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Souhrn 

Kouření tabáku patří mezi nejčastější a současně nejnebezpečnější způsob 

užívání legálních drog. Příspěvek prezentuje na základě provedeného deskriptivního 
šetření klasifikaci kuřáctví tabáku jako drogové závislosti mezi kuřáky a nekuřáky, 
a rovněž po ose dle věku respondentů tj . od 9 do 24 let. 

K I í č o v á s lov a : závislost - kouření tabáku - děti a mládež - drogy 

J . Pichrt: SMOKING AS DRUG ADDICTION 
OF CHILDREN AND YOUTH 

Summary 

Tobacco smoking belongs to the most common and at the same time to the most 
dangerous way of legal drug using. The contribution presents, on the basis of a des-
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criptive investigation, the classification of tobacco smoking as drug addiction among 
smokers and non-smokers and also according to the age of respondents i.e. form 9 to 
24 years oldo 

Ke y wo r d s: addiction - tobacco smoking - children and youth - drugs 

Úvod 

Kouření je bezesporu jedním z nejčastějších a zároveň nejnebezpečněj
ších způsobů užívání legálních drog. Kouření tabáku je návykem a patří 
mezi drogové závislosti. Výzkumy v oblasti fyziologie kuřáků to již dlouho 
dokumentují. (Sovinová a kol., 1999) 

Klasifikace kuřáctví jako drogové závislosti je v populaci nejednoznačná, 
o čemž by především děti a adolescenti měli být edukováni v rámci preven
tivních protikuřáckých programů, podobně jako u závislostí na tvrdých 
drogách. Kuřáctví se řadí mezi chronická onemocnění a má i své vlastní oz
načení - "F17" - podle Mezinárodní klasifikace nemocí WHO. Stanovenými 
kritérii závislosti podle 10. klasifikace nemocí WHO jsou následující : 

a) silná touha nebo pocit nutkání k aplikaci látky; 
b) problémy s ovládáním chování spojeného s aplikací látky ve smyslu je

ho zahájení, ukončení či množství; 
c) vznik fyziologických známek abstinence po ukončení či snížení užívání 

dané látky pozorovatelných jako charakteristický abstinenční syndrom nebo 
jako užívání stejné či jiné látky s podobným účinkem se záměrem snížit či 
odstranit abstinenční příznaky; 

d) přítomnost tolerance organismu k účinkům dané látky k dosažení 
účinků dříve dosahovaných nižší dávkou; 

e) postupné zanedbávání zájmu a ostatních zdrojů libosti kvůli užívání 
dané psychoaktivní látky, prodlužování času věnovaného získání aplikací 
látky nebo doby nutné k odeznění jejich účinků; 

f) stálý příjem látky i přes vědomí jejich nežádoucích účinků (WHO, 
1992); 

Pro analýzu klasifikace kuřáctví, jakožto drogové závislosti, podle věku 
a kuřáckého chování respondentů, byly stanoveny hypotézy. 

1. HO: Četnost názoru, že kouření je drogová závislost, bude mezi skupi
nami kuřáků a nekuřáků, stejná. 

2. HO: Četnost názoru, že kouření je drogová závislost, bude různá mezi 
různými věkovými kategoriemi, stejná. 
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Metodika 

Respondentům byla v dotazníku položena otázka, zda řadí kuřáctví mezi 
drogové závislosti . Stanovené možnosti odpovědí byly: 

- ano - kouření cigaret je drogovou závislostí, 
- ne - kouření cigaret není drogovou závislostí. 
Respondenti měli možnost uvést jednu z nabídnutých odpovědí. 
Získané odpovědi byly analyzovány ve vztahu k typu kuřáckého chování 

(NK1, NK2, K) a dle věkových intervalů. 

Výsledky 

Klasifikace kuřáctví jako drogové závislosti podle typu 
kuřáckého chování 

Názor na to, že kouření se řadí mezi drogové závislosti potvrdila svými 
odpovědmi většina respondentů jednotlivých skupin. Nikdy nekouřící a ne
kuřáci se zkušeností s kouřením z více jak čtyř pětin, a kuřáci nejméně -
jen z více jak dvou třetin (graf 1). 

