat se s vědomím odpovědnosti za své zdraví, zaujímat �ádoucí postoje ke způsobu �ivota, 

rozpoznávat rizikové situace. 

 
Pro potřeby pedagogů a výuku 10-14letých �áků vzniklo vzdělávací kurikulum s názvem Prevence kouření. Jedná se o 

publikaci tvůrců z americké Open Society Institution z roku 1992, její� český překlad vznikl v roce 1997. (Jde o jeden z dílů 

Programu výchovy ke zdravému �ivotnímu stylu, dal�í okruhy tvoří Zdravá vý�iva, Prevence alkoholismu a drogové závislosti, 

AIDS a Úvod do sexuality.) Publikace je psaná tak, aby vytvářela podnětný rámec pro provádění preventivních opatření ve 

�kole a navrhovala mo�nosti spolupráce s rodiči a společností. Pro na�e prostředí je zajímavá předev�ím část popisující pestrou 

škálu lekcí, které lze v rámci školní výuky realizovat. Zajímavé jsou také návody jak spolupracovat s aktéry z komunální 

politiky, s pracovníky zdravotnických zařízení, s obchodníky či aktivisty občanských sdru�ení. Nevýhodou publikace je 

pravděpodobně její obtí�ná implementace do �kolních  osnov, způsobená výrazně odli�ným �americkým� stylem výuky. (Při 

překladu do�lo rovně� k některým nepřesnostem, informace obsahují data specifická pro USA.) 

 
Další zajímavou intervenci s názvem Formování negativních postojů dětí k u�ívání drog a látek vzbuzujících návyky 

realizovala v letech 1999-2001 OHS Teplice ve spolupráci s Lékařským informačním centrem. Autor projektu, MUDr.�evčík, 

vycházel z Gateway theory, která chápe kouření jako začátek (vstupní bránu) následné konzumace alkoholu a experimentování 

s nelegálními drogami. Cílem výzkumné části bylo identifikovat názory a postoje dětí k návykovým látkám, výsledkem 

vytvoření preventivního programu pro děti ve věku 11-15 let s důrazem na zabránění vzniku rizikového chování vedoucího 

k abúzu drog a ostatních návykových látek. Úspě�nost intervenční části programu byla zji�ťována pomocí dvou kontrolních 

skupin vybraných regionů (Prachatice a Praha). Intervence byla pojata podle principu �community based prevention�, co� je 

metoda vyu�ívající pomoci rodiny, �koly, zdravotnických slu�eb a organizací mimo�kolních aktivit, vyu�ity byly i regionální 

sdělovací prostředky a místní samospráva. [Sadílek, �evčík 2003]  

 
Zmínit lze i spolupráci Pedagogické fakulty MU v Brně a Ústavu preventivního lékařství LF MU v Brně při projektu 

s názvem DDD:Drogy-Důvod-Dopad, který je koncipován pro pedagogy při �kolní i mimo�kolní výchově dětí 2.stupně Z�. 

Tříletý projekt, zahájený v roce 2000, je financovaný v rámci Národního programu zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Vedle informační části o rizicích a vzniku závislosti je významná předev�ím část věnovaná reklamě, asertivitě a způsobu 

odmítání drogy. Pozornost je věnována nejbě�něj�ím návykovým látkám – cigaretám a alkoholu. [Kachlík a kol. 2003] 

V Praze, na II. pneumologické klinice 1.LF UK existuje výukový program Ví� co dělá�. Vede jej MUDr. Jiří Votruba a sestává 

z odborných seminářů pro �áky středních �kol. 

 
Vedle dlouhodoběj�ích intervenčních projektů se objevují i jednorázové kampaně, zaměřené na kuřáky. Za příklad 

z poslední doby mů�e poslou�it kampaň MZ ČR s názvem Projekt 37, organizovaný Českou společností podpory zdraví a 

                                                 
6 Jen v roce 2001, o kterém máme informace, se do projektu zapojilo 724 základních škol. [VZ 2001] 
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realizovaný agenturou Eklektik Communications. Název je odvozen od Zákona č.37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a 

jinými toxikomániemi, jeho� novelu MZ ČR v tomto roce předlo�ilo Parlamentu ČR. Akce, probíhající v měsíci červnu 2003, 

měla dvě části. Intervenční část postupně vyzývala (pomocí mobilní poradny a distribuce s propagačních materiálů) obyvatele 

11 krajských měst k náv�těvě zdej�í poradny pro odvykání kouření. Snahou bylo podpořit odhodlání kuřáků přestat kouřit a 

propagovat profesionální pomoc poskytovanou odborníky. Dal�í částí projektu bylo vyti�tění 100 000 ks tematických 

pohlednic, distribuovaných firmou Boomerang v restauracích a tanečních klubech nav�těvovaných (nejen) mladými lidmi. 

