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Nikotin:
jed, nebo lék?
Vliv nikotinu na funkce mozku

ANNA STRUNECKÁ
JIŘÍ PATOČKA

Nikotin je hlavním alkaloidem tabáku (Nicotiana tabacum)
a jeho množství v listech se pohybuje od 1 do 7 % sušiny.
Jak je zřejmé z jeho chemické struktury, jde o derivát pyri-
dinu a pyrrolidinu. Čistý nikotin je bezbarvá nebo jen sla-
bě nažloutlá kapalina s bodem varu 246 °C (při 230 mm
Hg) a bodem tuhnutí –79 °C. Na vzduchu však rychle hněd-
ne a vydává charakteristický tabákový zápach. Nikotin pa-
tří mezi velmi prudké jedy s rychlým průběhem otravy. Již
dvě kapky nikotinu, tj. asi 6 až 8 mg, jsou schopny usmrtit
psa do jedné až dvou minut. Smrtelná dávka pro člověka
je asi 60 mg a smrt nastává po 40 až 60 minutách. Průměr-
ná cigareta obsahuje 15 až 25 mg nikotinu, ale v cigareto-
vém kouři cigarety bez filtru se obsah nikotinu pohybuje
od 1,2 do 2,4 mg a u cigarety s filtrem od 0,2 do 1,0 mg.
Z tohoto množství je kuřákem ab-
sorbováno až 90 % nikotinu. U lidí
i u zvířat dochází rychle k návyku
na nikotin a vyvíjí se vůči němu
značná tolerance.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., (*1944) vystudovala Pří-
rodovědeckou fakultu UK. Na této fakultě se zabývá obec-
nou fyziologií, zejména fyziologií a biochemií buňky. Je člen-
kou Mezinárodní biochemické společnosti (IUBS) a Meziná-
rodní fyziologické společnosti (IUPS).

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., (*1939) vystudoval Přírodo-
vědeckou fakultu UK v Praze. Na Vojenské lékařské akade-
mii v Hradci Králové se zabývá vysoce toxickými látkami.
(e-mail: patocka@pmfhk.cz)

Kouření tabáku je všeobecně spojováno s onemocně-
ním plic, kardiovaskulárního systému, nádorovým
bujením a mnoha dalšími nemocemi včetně chřipky.
Je považováno za hlavní příčinu toho, proč lidé umí-
rají. Na každé krabičce cigaret prodávané v České
republice si můžeme přečíst varování Ministerstva
zdravotnictví: Kouření vážně poškozuje zdraví. Balíčky
tabáku nesou navíc věty jako například: Kouření způ-
sobuje smrtelné choroby. Kouření způsobuje rakovi-
nu. Kouření způsobuje srdeční choroby.* To všech-
no je pravda. Není pochyb o tom, že kouření je
škodlivé, a zdravotnická osvěta na celém světě orga-
nizuje akce a kampaně pro jeho omezení. Na druhé
straně některé studie publikované ve vědeckých ča-
sopisech v průběhu 90. let dokumentují negativní ko-
relaci mezi kouřením tabáku a Alzheimerovou nemocí,
Parkinsonovou nemocí a ulcerózní kolitidou (viz též
Vesmír 72, 702, 1993/12 a 75, 511, 1996/9). Uká-
zalo se, že kouření tabáku je – v některých přípa-
dech – prospěšné i pro schizofreniky a pacienty
s Tourettovým syndromem. Tato zjištění vyvolala roz-
poruplné názory na kouření a velký rozvoj studia vli-
vu kouření tabáku i mechanizmů působení nikotinu.

Nikotin je pouze jednou ze 4700 chemických slou-
čenin obsažených v cigaretovém kouři, prokazatel-
ně je však hlavní farmakologicky aktivní látkou. Čistý
nikotin nemá žádné známé kancerogenní vlastnos-
ti. Za kancerogenezi může hlavně dehet v cigaretách.
Výzkum nám odhaluje dvě tváře nikotinu. Především
může způsobit vážné poškození zdraví, může být ale
i prevencí proti demenci, zlepšit kvalitu života senio-
rů nebo nemocných juniorů. Může být látkou
s terapeutickým účinkem a užitečným nástrojem jak
pro vývoj nových léků, tak pro fyziologický a bio-
chemický výzkum.

