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Konference se konala ve dnech 11.–13. øíjna 2007 v Basi-
leji, Švýcarsko. Umožnila setkání pøedevším evropských 
odborníkù v oblasti redukce šíøení tabakismu a výzkumu 
nových poznatkù o zdravotních rizicích kouøení.

V úvodním plenárním zasedání byly prezentovány 
hlavní výsledky zprávy o Evropské kontrole tabá-
ku 2007 (D. Bettecher) a o úspìších jednotlivých zemí 
z evropského regionu v opatøeních proti kouøení (Toba-
cco Control) pomocí žebøíèku, sestaveného z bodového 
hodnocení zohledòujícího zejména stupeò restriktivních 
opatøení zamìøených na ochranu nekuøákù a aktivit za 
nekouøení (L. Joossens). Nejlepšího umístìní dosáhla Vel-
ká Británie (93 bodù ze 100 možných), mezi nejhoršími 
zemìmi bylo Nìmecko (37 bodù), Øecko a Lucembursko 
(36 bodù), Rakousko (34 bodù). V konkrétním hodnocení 
Èeské republiky byly mezi obìma dokumenty závažné 
diskrepance: zatímco v tabulce 30 evropských zemí byla 
Èeská republika zaøazena do „èervených èísel“ s umís-
tìním na 20. pozici se 40 body, øada údajù uvedených 
v European Tobacco Control Report 2007, získaných 
objektivními studiemi podle jednotné metodiky WHO, 
nasvìdèuje tomu, že skuteèné postavení ÈR bude lepší. 
K horšímu umístìní ÈR urèitým zpùsobem pøispìla 
skuteènost, že není mezi 140 zemìmi, které ratifikovaly 
Rámcovou dohodu o kontrole tabáku (FCTC).

Prof. W. Zatonski øídil diskusi vybraných národních 
expertù u „kulatého stolu“ o problémech ochrany neku-
øákù pøed expozicí pasivnímu kouøení. Ve shodì s nìk-
terými zahranièními zkušenostmi má Èeská republika 
legislativnì ošetøený zákaz kouøení na veøejných místech 
vcelku vyhovujícím zpùsobem (platná legislativa se mùže 
aplikovat i na kouøení v restauracích, výslovnì je podchy-
cena ochrana nekuøákù na pracovištích), problémy jsou 
s vymáháním tìchto opatøení v konkrétních pøípadech. 
Naopak, v porovnání s jinými zemìmi je u nás dlouhodo-
bì uplatòován a v podstatnì uspokojivì dodržován zákaz 
kouøení ve veøejných dopravních prostøedcích, na školách 
a ve zdravotnických a kulturních zaøízeních. 

Zajímavý pohled a nastolení aktuálních otázek pøines-
la diskuse o bezdýmém tabáku, který zatím v EU není 
povolen s výjimkou Švédska, kde stoupá jeho užívání 
zejména u mužù. J. Foulds z USA v úvodu svého vystoupení 
nejprve veøejnì deklaroval, že není a nikdy nebyl sponzo-
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rován tabákovým prùmyslem, a poté prezentoval rozdíly 
v chemickém složení amerických druhù šòupavého a žvý-
kacího tabáku a nejprodávanìjších cigaret se švédským 
„Snuss“. Srovnání doplnil výsledky publikovaných stu-
dií o úmrtnosti na kardiovaskulární choroby a vybrané 
druhy zhoubných nádorù u uživatelù jednotlivých typù 
bezdýmého tabáku a kuøákù. Z pøehledu vyplynulo, že 
švédský snuss obsahuje významnì nižší hodnoty deh-
tu a nitrosaminù a významné zvýšení úmrtnosti proti 
nekuøákùm bylo zjištìno jen v pøípadì rakoviny slinivky 
bøišní, které však bylo nižší ve srovnání s kuøáky ciga-
ret. Závìrem položil øeènickou otázku, zda by legalizace 
bezdýmého tabáku v EU nebyla prostøedkem ke snížení 
výskytu závažných zdravotních poškození.

