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Zpráva 
o výsledku pr�zkumu ku�áctví na základních školách 

v Kostelci nad Orlicí a Týništi nad Orlicí 
__________________________________________________ 
 
Období realizace: b�ezen až kv�ten 2005 
 
Cílová skupina: 296 žák� 8. a 9. t�íd základních škol v Kostelci n. Orl. a       
                           Týništi n. Orl., , v�k p�evážn� 13-15  let 
 
Realizátor: Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, pobo�ka  
                   Rychnov n. Kn. za finan�ní a  materiální podpory  
                   M�sta Kostelec nad Orlicí. Finan�ní dotací podpo�il tento 
                   projekt Královéhradecký kraj. 
                   Realizátor:  Dagmar Serbousková,  
                   odd�lení podpory zdraví ZÚ Rychnov n. Kn. 
                   Gestor: MUDr. Marta Tm�jová, nám�stek �editele  
                   Zdravotního ústavu  Hradec Králové 
 
1. Úvod: 
 
     Malý místní pr�zkum výskytu ku�áctví u d�tí ve dvou venkovských 
sídlech byl proveden s cílem porovnat celostátní údaje o výskytu ku�áctví 
u d�tí se stavem na území obce s rozší�enou p�sobností Kostelec nad 
Orlicí, která o takové informace projevila zájem. 
 
2. Porovnání:  
 
      V �eské republice kou�í podle n�kterých pr�zkum� polovina 
d�tí navšt�vujících základní školu. Pr�zkum v Kostelci n. Orl. a Týništi n. 
Orl. p�inesl údaj o tom, že  v osmých a devátých t�ídách kou�í 
opakovan� 29,4 %  chlapc� a dívek, podrobn�jší informace uvádíme 
v tabulkové �ásti. Na základ� zjišt�ných informací však je možné, že 
procento zjiš�ované v rámci celé základní školy by bylo jiné, liší se 
pravd�podobn� také  v každé t�íd� i v rámci stejné v�kové kategorie. 
Zárove� byly prezentovány údaje, že p�ibližn� 20 d�tí kou�ilo opakovan� 
již d�íve (nap�. p�ed rokem po dobu jednoho až dvou let). Samy však 
p�estaly ne snad z d�vodu tlaku okolí, ale spíše v d�sledku vlastního 
rozhodnutí u�in�ného v pr�b�hu dospívání, úspory pen�z i z d�vodu 
ned�stojného zp�sobu obstarávání cigaret (závislost na starších 
kamarádech, chvilky strachu p�i nákupu).  
                      



 
�áste�n� zde podle jejich vyjád�ení zap�sobilo také ztotožn�ní se 
s hrozbou zdravotních rizik, kterou jsou sami schopni uznat a liší se 
podle rodinného prost�edí a individuálních zkušeností.   
 
 
3. Pr�b�h:  
 
     Respondenty tvo�ilo 296 d�tí (po�et p�ítomných ve dnech 
pr�zkumu) ze 13 osmých a devátých t�íd základních škol, z toho 156 
dívek, to je 52,7 %.  Rodi�e žák� byli informováni o akcí, požádání o 
podporu a souhlas s anonymním šet�ením u jejich d�tí dopisem 
zdravotního ústavu, pouze  �ty�i vyslovili nesouhlas snad z d�vodu 
nepochopení zám�ru, jedna maminka napsala jako d�vod „dcera 
nekou�í“.  D�ti vyplnily anonymn� dotazník vztahující se k jejich 
p�ípadnému kou�ení a osobn� jej odevzdali ve zvláštní místnosti ve škole 
realizátorce pr�zkumu. Následoval krátký rozhovor o uvedených 
skute�nostech a  individuáln� formulované informace o rizicích kou�ení 
vzhledem  k v�ku ú�astník� výzkumu i k d�tem popsané rodinné 
anamnéze v�etn� odpov�dí na otázky vztahující se ke kou�ení tabáku. 
 