Poznatky z výzkumu
Alzheimerovy nemoci

Analýzy mozků zemřelých pacientů s Alzheimerovou
nemocí ukázaly snížení vazebných míst pro nikotin
až o 70 % v porovnání s mozky stejně starých zdra-
vých osob. V průběhu posledních 7 let bylo publi-
kováno asi 20 epidemiologických studií, které sle-
dovaly vztah kouření k výskytu Alzheimerovy nemoci.
V 16 zmíněných studiích byla nalezena negativní ko-
relace (tedy nižší četnost výskytu Alzheimerovy ne-
moci u kuřáků než u nekuřáků) a pouze ve 4 pra-
cích se nenašel ve výskytu Alzheimerovy nemoci mezi
kuřáky a nekuřáky rozdíl. Pro Alzheimerovu nemoc
je typická porucha kognitivních funkcí (viz Vesmír
78, 307 a 330, 1999/6). Pacient ztratí schopnost roz-
poznávání, trpí poruchami paměti, poruchami orien-
tace a neschopností přijímat nové informace. Tyto
poruchy jsou spojovány s nedostatkem mozkového
acetylcholinu v důsledku degenerace cholinergních
neuronů a s narušením funkce nikotinových acetyl-
cholinových receptorů (nAChR). Cholinergní hypo-
téza je také základem pro současné terapeutické pří-
stupy. Jistého zlepšení kognice je možno dosáhnout
podáváním inhibitorů acetylcholinesterázy, enzymu,
který se podílí na odbourávání acetylcholinu. Tímto
přístupem se ale Alzheimerova nemoc nedá vyléčit.
Terapeutický přístup, který by vedl k stimulaci, nebo
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Kvetoucí rostlina
tabáku (Nicotiana
tabacum), mladé
rostlinky a detail
květů

Chemická struktura nikotinu
[1-methyl-2(3-pyridyl)pyrrolidin]

* Pozn. red.: Jen naivní člověk se domnívá, že tato varování jsou
na krabičkách s cigaretami kvůli tomu, aby se nekouřilo. Tabáko-
vé firmy dobře vědí, že případná žaloba, že jejich výrobek poškodil
zdraví konzumenta, nemá naději na úspěch, protože konzument si
to zdraví poškozoval vědomě. Výjimkou je snad jen americké záko-
nodárství.
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nikotinu pozorováno i v mozku potkanů. Také v lid-
ském mozku byl nalezen v hipokampu kuřáků vyšší
počet vazebných míst pro nikotin.

Nikotin může zvýšit pozornost a zlepšit proces
ukládání informací i u lidí, jak prokázaly testy sku-
pin kuřáků a nekuřáků, jimž byl nikotin aplikován
ve formě náplastí nebo podkožních injekcí. Nikotin
průkazně zvyšuje pracovní paměť, pozornost (zejmé-
na vizuální) a dlouhodobé vizuální vnímání. Výraz-
ně snižuje počet omylů, zkracuje reakční dobu. Po-
dání nikotinu zlepšilo uvedené schopnosti i u pacien-
tů s Alzheimerovou nemocí, avšak neovlivnilo jejich
dlouhodobou paměť.

dokonce k regeneraci funkce cholinergních neuro-
nů, očekávají s nadějí miliony nemocných i kliniků.
Jednou z nadějných možností je podávání nikotinu
či jiných specifických agonistů nAChR, protože do-
statečná stimulace těchto receptorů v mozku vede
k sníženému ukládání neurotoxického beta-amy-
loidu.

Vliv nikotinu na pozornost a paměť

Mělo by se zakázat kouření při řízení automobilu?
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Z práce
v Nature (400, 128, 1999) je zřejmé, že i vědci z téže
země mohou při analýze nehodovosti v průběhu Ná-
rodního dne nekuřáků dojít k odlišným závěrům. Za-
tímco jedna studie uzavírá, že rozhodnutí dvou mi-
lionů kuřáků druhou středu v březnu nekouřit
způsobilo signifikantně zvýšený výskyt pracovních
úrazů, v druhé studii nebyly v dopravní nehodovos-
ti nalezeny rozdíly (v každé studii se měřilo něco ji-
ného). Zvýšená nehodovost byla přičítána abstinenč-
nímu syndromu kuřáků.

