
plalný mudel k řeše ní drogové problematiky 
u nás . Mohou však přinejmenším sloužit jako 
inspirace i varování před chybami , jimž se do
pustily země, které se před 20 le ty nacházely 
v situaci podobné naš í dnes . 

Souhrn 

Sdělení podává informaci o současné situaci 
na švýcarské drogové scé ně, kterou mě l auto r 
možnost poznat během stáže na Univerzi tní 
psychiatrické klinice v Bernu. Je popsán způ
sob práce detoxikačního drogového oddělení 
kliniky . stav methadonového programu ve Švý
carsku i perspektivy dalšího řešení drogové 
problematiky v této ze mi . 
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SKONČILA .. ŠANCE PRO 3 MILÓNY'" CO A JA K DÁL S KOUŘENÍM 
V ČSFR? 

Kouře ní nejsou kouzla , jak se domnívali 
Evropané před pěti sty le ty, když Kolum bovi 
námořníci přivezli do Evropy tabákové listy 
a zapálili si. Nejde ani o kouzlo ča roděje mo
derní doby. kte rý e legantně sáhne do vzduchu 
a má v d laních vějíř cigaret, kte rý v další se k
ve nci , zahalen v dým, kdoví kam schov~. Nic 
neschová kuřák před sebou samým ani před ne
úprosným časem rozvoje návyku . Čas návyku 
jej neomylně najde a poznamená následky ni
kotinismu . Nic trvale pozi tivního nenabídne ta
bák dnešnímu kuřákov i , kte rý se již přest a l bát 
ohně zapálené cigarety. V ohni vše čis t é. Z oh
nč vše dobré, ale i zmar i pope l. Niko liv v tomto 
případě! Dým cigare ty je nostalgickou rekvizi
tou a otřepaným rýmem barových písní. Ve 
skutečnosti je zdravotně ekologickou noxou. 
I pro nekuřáky! 

Na scé ně drog je ne ustá le rušno. Posledních 
5 - 10 le t více. Jen povrchnímu pozorovate li 
připadá, že je na frontě tabáku - klid . 

V zemi , kde poslanci , ministři i pan prezident 
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.. Než bych kouřem trávi l sklípky plicní 
to mi radši rovnou jednu picni !" 

Jali Vodňamk.l' 

kouří i před te levizní kamerou a své posty ne
maj í jisté, jako kdo koliv z ostatních ve státč. 
to pracovníci usilující o zdravý život bez drog. 
a lkoholu a ciga ret nemají lehké. 

Vpád demokracie vytl ači l jakous tako us ku
řáckou "ukázně nos t ", kdy se aspoň na schůzích 
a konfe rencích čekalo s cigaretou na přestávku : 
cigare ty zkracova ly čas jednání a prodloužova
ly přestávky. V Čechách se říká ., rauchpauzy". 
Vyvrcholení ojedi ně l é a snad i úspěšné akce 
.. Sance pro 3 milióny" se prolnulo s ohdobím 
velkých sociá ln ích a politických změn okolo li s
topad u 1989 a hektického prosazování a dohá
nění svobody a demokracie . Jako vše, tak se 
i demokracie - bez návodu k použití počala 
projevovat i negativně . Když se kácejí trůn y. 
střídaj í vlády a především společenské řády. je 
témčř kacířstvím a protirevolučním činem ho
vořil o kondici , odolnosti . prevenci a podpoře 
zdraví a kultury života bez závislosti na drogúch 
nebo ciga reHích . Zvýše ná frekvence kouře n í na 
veřejnm,ti. na schůzích a při televizních přeno-



sceh má značný negativní vliv na děti a generaci 
dospívajících . Kouření je pro ně atributem do
spělosti. do níž tak spěchají. Hurá . ať jsme do
pělí. se vším, co k tomu patří. aniž bychom do
spě li a dozráli , aniž bychom dostáli zodpověd
nosti za ten dospělý život. Nejde jen o problé
my. které "sekta fanatických antitabakistů" na
fukuje. 