Vedlej�ím produktem kampaně je i aktivita podněcující občany, aby vyslovili svojí podporu přijímané novele Zákona 

č.37/1989 Sb. Prezentaci kampaně lze dohledat na www.projekt37.cz.   

 

4. Překvapivý organizátor preventivních programů  
 
Vzdělávací programy a mediální kampaně, jejich� cílem je sni�ovat prevalenci kouření u dětí a mladistvých, v�ak 

neorganizuje pouze stát, profesní sdru�ení (lékaři, učitelé apod.) či občanská sdru�ení protitabákových aktivistů. Velmi 

diskutabilní roli zde sehrává i samotný tabákový průmysl. Aktivity, které na poli vzdělávacích programů pro mladistvé vyvíjí, 

slou�í k reklamním účelům a k napravení reputace, kterou výrobci během soudních sporů 90.let v USA ztratili. Odtajněné 

dokumenty tehdy usvědčily tabákový průmysl z marketingových aktivit zaměřených na mladistvé, křivého svědectví před 

americkým soudním dvorem a překvapivých výrobních postupů slou�ících ke zvýšení návykovosti cigaret. Byly také 

zveřejněny informace o kampaních placených tabákovými výrobci, jejich� cílem bylo zdiskreditovat výzkumy o dopadu 

pasivního kouření. Tabákový průmysl se od té doby sna�í nejen propagovat cigarety, ale i obecně prospě�né aktivity, na 

kterých se jejich výrobce podílel. Největ�ím �mecená�em� v ČR je Tabák a.s./Philip Morris ČR, co� jistě souvisí s pozicí, 

kterou na trhu s tabákovými výrobky zaujímá (80% trhu s cigaretami). Vedle klasického sponzoringu (např. Balet ND) proto 

finančně podporuje projekty vytvářející solidární, pozitivní profil firmy. Firma Philip Morris ČR v loňském roce přispěla na 

některé opravy v zaplavených oblastech, na letošním Filmovém festivalu v Karlových Varech byla iniciátorem a donátorem 

projektu Kino bez bariér.7  

 
V posledních letech se také objevily aktivity zaměřené na děti a mláde�, je� nejsou ve světě nijak ojedinělé. Od roku 1999 

probíhá pod patronací firmy Philip Morris Int. školní program "I've Got the Power" (Mám tu moc) v Austrálii a na Novém 

Zélandu, v Latinské Americe se program za účasti 10 zemí jmenuje "Yo Tengo P.O.D.E.R" (Mám na to), v Rusku existuje 

kampaň �Мой выбор� (moje volba). Tyto programy mají údajně slou�it k povzbuzování mladých lidí v rozhodnutí nekouřit a 

radí jim v otázkách zdravého �ivotního stylu. Podle internetových stránek existují v 60 zemích světa8, ČR je jednou z nich. 

Vedle jednorázových mediálních kampaní (propagace Linky bezpečí, kampaň Silná slova slabé známky nezlepší9 z roku 2001) 

je nutné uvést především projekt Doká�u to?10 a Aliance zákon 18.  

 
Doká�u to? 

Dlouholetý projekt, navazující na mediální kampaň �Pro�ít mládí bez tabáku�, začal v roce 1999. Chvályhodná a �ádoucí 

preventivní práce s dětmi je v tomto případě vyu�ívána pro propagaci tabákového průmyslu. Pořadatelem projektu bylo 

nejdříve Středisko volného času, vzdělávání a slu�eb Labyrint (Kladno), nyní je zaji�ťován kladenským občanským sdru�ením 

Aisis. Pro získání věrohodnosti projektu byla vyhledávána podpora státních orgánů, renomovaných vzdělávacích institucí a 

