
ŽVÝKACÍ TABÁK 

NIKOTINOVÉ SÁČKY 
INFORMACE PRO RODIČE 

ZŠ Vémyslice 
 

Zpracovala: Mgr. Ivana Kohoutková 

Školní metodik prevence 

ZŠ Vémyslice 



ŽVÝKACÍ TABÁK   

(SNUS) 

• rozdrcené listy tabáku užívané 
v ústech postupným žvýkáním 

• běžně se prodává zhruba od 90 Kč 

• dávka se vloží do úst, např. mezi 
horní ret a zuby a žvýkáním se 
uvolňuje nikotin 

• sliny je třeba vyplivnout 
 



 

 

NIKOTINOVÉ SÁČKY 

(LYFT) 

 • pytlíčky naplněné jemně 
řezaným tabákem, které se 
vkládají do úst mezi ret a 
dáseň  

• krabička se prodává zhruba 
od 95 Kč 

• užívá se stejně jako žvýkací 
tabák, ale sliny se polykají 
– nemusí se vyplivnout 

• pro užívání se používá 
termín „lyftovat“ 

 



RIZIKA ZNEUŽÍVÁNÍ  
 obsahují několikanásobně více karcinogenních látek než cigareta  

 30 minut s tabákem v ústech odpovídá vykouření 3 cigaret 

 při žvýkání tabáku se uvolňuje větší množství nikotinu než při běžném 
kouření 

 nikotin je extrémně návykový, časem vzniká tolerance na nikotin 
uživatel potřebuje větší dávky k dosažení požadovaného účinku 

 snadný přechod na jiný typ návykové nátky např. marihuana 

 přímý kontakt tabáku s ústní dutinou vede k poškození sliznice, dásní, 
zubů, jazyka, mandlí, toxické sliny poškozují i hltan, jícen a slinivku, 
významně se podílí na zvýšení pravděpodobnosti vniku rakoviny těchto 
orgánů 

 zvýšená kazivost zubů, parodontóza, nepěkné zbarvení zubů do žluta až 
hněda, dále také vysoký krevní tlak a tím i vyšší riziko srdečních 
onemocnění a náhlé mozkové příhody 

ABSTINEČNÍ PŘÍZNAKY 

 nervozita, podrážděnost, poruchy spánku, neschopnost se soustředit, 
depresivní nálada, zvýšená chuť k jídlu, intenzivní touha po tabáku  
 



VÁŽENÍ RODIČE, OVĚŘTE SI PROSÍM 

 zda Vaše dítě takové návykové látky nevlastní a nenosí je do školy 

 pokud zjistíte, že tabákové výrobky dítě užívá, nebo dokonce vykazuje znaky 

závislosti, obraťte se buď na školní poradenské pracoviště, nebo na jiná 

odborná pracoviště: 

  Národní linka pro odvykání kouření – telefon 800 350 000 

  www.bezcigaret.cz 

  www.drogy-info.cz/mapy-pomoci - Adiktologická ambulance pro děti a dorost 

  www.slzt.cz/centra-lecby - Centra pro závislé na tabáku 
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V případě dotazů se můžete obrátit na 

školního metodika prevence 

Mgr. Ivana Kohoutková 

KohoutkovaIvana@seznam.cz 

tel. +420 732 532 724 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST. 

tel:+420772720934