60 % šestnáctiletých učednic z těch , které 
pravidelně kouří a pijí alkoholické nápoje , má 
za sebou sexuální debut. Některé již souloží 
pravidelně . Občas bez problémů. jindy s inter
rupcí č i s žádostí na soud o povolení sňatku. 
Stej ně staré učednice téhož o horu a v témže 
prostředí. kte ré nekouří a nepijí alkoholické 
nápoje , mají Zll sebou sexuální start jen ve 
20 %. Rozvodovost extrémně mladých manžel
ství. kde aspoň jeden je mladší 18 let. se pohy
buje mezi 75 - 85 %. 
Zřejmě má nezdrženlivost obecný charakter. 

prostupuje celým živutcm a zasahuje do všech 
sfé r apetenčního chování. 

Už brzy po zahájení pravidelného kontaktu 
s drogou a hlavně pak v průběhu rozvoje návy
ku nastupují tendence "míra všech užití v živo
tě bez míry" a všeobecné neschopnosti umírně
ní v podobe méden agan , ničeho příliš. Rodiče 
a děti, učitelé ani žáci se nezřeknou .,malých 
rozkoší" v zájmu zdraví. svobodné nezávislosti 
a intenzívního prožití života a jeho smyslupol
ného naplňování. 

Civilizace a technika soudobého člověka je 
ve službách maximální saturace potřeb . Musí
me mít všeho dost. .. Blahobytem , který nemá
me , omlouváme bídu, ktérou uskutečňujeme. 
Toho. co máme , se nezřekneme , ani kdyby
chom mčli přijít o dobrý vzd uch k dýchání , 
o vodu vhodnou k pití , o přírodu , kte rá .,od
chází" a která je dále nezadržitelnč ničena . 

Kdybychom nahlédli na zdraví z aspektu eto
ekocivi lizačních a sociá lně antropologických. 
vidě li bychom, že ani cigareta a kouření nejsou 
pouze okrajovým problémem, kterým se mají 
zabývat jen zdravotníci . 

Kdyby šlo promítat, co dělá nikotin s penilní
mi céva mi , možná by něk teří muži s kouřením 
přesta li . Avšak strašení a zdůrazňování jen ne
gativních vlivů ne ní to správné a míjí se trva
lým účinkem. Vést sous tavnč k pozitivním kva
litám života· a ke zdraví je sociál ně výchovně 
složité a těžk é. 

Tahak náš vezdejší. dej nám dnes a zapal 
nám cigaretu a zahal nás závojem dýmu. Dennč 
se modlíme z vk ladní knížky : d':;kuji tobě, Ó, 

bože. koruno. že mám na těch svých 20 či 30 či 
kolik cigaret denn ě. Člověk má hlavu . kterou 
myslí. že myslí. Jak to myšlení funguje , že je 
schopen si vědomě škodit? Zdraví máme jedno 

a chováme se k němu , jako by nám to bylo jed
no . Až když se něco pochroumá, zaskřípe či za
rachotí , přestane fungovat , pak teprve začne
me běhat a shánět pomoc. I ve zdravotnictví. 
I u lékaře. Někdy pozdč. Při konzumu alkoholu 
či cigaret je lépe pozdě než nikdy! Čímkoliv si 
člověk prospívá . ať je to motorismus. urbanis
mus , DDT. lé ky , alkohol. káva, cigarety, ko
nečně i sex, demokracie a tržní vztahy, tím si 
může zároveň i škodit. 

V říjnu 1990 se konala ve Vídni VI. světová 
výstava a sympozium o tabáku . kterého se zú
častnilo 300 delegátů transnacionálních tabá
kových monopolů : Philip Morris. Austria Ta
bac. Reynolds . BAT. Gallahar. Reemstma, Se
ita a Imprérial Tobacco. 