Výsledky zkoumání účinků nikotinu na funkce
mozku u laboratorních zvířat jsou zatím pouze zlom-
kovité (viz Vesmír 78, 492, 1999/9). Například se
zjistilo, že potkani, jimž byl podáván nikotin, vyka-
zovali ve vodním bludišti lepší výsledky než potkani
bez nikotinu. Ukázalo se, že některé oblasti mozku
reagují na lokální aplikaci nikotinu, a zejména ty ob-
lasti, jejichž funkce je spojována s učením a pamětí.
Nikotin zvyšoval výlev neurotransmiteru glutamátu
v čelním laloku mozkové kůry a zlepšoval pozornost
i pracovní paměť pokusných potkanů.

Za důležité centrum paměti a učení je považován
hipokampus. U kuřat nikotin urychluje synaptický
přenos v hipokampu tím způsobem, že aktivuje pod-
jednotku alfa7 nAChR. Ta je patrně příčinou toho,
že nAChR v mozku mají (na rozdíl od nAChR ve sva-
lech) vysokou propustnost pro ionty vápníku. Vtok
iontů vápníku do synaptického zakončení vyvolá
výlev neurotransmiteru, a tím urychlení přenosu
informace. Zvýšení vtoku vápníku bylo po podání

NIKOTINOVÉ ACETYLCHOLINOVÉ RECEPTORY

Nikotin působí v organizmu prostřednictvím nikotinových
acetylcholinových receptorů (nAChR), které jsou zejména
ve svalech, v mozku a v periferních vegetativních nervech.
Fungují jako chemicky závislé iontové kanály, složené z pěti
podjednotek, které v membráně vytvářejí vertikální pór (obr.
3), vyčnívající z plazmatické membrány ven i dovnitř.
V nervosvalových ploténkách je nAChR složen ze dvou pod-
jednotek a, podjednotky b, g a d. V pozdním embryonálním
a časném postnatálním vývoji se objevuje podjednotka e,
která nahrazuje podjednotku g. Přirozeným ligandem toho-
to receptoru je acetylcholin, neuromediátor cholinergního
nervového systému, ale váže se na něj i nikotin a způsobuje
stejný efekt. O nikotinu proto hovoříme jako o agonistovi
nAChR. Po navázání agonisty na vazebné místo nAChR se
otevře kanál pro ionty sodíku a draslíku a vzniká tak elekt-
rický potenciál.

Psychologické a fyziologické účinky kouření tabáku byly
známy již dlouhou dobu, avšak nevědělo se, čím jsou způ-
sobeny. Teprve nedávno se nAChR zjistily také v mozku
a bylo prokázáno, že psychofarmakologické účinky tabá-
ku jsou způsobeny přítomností nikotinu, který s nimi inter-
aguje. Neuronální nAChR se skládají také z pěti podjedno-
tek, avšak na jejich stavbě se podílejí pouze podjednotky
a a b. Neuronální nAChR však není jednotnou strukturou,
ale vytváří celou rodinu receptorů. Dosud bylo nalezeno
12 genů, které kódují různé izoformy podjednotek (a 2–9
a b 2–5). Různé podjednotky a mohou být exprimovány

v kombinaci s různými podjednotkami b, a to v různých
oblastech mozku rozdílně. Neuronální nAChR však také
mohou být složeny pouze z jednotek a, takže v jejich slo-
žení se objevuje nesmírná diverzita, jejíž funkční význam
zatím neznáme.

Bodové mutace v nAChR mohou výrazně ovlivnit jejich
funkci například tak, že se receptor z kanálu pro kationty
stane kanálem pro anionty. Takové bodové mutace se obje-
vují spontánně i u lidí a jsou spojovány např. s vrozenou
myastenií, tj. svalovou ochablostí, nebo s některými typy
vrozené epilepsie. Nedávno bylo zjištěno, že návyk na niko-
tin je spojen s aktivací podjednotky b 2 v neuronech limbic-
kého systému.