      P�ibližn� 5x v každé t�íd� došlo  také na otázky sm�rované ke 
kou�ení marihuany, z toho pr�m�rn� u 2 z t�chto p�ípad� šlo spíše o 
hledání podpory vlastních  odmítavých stanovisek.  P�ti d�tem 
v devátých t�ídách a 12 d�tem v osmých t�ídách byly p�edán kontakt na 
poradnu pro odvykání kou�ení zdravotního ústavu, z toho 3 dívky se 
dostavily na první návšt�vu, která byla rozší�ena i o nácvik zvládání 
„chuti“ na cigaretu a skupinovou terapii (je t�žké odhadnout, zda se 
dostaví na další návšt�vu, kterých by m�lo být v ideálním p�ípad� 6).U 3 
d�tí, které hovo�ily o p�evažujícím vztahu kou�ení k jejich nervozit� a 
p�itom není pravd�podobné, že by navštívily poradnu (není v míst�) byla 
ješt� v pr�b�hu rozhovoru ve škole za�azena ukázka  relaxa�ních  a 
dechových cvi�ení. Ve 3 p�ípadech dívky – masivní ku�a�ky – odmítly 
jakoukoliv radu �i doporu�ení a jsou spokojeny se svým dá se již �íci 
ku�áckým návykem, 5 d�tí uvedlo jako jasný d�vod svého nekou�ení  
zdravotní stav (problémy se srdcem, astma, alergie apod.) U všech d�tí, 
které uvedly, že kou�í „ob�as, sváte�n�“, byl rozhovor vlastn� krátkou 
�asnou intervencí  chování adolescent�, u nichž by se mohlo kou�ení 
rozvinout do škodlivého návyku vzhledem k jejich biologickému v�ku. 
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5. Zajímavosti:  
 

• 5 d�tí uvedlo, že opakovan� kou�í  m l a d š í   sourozenci 
• 5 d�tí uvedlo, že jeden z rodi�� p�estal kou�it, i když druhý kou�í 
• 1x zazn�l dotaz dívky, jak odnau�it kou�it p�ítele (dosp�lého) 
• 2x zazn�l dotaz dívek, pro� tuto práci d�láme, a� se každý za�ídí, 

jak chce… 
• 1x uveden p�ístup rodi��, že souhlasí rad�ji s kou�ením dít�te a 

sami kou�í, což vysv�tlují p�ípady rozvinutého  alkoholismu v širší 
rodin�  

• d�ti, které opakovan� kou�í, nejsou ve všech p�ípadech z rodin, 
kde kou�í rodi�e (podrobn�jší rozbor vzhledem k zam��ení 
pr�zkumu nebyl proveden) 

• v 10 p�ípadech je kou�ení d�tí spojeno  se sportovními akcemi! 
• celkové zhodnocení míry rizikového chování mladých ku�ák� 

nebylo provedeno pouze sou�tem bodového ohodnocení 
jednotlivých odpov�dí podle metodiky Prof. MUDr. Drahoslavy 
Hrubé, CSc., z Ústavu preventivního léka�ství MU Brno, ale 
komplexním posouzením ve vzájemném kontextu otázek a také 
s p�ihlédnutím k osobní prezentaci každého dít�te, která nazna�ila 
schopnost náhledu dospívajících  ú�astník� pr�zkumu, u kterých  
nelze vždy p�íliš spoléhat na ú�innou interakci s rodi�i 

• zkušenosti d�tí potvrzují nepovzbudivý stav v dodržování zákon� 
ochra�ujících p�ed škodami zp�sobenými užívání tabáku, alkoholu 
a jiných toxikománií: cigarety se mohou d�ti bez problém� koupit, 
nikdo z d�tí nebyl ú�astníkem projednávání p�ípadu p�estupku 
prodeje tabákových výrobk� mladistvému �i nezletilému 

• rozhovory s d�tmi p�inesly �adu cenných podn�t� pro používání 
slovníku a zp�sobu argumentace v primární prevenci pro tuto 
v�kovou kategorii, intimita prost�edí dovolovala použít i jiné 
prost�edky – „šité na míru“ - než p�i hromadných programech 

• školy budou s výsledky akce seznámeny, v jedné ZŠ projevilo 
vedení zájem i o diskusi o drogách obecn� v pedagogickém sboru, 
aby p�sobení u�itel� bylo ve výrazové jednot� s preventivními 
pracovníky. V 8. t�ídách (žáci 9. t�íd  již školu opoušt�jí) prob�hly  
ke Sv�tovému dni bez tabáku (31.5.2005)  diskuse, kde byly 
poskytnuty ješt� další aktuální informace o problémech spojených 
s užíváním tabáku p�edevším z internetových zdroj�. 
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6. Záv�r 
 