Bylo konstatováno , že v období od 1974 -
1976 do 1984 - 1986 stoupla spotřeba tabáku 
v rozvojových zemích o 4.8 % a ve východní 
Evropě o 1,2 %. za tímco v západní Evropě kles
la 00,7 % a v severní Americe o 1, 1 %. Nejvyš
ší spotřeba cigaret na osobu starší 15 let byla 
v roce 1989 v Polsku s 3286 cigaretami ročně . 
Česko-Slovensko bylo v tomto roce na 5. místě 
se 2179 cigaretami za Maďarskem . Jugoslávií. 
bývalou NDR a Bulharskem. ale před bývalým 
SSSR , Rumunske m a Albánií. Tyto údaje uvá
dí J . T . Kozák . 

Východní a střední Evropa tak představuje 
pro transnacionální tabákové mo nopoly obrov
skou příležitost a proto vyvíjejí soustavné úsilí , 
aby získaly v těchto zemích trhy . 

Podle J. T . Kozáka je nutné současnou si
tuaci zhodnotit a zvážit, zda nynější určitý fi
nanční prospěch vyváží důsledky na zdraví jak 
kuřáků, tak nekuřáků (v důsledku pasivního 
kouření) . Již dnes. umírá v ČSFR na důsledky 
kouření 22 000 osob, z toho polovina do šedesá
ti let. Je n léčení nemocí vyvolaných kouřením , 
jako jsou rakovina plic (90 % všech onemocně
ní) , ostatní rakovinná onemocnění (30 %), 
chronická bronchitis (75 %) či ischemická cho
roba srdeční a infark t myokardu (25 % všech 
onemocnění) způsobuje kouření a vyžaduje da
le ko více finančních nákladů, než je údajný 
"zisk" z prodeje cigaret. 

Co přinesla "Sance pro 3 milióny"? Byla to 
kampaň na podporu nekuřáctví, organizovaná 
bývalým ústavem zd ravotní výchovy v Praze 
v období 1988 - 1989. Číslovka 3000 000 ozna
čova l a počet dětí , které se u nás podle demo
grafické prognózy mají narodit do konce to ho
to sto letí. Heslo mělo podpořit základní zamě
ření kampaně. totiž ochranu mladé generace
nynější i hudoucí - před škodlivými důsledky 
kouření. 

Kampaň byla zahájena počátkem roku 1988 
a hyla proponována na dva roky. Předpokláda-
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10 se. že bude prologem k celonárodnímu pro
gramu aktivit proti kouření , za zdravější život. 

Průběžné sledování Šance několika průzku
my ukázalo , že hlavní myšlenk y podpory ne ku
řáctví rychle pronikly do veřejnosti a ovlivnily 
příznivě společenské klima . 6 % z tehdejších 
kuřáků uvedlo, že u nich kampaň utvrdila roz
hodnutí přestat kouřit. 17 % kuřá ků prohlási
lo. že a lespoň omezují počet vykouřených ciga
re t; další přesta li kouřit v prítomnosti dětí č i 
nekuřá ků vůbec. Pozitivním efekte m kampaně 
vedle podpory " kuřáckého svědomí" bylo i po
sílení práva nekuřá ků na čistý vzduch , které 
kuřáci začali ve zvýšené míře respektovat. Kam 
se podělo to ,. kuřácké svědomí"? Dnes se opět 
prosazuje kuřácká bezohlednost až agresivi ta. 
Omezování kouření je prohlašováno za výmy
sly starých struktur. Kouří-Ii během schůze pan 
primář , ostatní kuřáci se ochotně a solid árn ě 
přidávají. Demokracie není v hos tilitě a v se
beprosazování se na úkor druhých. Právě pro
to , že mohu a smím svobodně konat, dbám více 
i práv druhých . 