Schéma
nikotinového
acetyl-
cholinového
receptoru
z nervosvalové
ploténky

Kresba © Vladimír Renčín
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Nejdřív to vypadalo jako zajímavé, ve středověku
i magické dobrodružství – kouřilo se vám z hlavy.
A ten závratný pocit, když nikotin dosáhl vašeho moz-
ku! Později byla dýmka nebo doutník či cigáro proje-
vem určitého postoje, jako je ostatně dodnes, když
se s kouřením začíná. Z hlediska zdravotního pořád
o moc nešlo, nekouřilo se tolik, aby to znamenalo ně-
jaké významné změny. Ani první prodávaná hotová
cigareta r. 1861 v Londýně neznamenala poprask. To
hlavní přišlo koncem 19. století, když se objevil stroj
na výrobu cigaret, a na začátku 20. století, kdy se
vinou rychlé strojové výroby kouření rozšířilo maso-
vě. Ani tehdy se ovšem nic nedělo – trvá totiž tako-
vých 30 až 40 let, než se kouření projeví na zkrácení
života, jinak řečeno – než zabije.

Vinny jsou cigarety

Zděšení přišlo až ve 40. letech 20. století, kdy na-
jednou nevídaně stoupl výskyt rakoviny plic, do té
doby vzácného onemocnění. Byly zahájeny dvě vel-
ké epidemiologické studie (britská studie dokonce
vyšla z předpokladu, že by výskyt rakoviny plic mohl
souviset s asfaltováním silnic). Roku 1950 byl pub-
likován výsledek obou studií: vinny jsou cigarety.
Poprvé tak byla souvislost prokázána čísly. Dnes
víme, že nejvíc kuřáků vůbec nezemře na rakovinu
plic (i když asi 90 % tohoto onemocnění je způsobe-
no kouřením), ale na kardiovaskulární nemoci, ze-
jména na infarkt, a to především ve středním věku.
Kouření se podílí na těchto skupinách nemocí:
n na 20–25 % kardiovaskulárních onemocnění
(a právě na ně u nás umírá více než polovina lidí,
proto je to nejčastější příčina smrti v důsledku kou-
ření),
n na 30 % všech nádorových onemocnění (od
90 %, jimiž se podílí na rakovině plic, až po jeden
nádor, jímž trpí kuřačky méně než nekuřačky),
n na 75 % chronických plicních onemocnění, jako
je chronická bronchitida či rozedma (ta jsou ale pří-
činou „jen“ asi 1 % úmrtí).

Celkem to znamená kolem 22 000 mrtvých ročně
v důsledku kouření v ČR, tedy každé páté úmrtí (ji-

Kouřit, nebo
nekouřit
Co se vyplatí – a komu?

EVA KRÁLÍKOVÁ
JIŘÍ T. KOZÁK

1. Obecný model tabákové epidemie pro časový interval 100 let. Česká
republika je asi v 70. roce tabákové epidemie. Všimněme si vzdále-
nosti dvou nejvyšších vrcholů, která činí asi 30 let: je to vrchol vý-
skytu kouření u mužů, za nímž s třicetiletým zpožděním následuje
vrchol úmrtí způsobených kouřením u mužů (podle A. D. Lopeze se
spolupracovníky: A descriptive model of the cigarette epidemic in
developed countries, Tobacco Control 3, 242–247, 1994).

Proč právě nikotin
má v mozku připravené receptory?

Konečný efekt nikotinu z tabáku u jednotlivých osob
je ovlivněn mnoha faktory. Na jedné straně statisti-
ky ukazují, že mírné kouření může fungovat jako
prevence některých nemocí, na druhé straně vyvolá
mnohem více vážných nemocí. Co je příčinou nežá-
doucích vedlejších účinků kouření a v jaké podobě
by se měl zdraví prospěšný nikotin z tabáku konzu-
movat? To je otázka pro velice rozsáhlý výzkum, který
čeká na tabákové společnosti, neboť pouze ony ho
mohou v celé šíři finančně zajistit. Také ony by měly
cítit svůj podíl odpovědnosti za současnou civilizaci
s rozšířenou závislostí na kouření.

Zkušeného farmakologa pochopitelně nepřekvapí
zjištění, že jedna látka může být lékem i jedem. Biolo-
gie posledních 20 let nám přináší příklady toho, jak
některé silně toxické látky (NO, CO) mají zároveň veli-
ký význam pro regulaci funkcí a udržení zdraví lidské-
ho organizmu. V rozsáhlém výzkumu nAChR si dosud
nikdo nepoložil otázku, proč právě nikotin má v mozku
připravené receptory. Studie vývoje mozku ukazují, že
podjednotky nAChR jsou připraveny již v 11. dni em-
bryonálního vývoje (u potkanů) dlouho předtím, než
se začnou tvořit v mozku synapse. Nikotin a nAChR
mají zřejmě trofickou funkci. Neměli bychom proto
aplikovat nikotin v podobě náplastí těhotným ženám?
Neměli bychom dodávat nikotin do kojenecké výživy?