     Pr�zkum p�inesl zajímavé  informace o výskytu ku�áctví u d�tí na 
základních školách. Pokud šly zobecnit a vypovídají o skute�nostech, 
které mají význam pro zam��ení preventivních aktivit, jsou podrobn�jší 
komentá�e k nim uvedeny v �ásti 4. – Vybrané výsledky šet�ení. Výklad 
získaného p�ehledu musí být opatrný, nelze zcela vylou�it nep�esné 
nebo nepravdivé odpov�di.  V n�kterých bodech jsou údaje p�ízniv�jší 
než uvád�jí celostátní statistiky,  p�i nízkém  po�tu respondent� je však 
nutné po�ítat se statistickou chybou malých �ísel. D�ležitou sou�ástí 
akce byla také osobní preventivní a interven�ní �innost, protože 
mohly být použity také formy selektivní a indikované prevence. Tato �ást 
byla dopln�na oproti p�vodní metodice na základ� alarmujících zjišt�ní 
v �eské republice, nap�. že 90 % nových ku�ák�  p�ibývá v sou�asné 
dob� ve v�ku 12-14 let, že polovinu patnáctiletých  je možné považovat 
za závislé na kou�ení tabáku, že každý den  pr�m�rn� 100 d�tí 
nastupuje cestu k možné závislosti na užívání tabáku. V této v�kové 
skupin� je rizikové opakované kou�ení i jedné cigarety týdn�. 
 
 
 

PodPodPodPod����kováníkováníkováníkování    
    

 za spolupráci za spolupráci za spolupráci za spolupráci pat pat pat pat����í základním školám ví základním školám ví základním školám ví základním školám v    Týništi n .Orl. a vTýništi n .Orl. a vTýništi n .Orl. a vTýništi n .Orl. a v    Kostelci n. Orl. Díky Kostelci n. Orl. Díky Kostelci n. Orl. Díky Kostelci n. Orl. Díky 
pochpochpochpochopení vedení škol a uopení vedení škol a uopení vedení škol a uopení vedení škol a u����itelitelitelitel���� mohl pr mohl pr mohl pr mohl pr����zkum probzkum probzkum probzkum prob����hnout vhnout vhnout vhnout v    takovém rozsahu. takovém rozsahu. takovém rozsahu. takovém rozsahu. 
Narušil  školní práci vNarušil  školní práci vNarušil  školní práci vNarušil  školní práci v    mnoha vyumnoha vyumnoha vyumnoha vyu����ovacích dnech,ale jiná možnost nebyla reálná. ovacích dnech,ale jiná možnost nebyla reálná. ovacích dnech,ale jiná možnost nebyla reálná. ovacích dnech,ale jiná možnost nebyla reálná. 
Je  zJe  zJe  zJe  z����ejmé, že školy program pejmé, že školy program pejmé, že školy program pejmé, že školy program p����ijaly kladnijaly kladnijaly kladnijaly kladn���� i s i s i s i s    ohledem na skuteohledem na skuteohledem na skuteohledem na skute����nost, že unost, že unost, že unost, že u����itelé itelé itelé itelé 
nepodcenepodcenepodcenepodce����ují  výchovu keují  výchovu keují  výchovu keují  výchovu ke zdraví,  a  p zdraví,  a  p zdraví,  a  p zdraví,  a  p����itom jsou si vitom jsou si vitom jsou si vitom jsou si v����domi toho, že  jejich domi toho, že  jejich domi toho, že  jejich domi toho, že  jejich 
pppp����sobení je dobré doplnit aktivitami „zvenku“. Oblast, kam patsobení je dobré doplnit aktivitami „zvenku“. Oblast, kam patsobení je dobré doplnit aktivitami „zvenku“. Oblast, kam patsobení je dobré doplnit aktivitami „zvenku“. Oblast, kam pat����í výchova ke í výchova ke í výchova ke í výchova ke 
zdraví, emozdraví, emozdraví, emozdraví, emo����ní a sociální rozvoj osobnosti a prevence závislostí, je široké a ní a sociální rozvoj osobnosti a prevence závislostí, je široké a ní a sociální rozvoj osobnosti a prevence závislostí, je široké a ní a sociální rozvoj osobnosti a prevence závislostí, je široké a 
prprprpr��������ezové téma školních vzdezové téma školních vzdezové téma školních vzdezové téma školních vzd����lávacích programlávacích programlávacích programlávacích program����....    
 