V období kampaně zača l s kutečně klesat 
prodej cigaret ; jen v roce 1988 se snížil o 832 
miliónu kusů , což v přepočtu spotřeby na osobu 
znamenalo pokles z předchozího roku z 1832 
kusů cigaret na 1750. 

Údaje z 1. ledna 1991 umožň ují současně 
srovnání se situací před pěti lety. Jak u mužů, 

tak u žen došlo k určitému ústupu ve středním 
věku. kde pokleslo procento kuřáků u obou po
hlaví ve věku 25 - 44 let. Pon ěkud vyšší je pre
valence kouření ve vě kové vrstvě 45 - 54letých . 
Výrazně nepř íznivým a alarmuj ícím jevem je 
zhorše ní s ituace v nejmladší věkové dekádě 
15 - 24letých , a to především u mladých žen. 

Množí se statist icky s i gnifikantně nepodlože
né údaje, které se zdaj í a le věrohod né. že se 
snižuje .,ochutnání" cigarety do věkové skupi
ny 5 - 8 le t a že jsou školy č i mikrosociety, kde 
v rámci nápodoby a haló-efektu začínají již pra
videlně kouřit chlapci a děvčata (chlapci více) 
13 - 151etí. 

5 let jsem soustavně pracoval v oblasti zdra
votní výchovy s dětmi 3. a 4 . třídy mateřské 
školy s logopedickým zaměřením. Slo o pravi
delné povídání s dětmi, ale i s jejich učitelkami 
a rodiči o tom. čím a jak si prospíváme a škodí
me. Na dotaz po ochutnání piva a jiných alko
holických n ápojů zvedaly téměř vždy všechny 
děti ruce. S každým dítětem jsem promlouval 
zv l ášť, zda správně rozumělo otázce a zda nejde 
o haló-efekt. Děti rozuměly dobře. Z 30 dětí se 
hlásívalo 3 - 5 chlapců s ochutnáním cigarety. 
Ze 165 dětí bylo za 5 let 6 ch l apců . kteří již vy
kouřili celou cigaretu. Nešlo o Rómy . Jede n 
kouřil tajně, odebíral cigarety mamince , tatín-
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kovi a babičce v počtu I - 2 cigarety týdně . $10 
o šes tiletého ch lapce. neurotika. balbutika 
s rozsáhlou dys la lií. Rodinná výchova byla má
lo povzbuzujíci a rozvíjející . spíše emočně i ,0-

ciálně subde privuj ící. Je to na hodilé') Je to nc
podsta tné anebo bychom mě li přidat s výcho
vou i u rodičů a už u t ěch předško l á ků ? Kuo') 
Jak? 

V zemích Evropského hospodá řského spole
čens t ví kouří ve věku od 15 let výše 34 % osob 
(41 % mužů a 26 % že n) . Nejvíce kuřá ků m,j 
Dánsko a potom Nizozemí. nejméně je jich 
v Portuga lsk u a Luxembursku a dále ve Vclké 
Britá nii. Dánsko má nejvyšší podíl kuřače k 

- 43 %. Toto procento zůstává zatím stejné jako 
v roce 1953. mezitím dokonce v roce 1970 
stouplo na 47 %. Toto je příznivěj š í než relace 
u nás . Údaje jsou podle ko ntaktního střediska 
Národního centra podpory zdraví v Praze . 

Na 7. mezinárodn í konfere nci .. Kouření 
a zdraví" vznik la Mezin árodní orga nizace Ženy 
proti tabáku . Spolupracuje s UICC ( Internatio
nal Union Against Cancer). Čle nky a přízni v
k yně připravují programy pro že ny a přemýšk 
jí , jak čelit reklamě zaměřené na kouření u žen 
a na překážk y při odvykání kouření. 