                                                 
7 Jednalo se o zaji�tění informačního a asistenčního servisu pohybově handicapovaným náv�těvníkům filmových představení, mediálním 
partnerem byl ČR1, Radio�urnál. www.kinobezbarier.cz  
8 Internetové stránky firmy British American Tobacco (BAT) uvádí, �e ve spolupráci s firmou Philip Morris Int. a Japan Tobacco Int (JTI) 
vzniklo a je financováno na 130 preventivních programů pro mladistvé (tzv. YSP- Youth Smoking Prevention) ve více jak 70 zemích světa. 
Prezentace firmy Philip Morris je v číslech je�tě odvá�něj�í a na internetu uvádí přibli�ně 100 programů v téměř 90 zemích.  
9 V roce 2001 zaplatila společnost Philip Morris ČR kampaň proti fyzickým i psychickým trestům za vysvědčení, výstupem akce bylo 201 
billboardů v Praze a okolí. Mediální propagaci tabákového průmyslu za�títila Nadace Na�e dítě. [www.detskaprava.cz, sekce kampaň] 
Podobného ra�ení je i sponzorování tzv. Bílého kruhu bezpečí – telefonní linky pomoci obětem domácího násilí. 
10 Obdobný projekt, financovaný firmou Philip Morris Int. je i na Ukrajině. Pod názvem Dialog probíhá sponzorované �kolení desítek učitelů 
Z� ve městech Charkov a Kiev. 
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známých osobností. Při mediální propagaci akce11 bylo zneu�ito jméno University Karlovy (proti čemu� se, po intervenci 

prof.Hrubé, ohradil rektor UK), zveřejněna byla i podpora a po�ehnání M�MT. „Projekt je od roku 1998 finančně podporován 

tabákovým průmyslem ČR v rámci kampaně vedoucí k zamezení kouření dětí. Svým obsahem plně odpovídá strategii prevence 

sociálně-patologických jevů M�MT na období 2001 - 2004.“ [www.aisis.cz] Je třeba podotknout, �e ve zmiňovaném 

dokumentu MŠMT, v kapitole Projekty a aktivity vyu�itelné v oblasti prevence, je akce "Doká�u to?" skutečně zmíněna. 

Ministerstvo program akreditovalo, skutečným podporovatelem12 v�ak nadále zůstává Philip Morris ČR, který v rámci svých 

obecně prospě�ných programů hradí 80-95% ve�kerých nákladů akce. [www.doto.cz] Pro bli��í představu o rozsahu projektu 

lze uvést, �e během let 1999-2002 se uskutečnilo na 300 seminářů, které absolvovalo přes 4 500 pedagogů učících na 2 500 

�kolách ČR.   

 
Aliance zákon 18 

Toto �sdru�ení� bylo zalo�eno v roce 1999, za iniciátora vzniku13 je označován poslanec Jaromír Talíř (KDU-ČSL). Za 

členy je uváděna Unie rodičů, Česká obchodní inspekce, poslanec Jaroslav Zvěřina (ODS), ministr financí Bohuslav Sobotka 

(ČSSD) a za neidentifikovatelným označením tabákový průmysl ČR i předpokládaný sponzor akce, Philip Morris ČR, 

jmenovitě Mgr. Marek Herman. [www.aliance18.cz]  Deklarovaným cílem je zvy�ovat právní vědomí o novelizaci Zákona 

č.37/1989 Sb. zvy�ující věkovou hranici prodeje tabákových výrobků z 16 na 18 let, je� byla přijata v roce 2000. Za tímto 

účelem byly vytvořeny informační nálepky, vylepené na 28 000 místech prodeje tabákových výrobků a agentura STEM 

provedla výzkum znalosti zákona mezi prodejci a veřejností. Toto gesto je pro tabákový průmysl levným a neškodným 

způsobem přesvědčování veřejnosti, �e existuje řád a v�ichni, ale opravdu v�ichni, mají dobrou vůli tento zákon podporovat.  

 
Z hlediska prevence lze akci chápat jako pomyslné �plácnutí do vody�. Zmiňovaný zákon (č.37/1989 Sb., proto�e �ádný 

�zákon 18� neexistuje) je toti� obtí�ně kontrolovatelný a poru�ení zákonné normy jen ztě�í prokazatelné. Předpoklad, �e 

vylepování samolepek poslou�í ke zlep�ení represivního nástroje zaměřeného na ty, co usnadňují dostupnost tabákových 

výrobků dětem, je po�etilý. Komerční propagace novely patrně nemá na způsob prodeje či konzumaci cigaret �ádný vliv, 

předpokládaným záměrem zadavatele je tedy ujistit mláde�, �e cigarety jsou znakem dospělosti, zakázaným ovocem. 

Povědomí o tom, �e se obchodník při prodeji cigaret mladistvým dopou�tí přestupku, děti od kouření rozhodně neodradí. 