Další diskutující, D. Hatsukami, sice prezentované 
výsledky nezpochybnila, nicménì poukázala na to, že 
i užívání bezdýmého tabáku vede k závislosti, ke zdravot-
ním poškozením a že rozšíøení jeho užívání by znamena-
lo další zisky pro tabákový prùmysl. Závìreènou snahu 
koorinátorky tohoto bloku, A. McNeillové, poznat názory 
pøítomných posluchaèù z jejich odpovìdí (hlasováním) 
na jednotlivé otázky, mnoho pøítomných odmítlo s tím, 
že proti užívání drog obecnì (mezi než tabák patøí) je tøe-
ba postupovat jednoznaèným odmítáním a ne hledáním 
nových, snad ménì škodlivých forem.

Vzhledem k zamìøení brnìnských pracovišś Masa-
rykovy univerzity na intervenèní programy pro dìti 
a mládež byly zajímavé sekce vìnované této tematice. 
Program „Smoke Free Class Competition (SFC), který 
se uplatòuje v 19 zemích EU, ve Švýcarsku a v Kanadì, byl 
prezentován hlavním koordinátorem R. Hanewinkelem, 
prvním autorem programu E. Vartiainem a pøedstavitelem 
švýcarské sekce H. Schmidtem. V diskusním bloku byl dán 
prostor i kritikovi tohoto mezinárodního projektu J. F. 
Etterovi. Výsledky èeské studie byly prezentovány formou 
posteru. Pùvodní projekt zamìøený na školní mládež ve 
vìku 14 let, jehož verze byla použita v ÈR, nìkteré zemì 
modifikovaly ve smyslu zmírnìní pùvodních striktních 
pravidel a snížením vìku cílové skupiny populace (od 11 
let). Naše výsledky korespondují se sdìlením prof. Schmida, 
který k hodnocení úèinnosti programu náhodnì vybral 
nìkolik škol ze severozápadní oblasti Švýcarska a ukázal, 
že program oddálí zaèátky kouøení a i ve støednìdobém 
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horizontu udržuje prevalenci dìtských kuøákù na nižší 
úrovni, než jaká je v kontrolních školách. Stejnì jako 
èeská verze, zahrnuje i švýcarský program nabídku léèby 
závislým dìtským kuøákùm a nabídka se setkává s ještì 
menší odezvou než v ÈR.

Také program ESFA, zamìøený na vìkovou skupinu 
žákù na druhém stupni základních škol v 5 zemích EU 
(6 lokalitách) a koordinovaný prof. H. de Vriesem, nemá 
výsledky, které by mohly být jednoznaènì pokládány za 
pozitivní: pøi hodnocení za 24 a 30 mìsícù po skonèení 
poslední etapy programu se v nìkterých zemích preva-
lence dìtských kuøákù snížila o nìkolik procent (výji-
meènì byly rozdíly proti kontrolní skupinì statisticky 
významné), v jiných byla dokonce vyšší než v kontrolních 
souborech.

V této souvislosti je pozoruhodná aktivita švédských 
odborníkù oslovující uèitele v rámci sdružení „Swe-
dish Teachers against Tobacco“; pøed nìkolika lety 
byl uèinìn obdobný pokus i v Èeské republice, který byl 
nakonec ukonèen z dùvodù pasivity tìch, kteøí se do 
sdružení pøihlásili. Bylo by vhodné a podnìtné tento pro-
jekt znovu nastolit, napø. v rámci výzkumného zámìru 
Škola a zdraví 21.

Oba hlavní evropské intervenèní programy shodnì 
potvrzují, že na úèinnosti školních programù se podí-
lí vliv spoleèenských pøístupù k problematice kouøení, 
kuøáctví rodièù a zainteresovanost uèitelù, kteøí ovlivòují 
aktivitu dìtí. S problematikou kouøení dìtí a mládeže 
úzce souvisí i propagace kuøáctví ve filmové a televizní 
tvorbì, pøi sponzorování sportovních akcí; obìma téma-
tùm byly vìnovány samostatné sekce. Pod heslem „Cool 
and Clean“ byl pøedstaven švýcarský projekt pro mládež 
(R. Burgi) a obdobný projekt z Finska (M. Rautalahti). V té-
to souvislosti delegáti také podepisovali protestní petici 
proti reklamì firmy Davidoff, na níž se aktivnì podílel 
populární basilejský rodák tenista R. Federer. O pøízni-
vých výsledcích urèité formy zamìøení aktivit Cool and 
Clean pøesvìdèili pøítomné delegáty mladí taneèníci 
z taneèní skupiny nesoucí toto oznaèení.

