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V restauracích by měl být i zdravotně nezávadný vzduch
Již tento týden v pátek by měli poslanci otevřít debatu týkající se tzv. protikuřáckého zákona. Proti sobě stojí dvě strany.
Ti, kteří usilují o zachování zákona platného od května 2017, a ti, kteří jej vnímají jako neodůvodněný zásah do svobody
občanů.

Stávající zákon hodlá při debatě ve sněmovně zpochybnit skupina 85 poslanců včele s Markem Bendou (ODS) v
rámci veřejného projednávání možných změn. Proti jejich snaze se však ostře vymezili lékaři. Peticí, kterou iniciovala
vedoucí   Centra pro závislé na tabáku ze Všeobecné fakultní nemocnice Karlovy  prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
chtějí dosáhnout zachování nekuřáckých veřejných prostor. V restauracích by měl podle nich být vedle zdravotně
nezávadného jídla a pití i zdravotně nezávadný vzduch.
Svoboda dýchat čistý vzduch
Signatáři petice zdůrazňují, že žádný zákon nezakazuje nikomu kouřit – kuřáci samozřejmě tuto činnost mohou
provozovat, jen ne tam, kde dýchají jiní. „Svoboda dýchat čistý vzduch je nad svobodou kouřit,“ tvrdí rozhodně prof.
MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta   III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole  (u zrodu petice stál spolu
s prof. Evou Králíkovou a prof. Janem Pirkem, pozn. red.).
Zastánci zachování zákona ve stávající podobě se ve svých tvrzeních opírají o ověřené údaje. Jak uvedl RNDr. Ondřej
Málek, Ph.D., z   Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR , čerstvá data potvrzují příznivý trend: „Omezení kouření
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se může pozitivně projevit téměř okamžitě ve výskytu srdečního infarktu, anginy pectoris, ischemické choroby srdeční
i astmatu. “
Děti jsou nejlepšími zákazníky
V důsledku kouření u nás ročně zemře až šestnáct tisíc lidí, je tedy stále významnou příčinou úmrtnosti v české
populaci. Podle prof. Evy Králíkové je navíc alarmující, že devět z deseti kuřáků si poprvé zapálí před svými osmnáctými
narozeninami: „Průměrný věk u první cigarety je u nás deset až dvanáct let. Čili nejde o takzvané dospělé rozhodnutí,
jak se nám snaží namluvit výrobci cigaret, ale o dětskou nemoc s diagnózou F17.“ Právě děti jsou nejlepšími zákazníky
tabákových společností, zřejmě podle hesla: Udělejme z nich naše pravidelné zákazníky dřív, než dostanou rozum.
Stát na kouření nevydělává
Motivem ke zmírnění zákona nemohou být podle signatářů petice ani výdělky státu z prodeje cigaret. Příjem z daní za
tabákové výroby je zhruba 60 miliard korun ročně, náklady na následky kouření však činí kolem 100 miliard korun za rok.
Navíc doba kouření zkracuje u lidí jejich aktivní věk. Náklady na odstraňování následků kouření pro státní ekonomiku
jsou v ČR zhruba 2,5 procenta HDP (celosvětově je to 1,8 procenta).
Plicní rakovina byla americkými lékařskými autoritami oficiálně uznána jako zvláštní druh nemoci již v roce
1930. O šedesát let později vědecké výzkumy přinesly zprávu o tom, že pasivní kouření způsobuje rakovinu.
Není nejvyšší čas rozšířit stávající zákon o „model“ z roku 1933, kdy se Československo stalo první zemí na
světě se zákazem kouření řidičů?
Jaká je dnes situace kolem kouření ve světě?
• v New Yorku se uvnitř veřejných prostor nekouří od roku 2006, posledních sedm let jsou nekuřácké pláže či parky
včetně Central Parku
• v Kanadě jsou od roku 2010 všechny vnitřní veřejné prostory včetně restaurací a barů stoprocentně nekuřácké, bez
možnosti jakýchkoli kuřáren; od roku 2016 je v 11 ze 13 provincií zakázáno také kouření v autech s dětmi
• v Bulharsku je zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a na pracovištích platný od roku 2010
• v Dánsku platí zákaz kouření ve všech veřejných budovách včetně škol, restaurací, hospod a barů od roku 2010, od
roku 2014 je zakázáno kouřit na nádražích včetně nástupišť
• ve Finsku platí zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a hospodách od roku 2007
• ve Francii platí zákaz kouření v restauracích, barech, trafikách a na diskotékách od roku 2008
• v Rusku se od roku 2014 nesmí kouřit v hotelích, restauracích, barech, kavárnách, obchodech a ve vlacích na dlouhých
tratích
• Jihoafrická republika je od roku 2000 první zemí na světě, která zakazuje kouřit na všech veřejně dostupných místech
včetně barů a restaurací