Podobně vyznívá i dal�í aktivita Aliance, v roce 2001 vzniklá soutě� Paragraf 11/55. Nejdříve byla realizovaná v Moravském 

a Jihočeském kraji, o rok později v kraji Jihomoravském a Karlovarském. V roce 2003 se soutě� koná v Královédvorském a 

Zlínském kraji, zatím se akce zúčastnilo přes 150 �kol a 5 000 dětí. [www.paragraf1155.cz] Organizačně soutě� zaji�ťuje ji� 

zmiňované občanské sdru�ení AISIS, ul.Gorkého 499, Kladno, sponzorem akce je opět Philip Morris ČR. 

 

5. Závěr 
 
Programy realizované v ČR v oblasti prevence kouření u dětí a mláde�e lze pova�ovat za vhodně koncipované, 

vycházející z poznatků a doporučení WHO. Největ�ím nedostatkem je jejich nízká koordinace a slabá finanční podpora ze 

strany státní správy a samosprávy. Výsledkem je jejich omezený rozsah, a to jak z hlediska počtu zúčastěných �kol, tak doby 

trvání projektu. Prokazatelně úspě�né projekty Národního programu zdraví nejsou v jiných regionech opakovány, efektivní 

metodika intervence není dále přejímána. Popsané bariéry nejsou patrně způsobovány jen problémem s financováním projektů, 

vychází té� z nedostatečné propojenosti systému a komunikace v resortu  školství a zdravotnictví. I díky tomu zde vzniká 

prostor zaplňovaný tabákovým průmyslem, jeho� aktivity lze vnímat jako eticky závadné a kontraproduktivní. Projekty 

financované firmou Philip Morris ČR jsou vyu�ívany předev�ím ke komerční prezentaci a k lobování v politice na všech 

                                                 
11 Finanční náklady na propagaci sponzorství akce tvořily v prvním roce asi 20% v�ech finančních prostředků projektu (2,3 milionu Kč). 
12 Záštitu nad akcí má v současné době Univerzita Palackého v Olomouci (jde o katedru rekreologie FTK UP) a Nadace Na�e dítě. 
13 Mediální kampaň Zákon 18 v�ak proběhla i v jiných zemích, např. v Rusku. Zdroj www.tobaccofreekids.org Iniciátorem však nebyli 
poslanci Dumy, ale koalice firem Philip Morris Int., Reemtsma, British American Tobacco a Ligget-Ducat. 
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úrovních. Tyto aktivity zatím nejsou zákonem zakázané, je ale nutné, aby byl jejich negativní dopad rozpoznán těmi, kteří jej 

svým dobrým jménem za�tiťují. Kromě nadací to jsou mnohdy významné osobnosti z řad politiků, pedagogů či lékařů. Někdy i 

nevědomá podpora kampaně významnou institucí vytváří důvěru tam, kde by vznikat neměla. Spojením obecně prospě�ných 

programů proti kouření se jménem výrobce cigaret narůstá akceptovatelnost a solidarita s odvětvím, jeho� produkty kuřáckou 

epidemii způsobují. 
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Kampaně proti kouření – příklady ze zahraničí 

Volně podle Elizabeth H. Schar a Karen K. Gutierrez 

Smoking cessation media campaigns from around the world. 

Recommendations from lessons learned. 

World Health Organozation (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

 
Úvod 

Publikace Smoking cessation media campaigns from around the world je věnována osvětovým kampaním, je� byly 

zaměřeny na sni�ování prevalence kouření. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve spolupráci s CDC (Středisko pro 

kontrolu a prevenci nemocí) vydala dokument, který lze vyu�ít pro tvorbu efektivní kampaně ovlivňující chování kuřáků. 

Publikace je volně dostupná na webových stránkách WHO.14 Tento text seznamuje čtenáře s hlavními zji�těními výzkumu a je 

doplňkem studie o českých preventivních programech proti kouření 

 
Obecně lze prohlásit, �e se posuzované kampaně sna�ily o de-normalizaci nevyhovující situace. Prezentovaly kouření 

jako něco vysoce neatraktivního, s ničivými důsledky pro zdraví nejen kuřáků, ale i jejich okolí. Poskytovaly kuřákům pádný 

argument Proč přestat. Dal�í, navazující zprávou bylo informovat Jak přestat. Vět�inou se jednalo o propagaci pomocné 

telefonní linky či poraden pro odvykání kouření. Důle�itým faktem jednotlivých kampaní byl jejich synergické působení, tak�e 

efektivní kampaň musí být konzistentní, přesahující, doplňující. Jestli�e jsou kuřáci přesvědčováni, �e mají s kouřením přestat, 

musí se také (vzápětí) dozvědět, jak to učinit. Poslední fází jednotlivých kampaní by mělo být zji�ťování účinnosti kampaně 

(zpětná vazba, evaluace kampaně). 