Od zá ří 1990 vychází v Japo nsku. v USA a ve 
Velké Britá nii nový meziná rodní časopis The 
Jo urnal o f Smoking - Re lated Disorders. Zabý
vá se patogenezí změn v lidském organismu 
způsobených kouřením tabáku . V plánu je i za
měřit se na socio logické aspekty . biochemii . 
neurochemii a fyzio logii. V referovaných úda
jích chybějí seriózně zpracované demografické 
výzkumy srovnávající skupiny povolání. soci 0-

pro fesní sta tus. vzdě l á ní. náboženství. trans· 
kulturní a et nicko-rasové faktory. vztahy vell
kov - město a dO(llorodci - imigran ti . 

V poslední době jsme mo hli na strá nkách no· 
vin a časop i sů registrovat: Proje kt Ko lum hu" 
A už je to tady! Zprávy bývají doplněny o totéž 
logo s vyobrazením podoby Kryštofa Kolum ba 
a tabákových li stů. 

K projektu se oficiá lně vyjádř il i min l'lr 
zdravotnictví ČR MUDr. Martin Bojar , CSc .. 
který je pa tronem tohoto projektu : .. Projdi 
Kolumbus je národ ní program připravo\'<I111 

v České republice jako so učást ll. akčn ího rlJ
nu Světové zdravotnické orga nizace .. Smokť 
free Europc". Je připravován ve spolupráCi 
s časopisem Filip pro -náctileté a za podpOrl 
zdravotnických institucí mnoha evropských lé· 

mí". 
My ale víme. že půjde především o to dO'lal 

se od proklamací dá l. k činům , abychom OI'IJ 
pohotově připraveni k ochotné a účinné parno· 
ci popu laci kuřáků. a le i nekuřáků v jejich 



ukracovaných právech. Pomoci hlavně těm , 

kteří chtějí přestat kouřit a usilují o to . 
Proj ekt Kolumbus je orientován do budouc

nosti. Pro to se obrací na děti. Chce přesvědčit 
především je a jejich rodiče o škodlivosti kou
ření. Soutěžní otázky a úkoly budou vycházet 
po deset měsíců na pokračování v časopise Fi
lip. Ti, kteří dobře uspějí a vytrvají až do ko
nečného slosování v červnu 1992, mají naději 
na skvč lou odměnu vítězům: le tě t ve dnech vý
ročí objevení Ameriky do USA, aby symbolic
ky vrá tili této zemi tabákové listy a byli pří tom
ni jejich spálení. Stanou-li se skutečnými vy
slanci zdraví nás všech a naplní-li se tak myšlen
ka Projektu Kolumbus, ukáže čas. Je to velká 
akce, která má naději na reálny úspěch, akce, 
která nemá v oblasti zdravotní výchovy kouře
ní obdoby. Ale opět bude velmi záležet na tom , 
aby nebyl celý Projekt Kolumbus jen grandióz
ně orga nizovanou propagandou, zakončenou 
výletem dětí do Ameriky, bez trvalých stop 
v jejich duši a osobnosti a okolo dospělých jen 
prošel. 

Podle posledních průzkumů v současné době 
v České republice 35,5 % dospělé populace , 
jsou muži kuřáky ve 43 %, ženy ve 28 %. Mladá 
populace ve věku 15 až 25 let kouří ve 36 %. 
Stav zdraví národa a aktuální ekologická situa
ce jsou kritické a každý nárůst spotřeby tabáku 
by mohl mít dalekosáhlé škodlivé následky . 

S velkou reklamou . především amerických 
cigaret. se můžeme setkat i u nás. Je to stinná 
st ránka .,otevírání se světu ". 

Ačko li v je Projekt Kolumbus jako široce or
ga nizovaná kampaň za společnost bez cigaret 
a kouření založen na symbolickém návratu ta
báku do Ameriky. rozhodnč by nemě l evoko
va t nálady proti USA. 