Výzkum nám ukazuje nesmírnou diverzitu
a složitost nAChR v lidském mozku, ale i nesmírnou
složitost procesů získávání a osvojování informací.
Měl by varovat před neuváženými a ukvapenými zá-
věry. Poznatky získané pomocí moderních technik
molekulární biologie přinášejí biologům i lékařům víc
otázek než odpovědí. ¨

K DALŠÍMU ČTENÍ
Benowitz N. L.: Pharmacology of nicotine: Addiction and

therapeutics. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 36, 597–613, 1996

Kresba © Vladimír Jiránek
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nak řečeno 60 mrtvých denně nebo jeden plný jum-
bo jet zřícený každý týden). Většina těchto lidí je
kouřením zabita ve středním věku (39–65 let). Mož-
ná vám „kouřením zabita“ připadá nezvyklé, vždyť ti
lidé umírají na infarkty a rakovinu. Když někoho
zastřelíte, neřeknete, že zemřel na vykrvácení, ale
na „následky střelby“. Ve vyspělých zemích ostatně
najdete varování i na krabičkách: Smoking kills.

Kladné vlivy nikotinu, nikoli kouření

Tento alkaloid nám vadí především tím, že způso-
buje v mozku závislost velmi podobnou závislosti na
alkoholu, amfetaminu, kokainu či heroinu. Podob-
né jsou jak jeho účinky na mozek, tak bohužel
i úspěšnost léčby. Při léčbě kuřáctví se pořád ještě
říká „odvykání“, ačkoli lékaři léčí závislost na tabá-
ku. Je jasné, že nikotin, stejně jako heroin či jiná
droga, má i kladné účinky: od těch subjektivních,
pro které se ostatně především s kouřením začíná,

MUDr. Eva Králíková, CSc., (*1956) vystudovala Fakultu vše-
obecného lékařství UK v Praze. Na 1. Lékařské fakultě UK
v Praze se zabývá prevencí, epidemiologií a léčbou kuřáctví.
Působí také v poradně pro odvykání kouření. (e-mail:
eva.kralikova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Jiří T. Kozák, CSc., (*1926) vystudoval Lékařskou fa-
kultu UK v Praze. Pneumolog; kontrolou kouření se zabývá
od roku 1975.

2. Citlivost organizmu na látky tabákového kouře je individuální. Může
se stát, že kouření někomu život vůbec nezkrátí nebo zkrátí jen málo
– to jsou ovšem výjimky (mezi něž zřejmě patřil například Churchill),
stejně jako druhý extrém, totiž citlivost na tyto látky velmi vysoká –
tento druh lidí ovšem v důsledku kouření zemře velmi brzo, po prv-
ních stovkách či desítkách cigaret nebo i jako nekuřáci v důsledku
pasivního kouření. Takových obětí kouření je u nás (extrapolací ame-
rických dat) asi 100–200 ročně. Průměrně žije kuřák nejméně o 10 let
kratší život ve srovnání s nekuřákem – ovšem nikdo z nás neví, v jaké
části Gaussovy křivky se nachází. Tato data nelze vztáhnout na jed-
notlivce, mluví jen o míře rizika.

až po ty celkové (například nikotin urychluje střev-
ní peristaltiku, mnoho kuřáků jde dobře na velkou
právě po cigaretě a když přestanou kouřit, mohou
mít nějakou dobu zácpu). S nikotinem souvisí i vět-
ší soustředění – ovšem jen při malé dávce, při větší
naopak nastává útlum. Ten je – kromě manipulace
s cigaretou – příčinou vyššího počtu dopravních ne-
hod u kuřáků. Velikost dávky potřebná pro povzbu-
zení nebo vedoucí k útlumu je individuální, tak jak
je individuální vznik tolerance k nikotinu. Navíc si
všimněte, že kuřák většinou řekne: „Musel jsem si
dát (jednu) cigaretu, abych napsal článek“, ale „Kou-
řil jsem jednu za druhou, abych se uklidnil po hád-
ce s tchyní“. Když se zmiňuje příznivý vliv na krát-
kodobé zlepšení mozkových funkcí, většinou se
opomene zmínka o následném útlumu.