 
Metody 

Autorský tým hodnotil intervenční programy z devíti zemí světa a pěti států USA z pohledu kvalitativní a kvantitativní 

analýzy. Zabýval se obecným sdělením kampaní, jejich organizací, vybranou cílovou skupinou a samotným účinkem kampaně. 

Byl porovnáván obsah, strategii a úspě�nost či slabiny jednotlivých osvětových kampaní. Ačkoliv byly intervence vět�inou 

zaměřeny na ve�keré formy tabákových výrobků, hlavní důraz byl kladen na cigarety, tak�e se měřila úspě�nost kampaně 

pouze u kuřáků cigaret. (Odezva akce u kuřáků dýmek, cigarilos, doutníků či těch kdo tabák �výkají či �ňupou nebyla 

zji�ťována.) 

 
Původně byly zkoumány kampaně z 9 států USA a dal�ích 20 zemí světa, konečnou verzi textu tvoří komentované a 

posuzované kampaně těchto devíti zemí: Austrálie, Kanada, Francie, Island, Nový Zéland, Filipíny, Polsko, Singapur, Velká 

Británie. Příklady americké kampaně jsou z �esti států (Arizona, Kalifornie, Kansas, Massachusetts, Minesota a Oregon). 

 
Souhrnná doporučení publikace 

Na obecné úrovni nejsou hlavní zji�tění publikace nijak překvapivé a odpovídají známým pravidlům z oblasti public 

relations. Rozebírají rozsáhlost, vizuální zpracování, vyu�ité sdělovací prostředky. S počtem výskytu kampaně na veřejnosti 

(frekvence ukázek v televizi, počet billboardů, letáků či inzerátů) tak přímo souvisí její znalost, dopad na intervenovanou 

skupinu. Sdělení musí být jednoznačné, snadno zapamatovatelné, precizně vytvořené. Při del�ím trvání kampaně je vhodné 

několik obměn, odli�ných verzí. Ka�dý typ kampaně má různý dopad na jednotlivé slo�ky (vrstvy) společnosti; podobu 

kampaně je nutné přizpůsobit odli�nostem daným etnikem, věkem, pohlavím či dokonce počtem vykouřených cigaret (výše 

závislosti na nikotinu). 

Styl kampaní proti kouření má být sensitivní, respektující, komunikativní. Organizátoři musí být realisté: Odvykání je 

velmi obtí�né a proto kampaň se nesmí chovat ke kuřákům nezdvořile. Musí respektovat jejich individualitu. Neúspě�ní 

                                                 
14 http://www.who.dk/document/e74523.pdf  
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�odvykači kouření� se mohou cítit sklesle, být v depresi, jejich okolí by mělo být srozuměno s tíhou odvykání. Kuřáci by se 

neměli v důsledku kampaně stávat terčem posměchu, nebo dokonce násilí. 

 
Spolupracující média musí být kontrolována, tzn. i placena, aby nedošlo k diskreditaci kampaně. Neměla by to být 

propagace sdělovacích prostředků či organizací, ale čistě jenom sdělení a prevence. Změna ve společenském chování je 

postupná a pomalá, a kampaň mů�e být úspě�ná pouze v případě, �e jí bude doprovázet institucionální změna v podobě 

podpůrných legislativních opatření (zdra�ování cigaret pomocí zdanění tabákových výrobků, omezení či zákaz reklamy 

tabákových výrobků, důsledná kontrola prodejců, vysoké sankce za poru�ení zákona). 

 
Často zdůrazňovaným po�adavkem je zaměření programu na jednotlivé cílové populace. To vede k vzniku odli�ných 

poselství, je� by měla kampaň propagovat. Tvoří tyto okruhy kampaní: 

 
1) Zdravotní následky kouření 

Poskytované informace by měly být nové, �ir�í veřejnosti neznámé, musí působit důvěryhodně. Není to pouze zpráva pro 

kuřáky, ale i pro ty, co přestávají, nebo nedávno přestali – posílí to jejich vůli, oddálí či zabrání relapsu (návratu k cigaretě). 