Graf 1. Kouření patří mezi drogové závislosti - dle skupin 
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Kuřáci statisticky velmi významně méně než nekuřáci se zkušeností 
s kouřením uváděli, že kuřáctví se řadí mezi drogové závislosti (p < 0,01). 
Kuřáci statisticky významně méně než nikdy nekouřící uváděli , že kuřáctví 
se řadí mezi drogové závislosti (p < 0,05). (tab. 1) Aktivní kuřáci statisticky 
významně méně klasifikují (vnímají) svůj návyk jako drogovou závislost. 
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Tabulka 1. Vyhodnocení kuřáctví ve vztahu 
k drogové závislosti - dle skupin (%) 

Kouření drogová závislost NK1 NK2 K pl p2 p3 

Ano - kouření je drogovou závislostí 81,0 84,8 71,5 NS * ** 

Relace statistické významnosti: 
pl = NK1: NK2, p2 = NK1 : K, p3 = NK2: K, 
Úrovně statistické významnosti: * p < 0,05; ** p < 0,01, *** p < 0,001, "NS" - nesi
gnífikantní (statisticky nevýznamné) 

Klasifikace kuřáctví jako drogové závislosti podle vělwvých 
kategorií 

Rozborem podle jednotlivých věkových intervalů většina respondentů 
uváděla , že kuřáctví patří k závislostem drogového typu. S rostoucím věkem 
tohle tvrzení až na výjimky nabývalo na četnosti odpovědí. Kouření jako 
drogová závislost bylo uváděno v šetřeném věkovém intervalu v relaci čet
nosti z více jak poloviny do více jak devíti desetin odpovědí respondentů. 
Nižší frekvence označení kuřáctví, jako drogové závislosti byla ve věku re
spondentů 11-12 let a u mladistvých 16-17 let (graf. 2). 
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Nejčastěji vnímali drogovou podstatu kuřáctví dospělí studenti, poté 
dospělí pracující a žáci posledních tříd základních škol. Naopak nejnižší by
la frekvence odpovědí ve věku 11-12 let. Téměř všechny rozdíly ve frekvenci 
odpovědí byly statisticky významné. (tab. 2) 

Tabulka 2. Vyhodnocení tří nejčastějších příležitostí 
ke kouření - dle věkových kategorií (%) 

Kouření drogová závislost 9-10 let 11-12 let 13-15 let 

Ano - kouření je drogovou závislostí 66,7 53,1 81,8 

Kouření drogová 18-24 let 18-24 let p4 p5 p6 p7 p8 p9 
závislost studující pracující 

Ano - kouření je 92,8 83,5 * ** ** NS ** ** 
drogovou závislostí 

Relace statistické významnosti: 
p4 = ( děti 9-10 let) : (11-12 let, studující), p5 = (9-10 let) : (děti 13-15 let), 
p6 = ( děti 9-10 let) : (16-17 let), p7 = (děti 9-10 let) : (18-24 let, studující), 

16-17 let 

72,1 

p10 pll 

* ** 

p8 = (děti 9-10 let) : (18-24 let, nestudující), p9 = (děti 11-12 let) : ( děti 13-15 let), 
p10 = (děti 13-15 let) : (16-17 let), pll = (16-17 let) : (18-24 let, studující); 

Úrovně statistické významnosti: * p < 0,05; ** p < 0,01, *** p < 0,001 , 
.NS" - nesignífikantní (statisticky nevýznamné). 

Diskuse 

Co je závislost? Anglický výraz pro závislost - addiction - původně ozna
čoval jakoukoli větší zálibu v určitém předmětu či činnosti. Odpovídal tedy 
asi české náruživosti či nadšenÍ. Psychiatrie význam tohoto slova zúžila 
a popsala jím chování člověka ve vztahu k určité látce, které se vyznačuje 
nedostatečnou kontrolou jejího příjmu a jejím upřednostněním před jinými, 
"zdravými", aktivitami (Trnka, 2000). 
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Jednou z prvních moderních a ucelených definic závislosti je definice 
WHO, kterou uvádí Zpráva hlavního lékaře USA z roku 1964 (Robinson, 
Pritchard, 1992). Podle ní je závislostí (addiction) "stav periodické nebo 
chronické intoxikace způsobené opakovaným příjmem drogy/ substance. 

Pohled společnosti na kouření tabáku se v historii pohyboval od na
prostého odmítání, zejména z náboženských důvodů, přes obecné přijetí ja
ko rozšířeného a neškodného zvyku až po dnešní stav, kdy je toto chování 
považováno za problematické, a to zejména vzhledem ke značně nepřízni
vému vlivu látek doprovázejících nikotin v cigaretovém kouři (oxid uhel
natý, složky dehtu), včetně nikotinu, na zdraví člověka. Vedle tohoto napro
sto nezpochybnitelného faktu se objevily názory, často podepřené autoritou 
významných institucí, že tabák a zejména v něm obsažený nikotin vyvo
lávají těžkou závislost často srovnávanou se závislostí na kokainu či opiá
tech (Trnka, 2000). 