 
Použité zdroje: 

- www.nekurte.cz 
- základ dotazníku: Metodické doporu�ení ke ku�áctví mladistvých, 

(Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Ústav preventivního léka�ství 
           LF MU Brno –Informa�ní bulletin  „Tabák a zdraví“ I. Q 2003) 
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4. Statistická �ást - vybrané výsledky šet�ení 
         

4.1. Po�et zú�astn�ných d�tí     
         

Po�et zú�astn�ných d�tí v Ko+Tý    Respondenti Celkem 
chlapci dívky chlapci % dívky %    

VIII. t�ídy 170 77 93 45% 55%    
IX. t�ídy 126 63 63 50% 50%    
Celkem 296 140 156 47% 53%    

         

4.2. Po�et kou�ících d�tí      
         

Celkem  �ast�ji Z ku�ák� je  1-5 cigaret  
ku�ák� kou�í sváte�ních týdn�  

87 29,4% 32 36,8% 55 63,2% 45 51,7%  
          
Celkem kou�í 38 dívek a 49 chlapc� z VIII. a IX t�íd základních škol.    
Velmi reáln� ohroženo vznikem závislosti na kou�ení tabáku je 32 d�tí tj. 36,8%.  
Celkem kou�í v nejnižším týdenním množství  (1-5 cigaret týdn�) 45 d�tí tj. 51,7% ze všech  
kou�ících d�tí, to znamená, že tém�� polovina jich kou�í víc.    
Hodnocení je provedeno z malých �ísel, ale i tak nazna�uje, že i mezi VIII. a IX ro�níkem 
došlo k mírnému poklesu mén� kou�ících, to znamená p�esun �ásti opakovaných ku�ák� 
do vyšší týdenní spot�eby cigaret.      
         
         
         

4.3. Kou�ení u dívek       
         

VIII. t�ídy IX. t�ídy    
  (ze 45 ku�ák�) (ze 42 ku�ák�)    

denn� 4 8,9% 7 16,7%    
ob�as, 

sváte�n� 20 44,4% 7 16,7,%    
celkem 24 53,3% 14 33,3%    

         
Hodnocení tohoto údaje je možné vykládat tak, že dívky za�ínají kou�it �ast�ji než chlapci  
(ve v�ku do VIII. t�ídy) a v IX. t�íd� naopak kou�it p�estaly.     
         

4.4. Jak �asto kou�í dotázané d�ti     
         

VIII. t�ídy  IX. t�ídy    
(170 dotázaných) 

tj. % 
(126 dotázaných) 

tj. % 
   

denn� 9 5,3% 15 11,9%    
n�kolikrát 

týdn� 5 2,9% 2 1,6,%    
jednou týdn� 0 0,0% 1 0,8%    

ob�as, 
sváte�n� 31 18,2% 24 19,0%    
Celkem 45 26,5% 42 33,3%    

                  



                  
                  

4.5. P�i kterých p�íležitostech kou�í     
         

Kou�ení na    
diskotéce 

VIII. t�ídy IX. t�ídy 
   

               
  14 8,2% 21 16,7%    

Je otázkou, kdo je po�adatelem diskoték, že mají p�ístup d�ti do 15 let.   
         
         
         

4.6. Kou�ení v rodin�      
         

Rodi�e Kou�ící    Respondenti 
nekou�í sourozenci    

VIII. t�ídy 74 16    
IX. t�ídy 72 12    
Celkem 146 28    

         
Celkem kou�í n�kdo z rodi�� v 50,7%, to znamená, že v polovin� rodin žijí d�ti v prost�edí,  
kde je tabák sou�ástí životního stylu.      
         
         
         

4.7. Dopl�ující údaje      
         

Chce být Chce více info    Respondenti 
neku�ákem o kou�ení     

VIII. t�ídy 110 64,7% 80 47,0%    
IX. t�ídy 73 58,0% 10 8,0%    
Celkem 183 61,8% 90 30,0%    

         
U všech d�tí bylo v rámci rozhovoru podpo�eno stanovisko být neku�ákem, u IX. t�íd jako p�íznivá 
chvíle pro takové rozhodnutí nazna�en p�echod na st�ední školu nebo u�ilišt� jako neku�ák (akcent 
na tzv. v�asné rozhodnutí jako dobrý výchovný postup).       
Každý individuální pohovor byl dopln�n doporu�ením a p�áním, aby d�ti byly ve svém život�  
neku�áky.        
Pouze 61,8% d�tí chce být neku�ákem (mezi nimi i sou�asní ku�áci), ostatní své rozhodnutí 
cht�jí odložit do dosp�losti. Sv�d�í o tom, že zna�ná �ást d�tí (38,2%) vnímá obecný rozporuplný 
vztah dosp�lé spole�nosti k tabáku a považuje kou�ení za sou�ást životního stylu.  
 