Informace také stimulují okolí kuřáka, výrazně ovlivňující jeho chování.  

 
2) Pasivní kouření  

Snahou kampaně je zaanga�ovat jak kuřáky, tak jejich okolí. Mnoho kuřáků je smířeno se zdravotními následky (patrně si 

je pouze málo uvědomují) ale neví nic o tom, �e kromě sebe ohro�ují své blízké, děti, partnery. Z úcty či lásky k nim by proto 

mohli snáze přestat. Poskytované informace mohou �burcovat� nekuřáky k vět�í ochraně svého nekuřáckého prostředí, sní�í 

společenskou akceptovatelnost kouření. 

 
3) Jak přestat kouřit 

Vět�inou se jedná o propagaci telefonní linky, její� úspě�nost byla opakovaně prokázána. Jedná se o efektivní podporu, 

vycházející ze situace, kdy řada lidí chce přestat kouřit, ale neznají mo�nosti, jak to lze usnadnit, čeho se vyvarovat, co udělat 

lépe. V zemi, kde není pomocná telefonní linka vytvořena, nebo kde nemá vět�í technickou podporu, mohou být pacienti-

kuřáci orientováni na zdravotnický personál, který jim pomů�e. V prostředí České republiky by se jednalo o propagaci Poraden 

pro odvykání kouření, jejich� fungování ale zatím není ře�eno na úrovní zdravotnického systému (financování, začlenění 

poraden mezi poskytovatele zdravotnické péče nebo jejich nízký počet). Autorky publikace upozorňují na situaci, která vznikla 

v Kalifornii. Nabízená linka byla zájemci přetí�ena a stala se nefunkční – nikdo z organizátorů nepředpokládal tak velkou 

poptávku. 

 
Specifické vlastnosti některých kampaní 

Nejzajímavěj�í pasá�e bro�ury se týkají popisů konkrétních zahraničních kampaní. Jejich účinnost bývá zvy�ována jejich 

jednoznačným, snadno zapamatovatelným názvem, který souvisí s obsahem sdělení. Je to takové logo, které upoutá pozornost. 

 
o Ka�dá cigareta �kodí 

Australská kampaň Ka�dá cigareta vám způsobuje �kodu (zkázu), upozorňuje, �e není nějaký málo �kodlivý způsob 

kouření. Sna�í se reagovat na tabákovým průmyslem propagované cigarety s ni��ím obsahem dehtu či nikotinu (tzv. light, mild 

cigarety). Je to vzkaz v�em kuřákům a zdůrazňuje bezprostřední zdravotní dopad kouření. (Je to boj s různými pseudo-

racionalizacemi svého současného kouření, kuřák vnímá nemoc jako problém vzdálené budoucnosti.) 

 
o Kouření v přítomnosti jiných, druhých 

Ka�dý kuřák cigaret �ije v sociálním prostředí lidí, na kterých mu zále�í. Ať je to v práci, doma či jinde, kampaň 

informuje o významu pasivního kouření. Je to zveřejňování nových, dlouhou dobu neznámých a nepublikovaných informací. 



 14

Problematika secondhand smoking je důle�itá i v oblasti politických rozhodnutí. Její propagace pomů�e zvý�it povědomí o 

problému, společenský tlak pak ovlivní veřejnou zdravotní politiku. 

Upozornění: Kdy� je v akci důraz kladen na ohro�ení dětí a partnerů, pomů�e to s důvody proč přestat, ale má to i druhý 

neblahý efekt – bezdětní a svobodní jsou sami sebou omlouváni, stojí mimo. Stejně tak je to u partnerů, kde kouří oba. 

 
o Nekuřáci 

Snaha o de-normalizaci situace, kdy nekuřáci se budou více podílet na ovlivňování kuřáckého chování společnosti. 

Příklad z Ontaria, Kanada: Tobacco – The Truth Hurts 

Podtitulek kanadské kampaně byl uspokojení zastánci občanských svobod. Cílem akce byla propagace a dodr�ování práv 

nekuřáků na čistý vzduch. Před kampaní byla podpora nekuřáckých veřejných prostor 30%, po kampani se zvý�ilo na 44%. 