Tři primární kritéria návykovosti (addictiveness) látky jsou: 
a) vysoce nutkavé chování zaměřené na získání a užití látky, 
b) psychoaktivní účinky látky, 
c) drogou posílené chování. 
Sekundárními kritérii jsou mimo jiné: užívání navzdory vědomí nežádou

cích účinků, opakující se touha (craving) po droze, relaps následující po abs
tinenci. Terciární kritéria jsou: příjemné účinky látky, tolerance, fyzická 
závislost (Trnka, 2000). 

Odchylku názoru kuřáků od nekuřáků ve věci drogové závislosti kouření 
je také možno interpretovat jako nevědomý a omlouvačný postoj kuřáků 
k přiznání skutečné podstaty jejich kuřáckého chování. Obdobný postoj je 
možným vysvětlením signifikantně nižší klasifikace kuřáctví , jakožto dro
gové závislosti, u dětí ve věku 11-12 let a mladistvých 16-17 let z našeho 
souboru, s ohledem na skutečnost, že ve věku 11-12 docházelo k nejvýraz
nější progresi prvních kuřáckých pokusů a ve věkovém intervalu 16-17 let 
byla nejvyšší prevalence kouření z všech věkových kategorií. 

Tento druh drogové závislosti zatím mládež nijak přesvědčivě neodrazuje 
od zkoušek kouření, které ji vyvolávají. Je zde stále velký úkol pro celou 
společnost, který by měl být řešen v rámci koncepce Národního zdraví 
v 21. století. 

Efektivním programem, který je plošně aplikován na vybraných základ
ních školách a řeší tyto problematiky u dětí ve věku 10 - 15 let je program 
"Kouření a já". Jedná se o moderní všestrannou intervenci, která zahrnuje 
informace o zdravotních následcích, pokouší se pozitivně ovlivňovat postoje, 
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učí děti dovednosti odmítat nabízené cigarety a rovněž citlivě sděluje, že 
kuřáctví je návykem na obdobné bázi jako drogová závislost. Důležitým vý
stupem tohoto programu je, že u základních škol, v nichž byl program reali
zován, došlo k menšímu nárůstu prevalence kouření oproti kontrolnímu 
souboru (Hrubá, 2001). 

V obecné rovině dostal pojem závislosti mimo svoji popisnou kvalitu i vý
znam vysvětlující, a tak si tedy závislý pacient na otázku "Proč nemohu pře
stat?" odpoví: "Protože jsem nemocný - závislý!" a tím může ztratit pro léč
bu nutný pocit zodpovědnosti za svůj stav. Ještě markantnější problém 
s označením užívání některé látky jako závislosti opiátového typu ve vztahu 
k rozhodnutí pro abstinenci je právě případ kouření tabáku. Pokud se kuřák 
rozhoduje se svým škodlivým návykem přestat a je mu oznámeno, že jeho 
současný stav je srovnatelný se závislostí na heroinu, potom jeho strach 
před neúspěchem a ztrátou sebevědomí může jeho snahu o abstinenci na
prosto zničit (Trnka, 2000). Z tohoto důvodu je nutné sofistikovaně přistupo
vat k edukačním a preventivním programům, především ve vztahu k již 
takto závislým jedincům. Ke kuřákům je nutno přístupovat jako k nemoc
ným a nabídnout jim léčbu . 

Důležitým zdrojem nepřesností v konceptu závislosti je problém, jak roz
poznat, zda činnost nemůže být kontrolována, nebo zda pouze není kontro
lována (Trnka, 2000). 

Kouření tabáku se vyznačuje množstvím společných či podobných rysů 
s periodickým užíváním výše uvedených návykových látek, a to na všech 
úrovních, od molekulární po behaviorální. 

Závěry (po tvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz): 

1. HO: Četnost názoru, že kouření je drogová závislost, bude mezi shupi
nami kuřáhů a nekuřáků, stejná - hypotéza byla potvrzena, většina respon
dentů členěných dle typu kuřáckého chování zařadila kuřáctví mezi závis
losti drogového typu vč . kuřáků na statisticky významné úrovni. 

2. HO: Četnost názoru, že kouření je drogová závislost, bude různá mezi 
různými věJwvými hategoriemi, stejná - hypotéza byla potvrzena, většina re
spondentů dle věku řadila tabakismus k drogovým závislostem na statistic
ky významné úrovni, ovšem děti 11-12 let a mladiství 16-17 let statisticky 
významně méně klasifikují kuřáctví jako drogovou závislost. 
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