
Cigareta – klinec do rakvy   
 

TABAK 

Tabak sa pred objavením Ameriky v 
písomných dejinách vôbec 
nespomína. Domorodci v Karibskej 
oblasti ho prvýkrát ponúkli 
Kolumbovi.  

Po 2. svetovej vojne boli cigarety platidlom od Paríža po Peking.  

V našom storočí zažíva úplný rozkvet najmä v rozvojových 
krajinách a v bývalom východnom bloku. 

Tabak je produkt z listov niektorých druhov rastlinného rodu 
tabak (Nicotiana), ktorá pochádza z Ameriky. Na výrobné účely 
sú vhodné iba dva druhy: tabak virgínsky (Nicotiana tabbacum) a 
tabak sedliacky (Nicotiana rustica). 

 

Obsahuje alkaloid nikotín. Pestuje sa hlavne k 
výrobe cigariet a cigár. Nikotín je vysoko návyková 
droga, ktorá sa legálne používa na celom svete. 
Prijíma sa fajčením sušených tabakových listov 
alebo ich šňupaním. V 10 kusoch cigariet sa 
nachádza v závislosti od ich kvality okolo 12 – 230 
mg čistého nikotínu. 

Má nepriaznivé účinky na srdcové cievy. V periférii spôsobuje 
vazokonstrikciu (zúženie ciev), čím je u fajčiarov zhoršené hojenie 
rán. Jeho spalné splodiny pri fajčení podporujú vznik rakoviny 
pľúc. 

Mnohí ľudia začínajú faj čiť v útlom veku, v čase, keď nedokážu 
ešte dostatočne pochopiť hroziace nebezpečenstvo a neúprosne sa 
dostavujúce neskoršie následky z fajčenia tabaku, najmä jeho 
hlavnej zložky: nikotínu, kysličníka uhoľnatého, ale aj ďalších 



jedovatých, dráždivých a nádorotvorných látok. Vplyvom týchto 
látok sa riasinkový epitel prirodzene vyskytujúci sa v dýchacích 
cestách mení na dlaždicovitý (nachádzajúci sa na koži či v 
žalúdku). Zmiznutím riasiniek pľúca strácajú schopnosť brániť 
sa voči infekciám, čo vedie k 
chronickému zápalu priedušiek, 
sprevádzaného dusivým kašľom. Je to 
prvý krok k rakovine.  

 

U fajčiarov sa rakovina pľúc sa 
vyskytuje 9 až 10krát častejšie ako u 
nefajčiarov, u silných fajčiarov je 
riziko až 20-násobné.  

V súčasnosti pripisujeme fajčeniu v celosvetovom meradle asi 
15% všetkých ochorení na rakovinu, čo predstavuje asi 1,1 
milióna prípadov ročne.  

Okrem rakoviny pľúc s fajčením súvisia i zhubné nádory ústnej 
dutiny, hltana, hrtana, pažeráka a horných partií žalúdka, ďalej 
zhubné nádory močového mechúra, obličiek, slinivky brušnej, 
hrubého čreva, konečníka a u žien krčka maternice. Na Slovensku 
tvoria zhubné nádory pľúc asi 25% všetkých ochorení a jednu 
tretinu úmrtí na všetky nádory u mužov ročne. 

Absolútna väčšina ľudí, ktorí zomreli na infarkt alebo rakovinu 
pľúc boli fajčiari. 

 

Okrem priameho vplyvu cigaretového 
dymu na fajčiara nesmieme však 
zabudnúť' ani na nepriame 
poškodzovanie nefajčiarov, ktorí sa 
zdržiavajú s fajčiarmi v jednej miestnosti. 
Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje najmä 
vtedy, ak ide o deti a mladistvých. V týchto prípadoch sa ukazujú 
fajčiari nielen ako sebeckí, slabí, ale aj ako bezohľadní ľudia.  



Pasívnymi fajčiarmi sa stávate, ako náhle ste dlhodobejšie nútení 
zotrvať v uzatvorených priestoroch, v ktorých sa fajčí. Keď 
fajčiar aktívne vdychuje pri faj čení, tabak je spaľovaný pri vyššej 
teplote, dym z neho sa dostáva predovšetkým do jeho pľúc a dym, 
ktorý vydychuje je už zmiešaný so vzduchom. Výskumy dokázali, 
že v zadymených miestnostiach bez vetrania stúpa koncentrácia 
oxidu uhoľnatého nad povolenú hranicu pre pobyt ľudí!  

 

 

 

 

 

 

 

 

S cigaretou v ruke sa chce zdať mládež dospelejšia. 

Mnohí si mylne myslia, že fajčením nadobudnú sebaistotu, zaženú 
únavu, spánok, alebo lepšie im bude pracovať mozog. Fajčenie je 
však aj "osvedčený spôsob" na nadväzovanie priateľstva a 
zabíjanie času. Toto všetko má však - pravdu povediac - iba utíšiť 
vlastné svedomie tých, ktorí sa takýmito výhovorkami 
ospravedlňujú sami pred sebou, brániac sa prijať' zdravé úvahy a 
závery o škodlivosti fajčenia. Spomenuté výhovorky však 
neobstoja. Najmä preto nie, lebo preklenúť citové vzrušenia, 
spoločenské zábrany je možné aj bez cigariet a to primeraným, 
kultúrnejším a zdraviu neškodiacim spôsobom.  

Ak si uvedomíme, že ročná spotreba cigariet sa neustále zvyšuje aj 
u nás, zdá sa nám, že informácie o nebezpečenstvách ohrozujúcich 
zdravie pri faj čení sa ešte nedostali ku každému. Nakoniec o tom 
svedčia aj štatistiky z celého sveta. 

Prečo ľudia fajčia? 



 

82 percent mladých ľudí fajčí preto, lebo im to pomáha upokojiť 
sa, 12 percent preto, lebo aj ich kamoši fajčia a t 6- percentný 
zvyšok preto, lebo chcú schudnúť. 
 

Požierač peňazí: 
 

Vieš koľko peňazí minie človek za rok na cigarety? Povedzme že vyfajčí denne 

tri cigarety denne. Tak to by sa divili, čo všetko by mohli mať, keby si tento 
zlozvyk odpustili: 
- 1 super značkové nohavice 
- 2 nové diskmeny 
- 3 super tričká 
- 6 lístkov na koncert  
- celoročné predplatné časopisu 
- 8 hudobných cédečiek 
- 20 kníh  
- 1500 jabĺk 
 

Keby si toto prečítalo viac fajčiacich teanegerov rozhodne by si vybrali tieto veci 

miesto troch cigariet denne.  

 

  

 

 

 

 

 

 