Massachusetts a Kansas (USA): Take it outside 

Snaha o změnu  názorů při prosazování zákona o zákazu kouření na v�ech veřejně přístupných místech. 

 
o Kouření a těhotenství 

Kampaň není zaměřena pouze na těhotné �eny - kuřačky, dopad kampaně je mnohem �ir�í. Týká se mo�ných 

způsobených �kod na (budoucího) člena rodiny, tak�e odezva by měla být u v�ech rodičů malých dětí. I kdy� kuřák ignoruje 

své zdraví, nerad omezuje a nemů�e ignorovat zdraví svých nejbli��ích, obzvlá�tě u nenarozených či malých dětí. 

Upozornění: Zku�enosti s intervenčním programem v Arizoně a Francii ukázaly, �e tuto kampaň musí nutně doprovázet 

doporučení a podpora jak přestat kouřit. Intervence toti� vyvolávají u nastávajících matek kuřaček stres, díky kterému je 

zanechání kouření mnohem tě��í. Příklad z Arizony také ukázal, jak výrazná je reakce okolí takových �en – vedle stresu se 

objevoval i stud a pocity provinění. Takové působení je spí�e ne�ádoucí, neboť stigma viny budoucí matku vymezuje ze 

skupiny těch, kteří by jí mohli v její snaze přestat kouřit být nápomocní a podpořili by ji. Výzkum také prokázal zvý�ený zájem 

�en v�ech věkových skupin, tedy nejen těhotných a matek s malým dítětem. 

 
o Etnické bariéry 

Důle�ité jsou odli�nosti a jazykové bariéry mezi men�inami. Nezbytné je to předev�ím v zemích s etnicky bohatě 

zastoupeným obyvatelstvem. Vzhledem ke své vysoké národnostní homogenitě nemá patrně ČR pro kampaně tohoto typu 

uplatnění. Lze předpokládat, �e i program pro Romy by mohl být v če�tině, jenom lze uvá�it, s kým by se mladiství kuřáci-

Romové snadněji identifikovali. Pro účely intervence je nutné odhadnout, která osoba je pro propagaci zdravého �ivotního 

stylu a nekouření akceptovatelná. Text WHO se zabývá afroameričany a asijaty �ijícími v USA či populací Maorů na Novém 

Zélandě. Vedle jazyka je potřeba pracovat s dalšími interetnickými bariérami. 

 
Příklady úspě�ných kampaní 

Kampaně na sni�ování prevalence kouření jsou speciálním sdělením – autoři chtějí předat informaci o něčem, co se 

�patně poslouchá a co by kuřáci rad�i nesly�eli. Mnoho z nich má (či zná) jeden či více důvodů proč přestat, ale je to patrně 

málo. Snahou intervence je tedy přidat dal�í pádný důvod v�em, kteří se tváří, �e je zdravotní následky kouření nezajímají. 

Zku�enost z Francie ukázala, �e prezentovat jen jeden důvod přestat kouřit je ke zvý�ení motivace málo. Kampaň v Kalifornii 

pou�ila několik různých typů na jedno téma: pomoc je jen pro ty, kteří to potřebují a chtějí. Důle�ité je, aby přestat bylo 

úkolem dne�ka a ne vidinou odlo�enou na zítřek. 

 
o Burcující Kampaň Ka�dá cigareta ti �kodí (tě zraňuje) 

Původně Australská kampaň (od roku 1997), která se později uskutečnila i na Islandu, Novém Zélandu a ve státě 

Masachusetts. Krátce, 14 dní, proběhla i v Polsku (1999). Autorky publikace zdůrazňují, �e pou�ití provokativních znázornění 

zdravotních následků mů�e být kontroverzní. Cílem kampaně bylo nejen �okovat, upozornit na sebe, ale i zvý�it povědomí o 

nově zji�těných zdravotních souvislostech. 
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o U�ití výpovědí, svědectví kuřáků – 3 příklady z USA 

Kampaň tohoto typu pracuje s příběhem z ka�dodenního �ivota nějakého kuřáka. Přínosem je osobní identifikace 
s problémy a potí�emi shlédnutého. Odehrála se v Kalifornii, Massechutes a Arizoně. 

