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Kampaň Světový den bez tabáku, která připadá každoročně na 31. květen, se zaměřuje na 
prevenci nemocí souvisejících s kouřením. Světová zdravotní organizace (WHO), 
koordinující kampaň na mezinárodní úrovni, upozorňuje letos především na problematiku 
cenové politiky a zvyšování daní na tabákové výrobky jako nástroje pro snížení jejich 
spotřeby. U příležitosti Světového dne bez tabáku se koná řada doprovodných akcí pro děti 
i dospělé. Ke kampani se tradičně připojují také Zdravá města, obce a regiony.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském 
regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina 
plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Účinný 
nástroj, jak snížit celkovou spotřebu tabákových výrobků, představuje podle Světové 
zdravotní organizace (WHO) cenová politika a zvyšování spotřební daně na cigarety a další 
tabákové výrobky. Zvýšení cen je sice nepopulárním opatřením, ale v řadě zemí se osvědčilo 
a prakticky přispívá k záchraně životů mnoha obyvatel.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada 
osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní 
zdravotní ústav, který pro letošní rok připravil hlasovací soutěž pod heslem „Žít naplno se dá 
i bez tabáku. Souhlasíš?“ (více na www.szu.cz).

V rámci této kampaně se v Jihlavě uskutečnila tzv. Cesta za čistým vzduchem. Akce, 
v podobě volného vstupu na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba a na Bránu Matky Boží, se 
konala v rámci Projektu Zdravé město a MA21. V průběhu dne přišlo na Bránu Matky Boží 
64 návštěvníků a na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba 60 návštěvníků.

V rámci této kampaně se Zdravé město rozhodlo také propagovat nekuřácké provozovny 
v podobě zavedené Sítě nekuřáckých restaurací. Zástupci provozoven, jejichž prostředí je 
výhradně nekuřácké, případně s oddělenou nekuřáckou místností, se mohou bezplatně 
zaregistrovat do této sítě pomocí online formuláře, který je umístěn na adrese www.jihlava.cz. 

Vzhledem k tomu, aby se běžný zákazník v nabízených službách orientoval a poznal 
nekuřácké provozovny, rozhodlo se Zdravé město ocenit tyto podniky certifikátem a označit 
je specifickou samolepkou.

V současné době je do projektu zapojeno celkem 26 provozoven – 14 zcela nekuřáckých  
a 12 s oddělenou nekuřáckou místností.