Negativní stránky kuřáctví vždy nad pozitivními
převažují. Například nižší výskyt rakoviny děložní
sliznice (endometria) u kuřaček po 65. roce života
souvisí se supresivním vlivem kouření na hormony
(především se snižuje produkce estrogenů), proto
také kuřačky mají asi o 2 roky dřív menopauzu než
nekuřačky. Celkově ale i na ženské nádory působí
kouření negativně (asi třetinou se podílí na rakovi-
ně děložního čípku, která je mnohem častější). Ne-
lze doporučit kouření k ochraně před rakovinou en-
dometria, bylo by to podobné jako říci, že se po
amputaci rukou sníží riziko záděrek.

Tabákový byznys

Zpráva o jakémkoli kladném účinku kouření má oka-
mžitě velkou publicitu. Nedivte se! Od roku 1950 bylo
publikováno asi 60 000 prací popisujících zničující
vliv kouření. Těch opačných je jako šafránu, ale víte,

jak jsou cenné pro tabákový průmysl? Už jenom ta-
kový lékař, který kouří, byl ve Spojených státech
oceněn na několik set tisíc dolarů (ovlivňuje okolí).
Cena dvanáctiletého dítěte, které začne kouřit, byla
ve Velké Británii vyčíslena částkou 44 000 liber – to
jsou peníze, které tabákový průmysl průměrně vy-
dělá na průměrném kuřákovi za jeho průměrný ži-
vot (tj. život o 10 let kratší ve srovnání s nekuřákem).

Výroba cigaret je především velmi dobrý byznys
i přesto, že tyto výrobky každého druhého konzu-
menta zabijí. I tabákový průmysl je občas nucen
k ústupu. V roce 1994 stálo před zvláštním výborem
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Senátu USA devět nejvyšších představitelů tabáko-
vého průmyslu a zvedli ruku k přísaze, že nikotin
není návykovou látkou. V roce 1996 vyšel v časopise
JAMA soubor článků odhalujících více než dvaceti-
letý výzkum tabákové firmy Brown and Williamson,
jehož výsledky ukazují, že tabákový průmysl o vysoké
návykovosti nikotinu věděl a cíleně ji využíval. Měl
také zdokumentováno, že kouření způsobuje závaž-
ná onemocnění, často vedoucí k smrti.1)

Ochrana dětí

V té době ve Spojených státech probíhaly indivi-
duální soudní procesy s tabákovými firmami, které
vyústily ve společné podání žalob generálních pro-
kurátorů 46 států USA, požadujících uhrazení vý-
loh na léčbu nemocí způsobených kouřením a za utr-
pení, které způsobilo a způsobuje užívání výrobků
tabákových společností. To mělo 14. 5. 1997 za ná-
sledek návrh smlouvy požadující od tabákových fi-
rem ochranu dětí před užíváním tabákových výrob-
ků, pokles prevalence kouření u dětí a mládeže,
zrušení automatů na cigarety, konec sponzorování
sportovních akcí výměnou za umístění reklam apod.
Tabákové společnosti by měly v budoucích 25 letech
pokrýt náklady na léčbu nemocí, a to jako kompen-
zaci škod 300 miliard amerických dolarů, kompen-
zaci poškozeným osobám ve výši 60 miliard americ-
kých dolarů, pokrytí aktivit na kontrolu kouření ve
výši 500 milionů amerických dolarů a v případě, že
se nepodaří kuřáctví u dětí a mládeže snížit, zapla-
tit za každé 1 % výskytu, které přesahuje požadova-
nou úroveň, 80 milionů amerických dolarů. Tabá-
kové společnosti vyslovily podmínku, že budou
zrušeny všechny současné žaloby a bude poskytnu-
ta imunita vůči žalobám v budoucnosti.

Proti tomuto návrhu se postavily četné americké
i cizí vědecké společnosti, protože řešil poměry pou-
ze ve Spojených státech. Tabákové společnosti by se
totiž vrhly se svým dravým obchodem do rozvíjejí-
cích se zemí jihovýchodní Asie a východní Evropy
(což se skutečně děje).

