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Brno bude mít nekuřáckou zoo
Rada města Brna dnes odsouhlasila záměr omezit kouření v areálu brněnské zoo pouze
na několik málo speciálně vyhrazených míst. Cílem opatření je chránit návštěvníky zoo,
z nichž většinu tvoří dětí, před důsledky pasivního kouření. Město Brno se tak přiblíží
trendu zahraničních zoo, které jsou běžně nekuřácké.
„Zoologickou zahradu navštěvují především rodiče s dětmi a ty mají právo na přednostní
ochranu před důsledky kouření. Zoologická zahrada je navíc vzdělávacím zařízením,
takže nekuřácké prostředí by tu mělo být samozřejmostí,“ uvedl náměstek primátora
města Brna Martin Ander.
Brno se tímto krokem přihlašuje k nadcházejícímu Světovému dni bez tabáku, který
každoročně vyhlašuje Světová zdravotní organizace WHO. V rámci osvětových akcí
propagujících nekuřácké prostředí uspořádá město v areálu zoo v sobotu 16. května
tradiční celodenní akci „Zvířátka také nekouří“. (1)
Návrh nekuřácké zoo podporuje i MUDr. Ondřej Sochor z Fakultní nemocnice u sv. Anny.
Jeho tým z mezinárodního projektu Kardiovize Brno 2030 se akce „Zvířátka také nekouří“
pravidelně účastní společně s dalšími významnými partnery, Masarykovým onkologickým
ústavem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.
Výsledky předběžné analýzy provedené v roce 2013 v rámci projektu Kardiovize Brno
2030 u 965 osob ve věku 25–64 let ukazují, že 34 % obyvatel města Brna je
exponováno tabákovému kouři. K většině případů pasivního kouření dochází
v restauracích – 25,5 % obyvatel Brna. Analýza rovněž ukázala, že zákaz kouření
v restauracích by uvítalo 60,8 % kuřáků, 77,6 % bývalých kuřáků a 88 % nekuřáků –
Brňanů. (2)
Doplňující informace:
(1) Více k projektu „Zvířátka také nekouří“: Akci pořádá Kancelář Brno – Zdravé město
Magistrátu města Brna v sobotu 16. května 2015. Jejím cílem je upozornit na
závažnost problematiky kouření a nabídnout pomoc všem, kteří chtějí s kouřením
přestat. Návštěvníci tak mohou v tento den využít nejen odborného poradenství
v odvykaní kouření, ale absolvovat řadu zdravotních vyšetření, jako je měření
kapacity plic, hladiny oxidu uhelnatého v plicích, krevního tlaku apod.
V letošním roce se v zoo zaměříme hlavně na rizika, která s sebou přináší pasivní
kouření a kouření z tzv. „třetí ruky“, neboli zbytkový kouř. Zplodiny
z cigaretového kouře škodí i velmi dlouho poté, co se na daném místě již nekouří –
může to být až několik měsíců, dokonce i let. Zůstávají ve vlasech, na oblečení, ale
i na kobercích, stěnách, látkách a nábytku. Ohrožují zejména děti. Nebezpečné

kontaminanty se navíc v místnostech kumulují. Větrání a používání klimatizace pro
jejich odstranění není účinné.
Akce „Zvířátka také nekouří“ podporuje rovněž šetrné chování Brňanů k přírodě
prostřednictvím projektu S vysloužilcem do zoo. Všichni, kdo s sebou tento den
přinesou starý elektrospotřebič za účelem ekologické recyklace, získají
vstupenku do zoo zcela zdarma.
V zoo bude připraven taktéž bohatý doprovodný program – ukázky práce hasičů,
taneční a hudební vystoupení, soutěže pro děti apod. Podrobný program akce
naleznete na webových stránkách projektu Brno – Zdravé město:
www.zdravemesto.brno.cz.
(2) Podrobnější informace o výsledcích analýzy realizované v rámci projektu Kardiovize
Brno 2030 podá vedoucí lékař MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D. – e-mail:
ondrej.sochor@fnusa.cz, tel.: 543 185 592.
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