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Protikuřácký zákon nevadí třem čtvrtinám obyvatel
Královehradeckého kraje, ukazuje exkluzivní průzkum
Ministerstva zdravotnictví
Nekuřákům i obsluhám restaurací, barů a hospod se již více než 90 dní dýchá lépe.
Tak dlouho je v účinnosti tzv. protikuřácký zákon. Obyvatelé Královehradeckého kraje
v restauracích bez kouře více konzumují a téměř 75 % obyvatel nemá s regulací žádný
problém, ukazují výsledky exkluzivního průzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR, který
byl dnes uveřejněn při příležitosti osvětové kampaně „Poslední típnutí“ na Velkém
náměstí v Hradci Králové.
Česká republika se stala jednou z posledních zemí Evropské unie, která přijala protikuřáckou
legislativu. Odborníci na závislosti nový zákon vítají. Téměř každé páté úmrtí u nás je
spojeno s kouřením. Riziko se však netýká pouze aktivních kuřáků, ale i jejich okolí.
Kouření na ústupu
Česká republika se umisťuje na předních místech žebříku v počtu mladých kuřáků, přesto je
to právě generace ve věku 18 až 26 let, která zákon chválí nejvíce. Trend zapálené cigarety
mezi rty u mladých pomalu ustupuje. Ani mezi staršími lidmi však není mnoho kritiků. Pouze
tři z deseti respondentů z Královehradeckého kraje uvedli, že nová pravidla vnímá negativně.
Mezi další příznivce regulace se řadí vysokoškoláci a lidé z měst, kteří ho vítají více než lidé
z venkova.
Tržby rostou
Obávaný odliv zákazníků v restauracích či kavárnách se nekoná. Více než polovina obyvatel
(54 %) kraje svou míru konzumace v restauracích, barech a hospodách nezměnila. Část lidí
(27 %) dokonce konzumuje i více, než před účinností zákona. Své útraty naopak omezilo
19 % respondentů z Královehradeckého kraje.
„Průzkum v Královehradeckém kraji je dalším důkazem toho, že protikuřácký zákon a
cesta, kterou se díky němu Česká republika vydala, je správná. Čísla potvrzují také to,
že obavy restauratérů z poklesu tržeb kvůli nižší návštěvnosti byly předčasné, a nic
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takového se nekoná,“ dodává k výzkumu náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska
Arnoštová.

Jak po třech měsících účinnosti hodnotíte nový protikuřácký zákon?
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Zdroj: MZ. N=518 Královehradecký kraj

S odvykáním pomohou odborníci
Podle průzkumu zvažuje každý čtvrtý kuřák, že svůj zlozvyk omezí či se ho úplně zbaví.
V Královehradeckém kraji je hned několik možností, kde odborníci závislým na tabáku
pomohou k zdravějšímu životnímu stylu. Pomoc odborníků mohou zájemci nalézt například
v poradně pro odvykání kouření při Fakultní nemocnici Hradec Králové nebo u odborníků ve
Dvoře Králové nad Labem a v Novém Městě nad Metují.
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Jak ovlivnil zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a hospodách
Vaši konzumaci v těchto zařízeních?

Nyní v těchto zařízeních
konzumuji mnohem více.
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9%

18 %

Nyní v těchto zařízeních
konzumuji spíše více.
Zákaz kouření v těchto
zařízeních neměl na míru mé
konzumace vliv.
Nyní v těchto zařízeních
konzumuji spíše méně.

54 %

Nyní v těchto zařízeních
konzumuji mnohem méně
nebo vůbec.

Zdroj: MZ. N=518 Královehradecký kraj

Ochrana nekuřáků
Česká republika tento rok, jako jedna z posledních zemí v Evropské unii, přijala zákon
omezující kouření ve vnitřních prostorách restaurací, hospod, barů a dalších zařízení.
Vnímání této novinky chránící především nekuřáky a zaměstnance podniků od pasivního
kouření, ale v konečném důsledku i samotné kuřáky, měl za cíl zjistit průzkum, který si
nechalo zpracovat Ministerstvo zdravotnictví. Průzkum probíhal na začátku září na
reprezentativním vzorku 518 obyvatel Královehradeckého kraje z on-line panelu společnosti
IPSOS.
Informace k akci Poslední típnutí v Hradci Králové
Datum: čtvrtek 13. září 2017
Čas: 13:00 –16:00
Místo: Velké náměstí, Hradec Králové

www.posledni-tipnuti.cz

3

TISKOVÁ ZPRÁVA
13. 9. 2017
Hosté:
• Jaroslav Malý, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
• Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví
• Blanka Pelantová, Poradna pro odvykání kouření při Fakultní nemocnici Hradec
Králové
Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Královehradeckého kraje
• Proč a jak přestat kouřit
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat
Akcí bude provázet Jakub Kotek, moderátor TV OČKO.
Kde hledat pomoc:
• Národní linka pro odvykání kouření
Česká koalice proti tabáku, z. s.
Studničkova 2028/7, Praha 2
Telefon: 800 350 000
www.bezcigaret.cz
•

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Úřad vlády ČR
Vladislavova 4, Praha 1
www.koureni-zabiji.cz

•

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Centrum pro závislé na tabáku
Poliklinika Karlovo náměstí 32, Praha 2
www.slzt.cz

•

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, Praha 2
www.alkoholpodkontrlou.cz

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví́ ČR, tel.: 224 972 166 Odbor
komunikace s veřejností́, e-mail: tisk@mzcr.cz
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