Senátor McCain proto navrhl v listopadu 1998 jiný,
méně náročný návrh. Neumožňuje imunitu proti ža-
lobám. Tabákový průmysl poskytne vládě během 25
let 206 miliard amerických dolarů a souhlasí
s jistými omezeními v marketingu, především
v ochraně dětí.

V říjnu 1999 Philip Morris pod silným nátlakem
jako první tabákový výrobce přiznal, že cigarety mo-
hou zabíjet a způsobit rakovinu a srdečně cévní ne-
moci. Pikantní je, že když vedení Tabáku, a. s.,
v Kutné Hoře (Philip Morris vlastní 77,6 %) bylo do-
tázáno novináři, tisková mluvčí podniku Dagmar Sta-
roveská řekla: „Jde o stanovisko americké firmy, ni-

koliv naší„ (viz článek Marka Bičíka v Lidových no-
vinách 16. 10. 1999).

Kouření a ekonomika

Pro jasnější představu o skutečném dopadu kuřác-
tví na ekonomiku poslouží nejlépe propočty Světové
banky, které zveřejnil H. Barnum na Světovém kon-
gresu v Paříži r. 1994. Světová banka určila základ
pro propočet 1000 tun tabáku, což představuje
množství l miliardy cigaret. Co způsobí vykouření
tohoto množství cigaret, je uvedeno v tabulce.

Uvědomme si, že v České republice se ročně pro-
dá a vykouří přes 20 miliard cigaret. Jestliže pro-
počty Světové banky extrapolujeme na naše pomě-
ry, ztrácí ročně naše hospodářství 544 milionů
amerických dolarů, tedy zhruba 20 miliard Kč. To
jen pro představu – skutečné náklady se samozřej-
mě od amerických jistě liší.

Můžeme shrnout, že tabák se během několika let
stane zabijákem číslo jedna na této planetě. Je pozo-
ruhodné, jak rezistentní jsme proti tomuto faktu. ¨
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3. Vnímání míry rizika bývá
zkreslené. Kouření jasně vede mezi
ostatními příčinami smrti, jimž lze
předcházet – ovšem často mají lidé
větší obavu z důvodů méně
významných. (Čísla uvádějí roční
počet úmrtí z uvedených příčin
v ČR.)

1) Historie tohoto odhalení je zajímavá tím, že dokumenty kdysi
okopíroval zaměstnanec firmy a když byl z firmy propuštěn, pře-
dal je profesorovi Kalifornské univerzity Stantonu Glanzovi, který
je okomentoval a zveřejnil. V té době Dr. Kessler, ředitel Úřadu pro
potraviny a léčiva (FDA, Food and Drug Administration), podpořen
zmíněnými dokumenty, zveřejnil stanovisko FDA, v němž se po
žaduje, aby tabákové výrobky byly jakožto zdraví nebezpečné ko-
modity kontrolovány (podobně jako kosmetické přípravky, potra-
viny, léčiva apod.). Viz rovněž glosu na s. 233

Co se týká pěstování tabáku v Evropě, vypravuje se, že už
průvodce samého Kryštofa Kolumba, kněz Romano Pane, znal
rostlinu tabákovou a že zaslal r. 1518. semena její císaři Kar-
lu V. První však, kdo počal v Evropě tabák pěstovati, byl Jean
Nicot, francouzský vyslanec v Lissaboně, jenž, dostav r. 1560.
semena tabáková od svého přítele z Ameriky, vypěstoval prv-
ní rostliny tabákové ve své zahrádce. Brzy po té zaslal Nicot
semena tabáková i s návodem, jak dlužno tabák pěstovati, do
Francie a odtud šířilo se potom pěstování této byliny po veš-
keré Evropě. [...]

Do našich zemí šířilo se kouření a šňupání tabáku hlavně
za války třicetileté (1618–1648) přičiněním nizozemského a
španělského vojska, a záhy tak velice se rozmohlo, že stavo-
vé čeští po příkladě stavův a vlád jiných zemí vydali naň r.
1652. zápověď. Nic však nepomohly rozmanité tresty a po-
kusy světské i církevní, jimiž stíháni byli kuřáci; kouření vchá-
zelo čím dále tím více do mody, až stalo se všedním zvykem
po veškeré Evropě.

F. Polívka: Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí, Olomouc 1908, s. 194–5