Počítá se se spoluprací nejenom dalších 
evropsk)'ch zemí, ale i partnerů ze Spojených 
států amerických. Martin Bojar odeslal dopisy 
ministrům zdravotnictví evropských států a mi
nistrovi zdravotnictví USA. 
Nekouření je pro kuřáka celoživot ní úkol 

a práct: na osobnosti: podrobit se dobrovolné 
k,ízni. Začít. Vytrvat! Odolat pokušení sáh
nout po cigaretě. Nezapálit si. Vytrvat, i když 
se nechce. i když je to těžké a návyk silný a vra
cí se a překvapuje ve chvílích zaváhání , pro
her čl problémů. Cigareta nabízí rychlou úlevu . 
Přechodnou. Se škodami na zdraví. Je to opa
kované kuřácké Faustovo upsá ní se ďáb lu jmé
nem tabák. Povězme si s Tomášem Akvin
,kým: .. Řekni ďáblovi - ne!" 

Je na nás, abychom nedovolili kovboji Marl
boro proniknout i na náš trh a tím i do našich 
rod in , na naše pracoviš t ě a k mládeži. Anebo 
tcn průnik a lespoň mitigovat! 

Je na nás, abychom spolu s demokracií pro
sadili promyšlený pl án a v rámci transformace 
zdravotnictví uhájili status institucionalizova
ných pracovišť pro ozdravení kuřácké popula
ce. Aby se z nás , bývalých takzvaných bojovní
ků proti kouření, stali odborníci na výši po 
stránce expertní i lidské a mravní. A abychoJ)1 
také mohli nabídnout aspoň ty techniky proti
kuřácke léčby, které jsou již jinde ve světě ně
kolik let běžné, byť za drahé peníze . 
Kuřák-nikotini sta je nemocný člověk. Je- li 

v rodi ně, mluvíme o rodině nemocné kuřákem. 
Na jeho nemoc nelze nahlížet jen prizmatem 
návyku a škod způsobených kouřením. Neškodí 
jen nikotin , ale dalších minimálně 250 defino
vaných nox. Nejde jen o abúzus a jen o kouře

ní. Rozehrává sa i chování , motivace , kuřácky 
životní styl a program , kuřácká kultura a osob
nost. Pak nezbývá než přistupovat i ke kuřáko
vi jako k totus homo , totum , ex toto:tota sum
ma rerum miserae calamitatisq ue . Tedy jako 
k celému člověku , s celou jeho věcí vcelku se 
vší bídou a neštěstím . 

Nám nekuřákům , nám je hej! Tabákových 
potřeb nemajíce , hlásáme z nouze ctnost. 
Avšak zapálením pro věc stáváme se rukojmím 
svého snažení a pomocí bližnímu v nouzi se ne
ustále vykupujeme. 

Je-li člověk malíř , jeho prsty zpívají barvy, 
jeho duše píše tva ry. 

Je-li člově k muzikant , jeho prsty hrají hud
bu. 

Je-li člově k osobnost , jeho život je dar těm 
druhým ve s lužbě pro ně. 

Nemáme-li na to být malířem či muzikan
tem , staňme se osobností. 

Snažím se touto službou osvědčova t atestaci 
lidství. 

Netoužím po moci , chci pomoci. 
Nekouření je normáln í a zdravé. 
Kuřáctví je návyk. zhoršuje zdraví, vede 

k nemocem a zkracuje život. 
Pomůžme těm, kteří to potřebují. 
Pomůžme těm, kteří pomáhají! 
12. 10. 1992 je 500. výročí objevení Ameriky 

Kryštofem Kolumbem. S touto velikou slávou 
bude vrcholit snad největší kampaň v historii 
protikuřáckých snah. Jedno dítě po druhém 
bude při st upovat k hran ici a házat do plápolají
cích plamenů - list tabáku . 

Kéž by tato akce nezapadla do amerického 
kabaretu. show a gigantománie - v přímém 
te levizním přenosu do všech světadílů. 

Bude novou érou? 
Na cest ě za zdravím a rozumem? 
Ameriko , vracíme ti tabák! 

MUDr. F. Křivák 
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