Zdá se být zøejmé, že úèinnost programù nelze posuzo-
vat pouze z hlediska hodnocení jednotlivých ovlivòova-
ných kohort, ale spíše z dlouhodobého horizontu, v nìmž 
dojde k posunu postojù širší spoleènosti. 

Zajímavé námìty pøinesla diskuse na téma budouc-
nost tabákového prùmyslu. Na pøíkladu britské firmy 
BAT demonstrovala A. Gilmore zmìny ve strategii, která 
zejména díky expanzi do rozvojových zemí Asie a Afri-
ky, umožòuje firmì kontinuální rùst prodeje a ziskù. 
G. Palazzo z právnické univerzity a odborník v oblasti 
etiky obchodování poutavì vysvìtlil, že tabákový prù-
mysl využívá jen bìžných obchodních praktik, jeho 
pøedstavitelé si nepøipouštìjí rozdíly mezi tabákovými 
výrobky a jiným zbožím. Jednoznaènì odmítl tvrzení, 
že reklamní strategie jsou zamìøeny èistì na populaci 
„mladých dospìlých“ bez úmyslu oslovit dìti a mládež, 
protože atraktivní souvislosti, které dávají do vztahù 
s kouøením, jsou pro tyto vìkové kategorie shodné. Na 
adresu pøedstavitelù tabákových firem uvedl, že z pùvod-

nì bezúhonných obèanù se postupnì stávají „špatní lidé“ 
jen proto, že legitimní pøístupy užívané v obchodování 
využívají pro špatné vìci. D. Sweanor v pøíspìvku o stra-
tegiích tabákového prùmyslu do r. 2015 upozornil na 
globální zmìny strategie všech velkých firem, které je 
tøeba vèas podchytit, analyzovat a podle možností para-
lyzovat jejich úèinnost.

V sekci vìnované problematice kouøení žen byly 
pozoruhodné zejména pøíspìvky analyzující oblasti vìt-
ší vnímavosti žen k následkùm kouøení a zdùvodòující 
nutnost specifického pøístupu v rámci FCTC (A. Amos, 
S. Sanchez) a pøehled dosavadní èinnosti i výhledù mezi-
národní spoleènosti „Women and Tobacco“ (M. Haglund). 
Byla zdùraznìna nová skuteènost z oblasti odvykání 
kouøení v tìhotenství, kdy medikamentózní podpora je 
silnì omezena s ohledem na novì prokázané neurote-
ratogenní úèinky nikotinu a absenci klinických studií 
s bupropionem a vareniclinem.

V oblasti kouøení a zdraví zaujal pozornost zejména 
J. Giles, biochemik z Velké Británie, který informoval 
o použití nového testu pro stanovení kotininu v moèi 
v prenatálních poradnách. Okamžité viditelné zmìny 
zabarvení vzorku moèi kuøaèek výraznì podpoøí úsilí 
gynekologù pøi motivování žen k zanechání kouøení 
(výsledky pilotní studie). 

V rámci konference uspoøádala firma Pfizer Ltd 
sympozium na téma „Co pøispívá k zanechání kouøení“ 
a sponzorovala výstavku existujících obrazových varování 
o škodlivosti kouøení.

Z Èeské republiky byly jednání pøítomny H. Sovinová 
ze Státního zdravotního ústavu v Praze, zástupci z Masa-
rykovy univerzity v Brnì (D. Hrubá, I. Žaloudíková), s aktiv-
ními pøíspìvky: „Cost of smoking“, „Smoke-Free Class 
Competition in the Czech Republic“, „School performan-
ce and psycho-social problems among children prenataly 
exposed to smoking“, „Non-smoking is a norm“, „Who 
teaches our children to smoke“. E. Králíková z 1. LF UK 
Praha byla èlenkou vìdeckého výboru konference.

V závìru konference pøijali úèastníci rezoluci, v níž 
vyjádøili rozhodnutí vynaložit úsilí na splnìní vybraných 
cílù obsažených v FCTC.

Podrobnìjší informace lze získat na adresách:
http://www.ensp.org/files/ectoh2007resolution.pdf 

(text Rezoluce);
http://www.ensp.org/files/30 european countries 

text final.pdf (Hodnocení zemí v oblasti opatøení proti 
kouøení);

http://www.14wctoh.org [informace o 14. svìtové kon-
ferenci, která se bude konat v Bombai (Mumbaji), Indie, 
18.–20. 3. 2009].
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