- Kalifornie – příběh paní Debi 
Je to jednoduchá výpověď �eny, která začala kouřit ve 13 ti letech. Vznikla u ní rakovina hlasivek a lékaři je byli nuceni 

odstranit. Debi kouřila dál, ačkoliv věděla, �e jí hrozí dal�í komplikace. 
- Massachusetts – paní Pam Laffin 

6 obrázků ukazujících mladou �enu, matku, Pam Laffinovou. Sdělení jednotlivých obrázků: 
1. Kdy� mi bylo 10 let, tak jsem chtěla vypadat star�í - začala jsem kouřit. 
2. Zvykla jsem si. Měla jsem astma a bronchitidu, ale nemohla jsem přestat kouřit. 
3. Ani kdy� jsem onemocněla rozedmou plic a při�la jsem o plíci. 
4. To mi bylo 24. Teď je mi 26. Díky lékům, které budu muset u�ívat po celý �ivot- 
5. ztloustla jsem v obličeji a udělali se mi vrásky na čele. 
6. Začala jsem kouřit abych vypadala star�í�a bohu�el to fungovalo. 
 

Odezva na kampaň (znalost) byla 82% populace státu, co� je více ne� u jakékoli jiné kampaně konané v této oblasti. 90% 

respondentů přiznalo, �e sdělení uvádělo dobrý důvod přestat, 84% přiznalo výpovědi emocionální sílu. Prokazatelně se 
zvý�ilo podvědomí o existenci rozedmi plic. 

- Arizona – příběh Chucka 

Mu� jménem Chuck vypovídal, čím procházel, kdy� se sna�il přestat kouřit. Byl to klasický, průměrný kuřák, na jeho� 
příběhu byly demonstrovány nesnáze vzniklé při pokusu přestat kouřit. Lidé telefonující na linku pomoci se sním 
identifikovali, nebo naopak nechtěli být jako on. V obou případech ale byli motivováni přestat.  

 

Zkoumané kampaně potvrdily domněnku o důle�itosti emocionálním obsahu. Jestli�e výpověď aktérů neobsahuje 
emocionální náboj a není přesvědčivá, tak není veřejností akceptována. Jako příklad poslou�í neúspě�ná kampaň Osvoboď se z 

Velké Británie, její� odezva byla nízká. Respondenti-kuřáci pova�ovali sdělení kampaně za obtí�ně pochopitelné 
(neporozuměli mu) a nevyvolalo v nich snahu přestat kouřit. Označovali ji za nedůvěryhodnou, snadno ignorovatelnou. Dal�ím 
příkladem mů�e být i kampaň ze státu  Massachusetts - Nekouřící generace. Kampaň souvisela z přelomem století, novým 
miléniem a vyhlídkami do budoucnosti. Kuřáci si z kampaně odnesli poselství, �e Smokefree generation je taková, která chrání 

své okolí a děti před tabákovým kouřem. (Místo toho, aby ochránili i sebe a přestali kouřit, tak pouze kladli vět�í pozornost 
kouření na veřejnosti.) 

 

U v�ech komentářů osobních kampaní je nutné zachovat respektující tón, vyjadřující účast a pochopení situace a obtí�í. Je 
obtí�né ale nutné vyvá�it víru a realismus.  Některé vzkazy jsou kuřáky vnímány jako nenaplnitelné – nejsou schopni na ně 
reagovat. Ukázalo se, �e je někdy lep�í, aby to byl mluvčí z lidu, jeden z kuřáků, ne� celebrita. Výpověď populární osobnosti 
na jedné straně přiláká pozornost, na druhé straně mů�e sni�ovat akceptovatelnost, je tam sociální bariéra mezi obyčejnými 
lidmi a známými herci (kteří nekouření propagují). Snaha �okovat se také mů�e vymstít, negativní ohlas konzervativní 
veřejnosti vytváří zaryté nepřátele kampaně. 

 

Aby byly intervence úspě�né, musí mít vysokou frekvenci a del�í trvání. Ačkoli je hlavním cílem kampaní změna chování 
nekuřáků, ukázalo se jako vedlej�í efekt působení na bývalé kuřáky, �e se jim snáze odolává poku�ení znovu začít (relaps). 
Úspě�nost kampaní je měřena spotřebou cigaret (oficiální statistiky), vý�í prevalence, zji�těnou znalostí akce u veřejnosti 
(zji�ťovanou výzkumem - telefonní anketou CATI), kvalitativním výzkumem, analýzou volajících na call-centra, výzkumem 

mladých na školách a incidencí nemocí z kouření. 
 

Závěrečná část dokumentu je vlastně přehledem zpracovávaných kampaní a obsahuje informace o iniciátorech akce, 
průběhu a bli��í charakteristice kampaně. V případě zájmu je mo�né si objednat videokazety, na kterých jsou zmiňované TV 
�oty nahrány. Objednávky přijímá Středisko Media Campaign Resource instituce CDC. 
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