PETICE ZA NEKUŘÁCKÉ VEŘEJNÉ PROSTORY V ČR
Nemoci způsobené užíváním tabáku zapříčiní v ČR ročně 18 000 úmrtí. Z toho řádově stovky
(kolem 1 500) zaviní pasivní kouření. Přestaňme proto akceptovat zakouřené veřejné prostory jako
normální.
Pasivní kouření způsobuje stejné nemoci jako kouření aktivní, tedy především kardiovaskulární,
nádorová a chronická plicní onemocnění, ale i nemoci týkající se všech částí těla. Výrazný je podíl
pasivního kouření na cévních nemocech. K poškození cév stačí jen malá dávka tabákového kouře.
Tabákový kouř je směsí více než 4000 chemických látek. Z nich je kolem stovky kancerogenních,
další stovky jsou látky toxické či dráždivé. Tabákový kouř je kancerogen A (lidský kancerogen),
což v roce 2004 potvrdila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové
zdravotnické organizaci. V rámci EU se počítá s nekuřáckými veřejnými prostory do několika let.
Víme, že nikomu nelze zakázat kouření. Stejně ale nemohou kuřáci omezovat ty, kdo nekouří.
Právo dýchat čistý vzduch máme všichni. Svoboda kouřit končí u vašeho nosu. Kouří-li kuřák tam,
kde dýchá někdo jiný, omezuje jej. Nikomu nebráníme v kouření - bráníme pouze
a jedině právo na čistý vzduch. Tam, kde nikoho nepoškozuje a neomezuje, může kuřák vždy
kouřit. Tato petice není „protikuřácká“ ani antiliberální. Naopak. Hájí svobodu naprosté většiny
našich obyvatel (74 % populace nad 18 let nekouří) volně dýchat čistý vzduch.
Nekuřácké veřejné prostory jsou ekonomicky výhodné pro zaměstnavatele (odpadne prokouřená
pracovní doba, praní, čištění, nebezpečí úrazů a škody vzniklé neopatrností kuřáků) i provozovatele
např. restaurací - většina obyvatel ČR nekouří, za jednoho kuřáka, kterého může (ale nemusí)
restaurace ztratit, přijdou tři jiní, kteří do restaurace nechodí dnes právě kvůli tabákovému kouři. Po
prvním roce odevzdaly nekuřácké restaurace v New Yorku o 12 % více daní než předchozí rok, kdy
se tam kouřilo, vzniklo 10 000 nových pracovních míst v pohostinství a přes 270 nových licencí na
restaurace. Irové označili za nejlepší věc, která se v Irsku v roce 2004 stala, právě nekuřácké
restaurace. Jediný, kdo na takovém zákonu prodělá, jsou výrobci a distributoři cigaret. Spotřeba
cigaret totiž klesne. Proto naslouchejte odpůrcům zákona na ochranu čistého vzduchu a ptejte se
jich, jaký zájem prosazují. Hovoří-li o svobodě, pak jen o svobodě kuřáků omezovat a ohrožovat
nekuřáckou většinu.

Žádáme uzákonění nekuřáckých veřejných prostorů. Přidejte se k nám!
Organizátoři petice:
MUDr. Eva Králíková za Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP,
Sokolská 31, 120 00Praha 2, EVA.KRALIKOVA@LF1.CUNI.CZ
MUDr. Jan Bečka, Odd. pro léčbu závislostí VFN, Apolinářská 4, 128 08 Praha 2,
BECKAJAN@SEZNAM.CZ
MUDr. Kateřina Langrová, Česká koalice proti tabáku, Studničkova 7, 128 00 Praha 2,
KATERINA.LANGROVA@DOKURTE.CZ
Jméno a příjmení
(tiskacím písmem)

Adresa

Podpis

Podepsané archy posílejte na adresu: Česká koalice proti tabáku, Studničkova 7, 128 00 Praha 2,
na obálku napište HESLO „PETICE“
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PETICE ZA NEKUŘÁCKÉ VEŘEJNÉ PROSTORY V ČR
Žádáme uzákonění nekuřáckých veřejných prostorů. Přidejte se k nám!
Souhlasím s textem výše uvedené petice za nekuřácké veřejné prostory.
Jméno a příjmení
(tiskacím písmem)

Adresa

Podpis

Podepsané archy posílejte na adresu: Česká koalice proti tabáku, Studničkova 7, 128 00 Praha 2,
na obálku napište HESLO „PETICE“
•
•
•

MUDr. Eva Králíková za Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP, Sokolská 31,
120 00 Praha 2, eva.kralikova@lf1.cuni.cz
MUDr. Jan Bečka, Odd. pro léčbu závislostí VFN, Apolinářská 4, 128 08 Praha 2, beckajan@seznam.cz
MUDr. Kateřina Langrová, Česká koalice proti tabáku, Studničkova 7, 128 00 Praha 2,
katerina.langrova@dokurte.cz
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