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SOUHRN

S rostoucím vědomím devastujících vlivů kouření, obtěžujícím zápachem a dráždivostí kouře se objevují nové výrobky, které mo-
hou nikotin bez spalování dodat především těm, kdo nikotin nedokázali nebo nechtěli přestat užívat. Nejsou ovšem určeny neku-
řákům včetně dětí. Novinkou z poslední doby jsou nikotinové sáčky, které neobsahují žádný tabák – jejich zdravotní riziko je mi-
nimální. Tento článek podává přehled současných znalostí. 
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SUMMARY

With a growing awareness of  the devastating effects of  smoking, annoying odours and the irritability of  smoke, new products are 
emerging that can deliver nicotine without burning, especially to those who have not been able to or do not want to stop using nico-
tine. However, they are not intended for non-smokers, including children. Recent novelties are nicotine pouches, which do not con-
tain any tobacco – their health risk is minimal. This article provides an overview of  current knowledge.
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Úvod

Nikotinové sáčky, označované také jako „moderní 
orální nikotinové výrobky“, obsahující nikotin bez ta-
báku (Modern Oral Nicotine Products; MOP) vznik-
ly ve Skandinávii a vzhledem a používáním se podo-
bají švédskému snusu. Také se diskrétně umísťují mezi 
horní ret a dáseň a přes ústní sliznici dodávají nikotin 
a chuť až po dobu 60 minut. Obsah sáčků během po-
užívání zůstává uvnitř, po použití se vyhodí do domá-
cího odpadu. Na rozdíl od švédského snusu nikotino-
vé sáčky neobsahují tabák, a proto ani tabákově speci-
fické nitrosaminy (TSNA), což může dále snižovat rizi-
ko pro spotřebitele (1). 

Nikotinové sáčky jsou vyrobeny z propustných vis-
kózových vláken a obsahují specifickou matrici slože-
nou z vody a mikrokrystalické celulózy získané z boro-
vicových vláken. V této matrici jsou obsaženy další pří-
sady jako nikotin, příchutě, zahušťovadlo a stabilizátor, 
sůl, sladidla, látky upravující pH (zásadité pH zajišťu-
je rychlou absorpci nikotinu přes ústní sliznici). Jsou k 
dispozici v různých příchutích a silách nikotinu, obvyk-
le obsahují 2–24 mg nikotinu/gram, existují ale i vari-
anty bez nikotinu. Baleny jsou v módních plechových 
krabičkách s barevnými logy, které mají velkou vizuál-
ní přitažlivost (1, 2).

Koho mohou nikotinové sáčky oslovit?

Nikotinové sáčky jsou určeny pro kuřáky a uživatele 
bezdýmných tabákových výrobků ke snížení zdravotních 
rizik. Zavedení jakéhokoli nového nikotinového nebo ta-
bákového výrobku na trh s sebou vždy nese riziko, že jej 
zkusí i ti, kteří tabák nikdy neužívali a které užívání no-
vého produktu láká, anebo že se kuřáci místo zanechá-
ní kouření stanou duálními uživateli, tedy budou kouřit 
i užívat nový výrobek (3). Z marketingového průzkumu 
ve Spojených státech amerických ale vyplývá, že větši-
ně (90 %) nekuřáků a bývalých uživatelů tabáku připa-
dají nikotinové sáčky nepřitažlivé a jen 3 %, resp. 2 %  
z nich by uvažovala o jejich koupi. Naopak třetina sou-
časných kuřáků, polovina současných uživatelů bezdým-
ného tabáku a 2/3 duálních uživatelů považuje nikoti-
nové sáčky za atraktivní. Uživatelé bezdýmného tabá-
ku měli nejen větší zájem a větší pravděpodobnost kou-
pě nikotinových sáčků než ostatní uživatelé tabáku, ale 
představovali také většinu běžných uživatelů nikotino-
vých sáčků. Důvodem může být podobnost použití bez-
dýmného/porcovaného tabáku (snusu) a nikotinových 
sáčků, tj. umístění mezi ret a dáseň, a také skutečnost, že  
v maloobchodě jsou nikotinové sáčky výrobcem nabíze-
ny v sekci bezdýmného tabáku. Mezi hlavními důvody 
pro užívání sáčků mezi současnými uživateli tabáku re-
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ví než jiné tabákové výrobky“ a „snadné užívání“ (3).

V České republice byla poprvé zařazena otázka k uží-
vání nikotinových sáčků v národním výzkumu v roce 
2020. Z výsledků vyplývá, že je užívá 1,7 % responden-
tů ve věku 15 a více let, více muži než ženy. Nejvyšší za-
stoupení je v nejmladší věkové skupině 15–24 let, kde je 
denně užívá 3,7 % respondentů (4). V UK se odhaduje, 
že v roce 2020 užívalo nikotinové sáčky 0,5 % dospě-
lé populace. Ve věku 16 až 19 let uvedlo 2,6 % mladist-
vých, že někdy používalo nikotinové sáčky (polovina  
z nich v posledním měsíci) (5).

Rizika

Cigarety jsou z tabákových výrobků nejúčinnější ve 
velmi rychlém dodávání vysokých dávek nikotinu do 
mozku (6). A také nejtoxičtější. 

K potlačení abstinenčních příznaků jsou doporuče-
ny produkty náhradní terapie nikotinem (NTN), které 
zhruba zdvojnásobují šanci na dlouhodobou abstinen-
ci ve srovnání s placebem (7). Častým důvodem nízké 
účinnosti NTN bývá poddávkování (8, 9). Nejvyšší dáv-
ka nikotinu schválená Úřadem pro kontrolu potravin  
a léčiv (Food and Drug Administration; FDA) pro niko-
tinové žvýkačky a pastilky byla dosud 4 mg, ale nedávné 
uvedení 6mg nikotinové žvýkačky na trh, i přes lepší far-
makokinetické parametry, vedlo jen k okrajovému zlep-
šení kontroly chuti na cigaretu, protože problém s pod-
dávkováním zůstává (8, 10). Pro některé kuřáky může 
být bariérou v užívání pomalá dodávka nikotinu (niko-
tinová náplast) nebo složitější instrukce o správném po-
užití (např. technika „žvýkat-zaparkovat-žvýkat“ pro ni-
kotinovou žvýkačku) (11). 

Obecně porovnává rizika jednotlivých nikotinových 
výrobků recentní publikace z Norska, kde je jasně proka-
zatelný benefit užívání snusu oproti kouření cigaret (12). 

Švédský snus je bezdýmný tabákový výrobek s níz-
kým obsahem nitrosaminů, který se zdá být bezpeč-
nější než jiné bezdýmné produkty. To, co odlišuje 
snus švédského typu od jiných typů perorálních pro-
duktů, je tepelné zpracování (pasterizace) během výro-

by (13). Ve srovnání s bezdýmnými tabákovými výrobky 
(porcovaným tabákem) amerického stylu je navíc švéd-
ský snus během skladování chlazen, aby se zabránilo 
tvorbě TSNA (14, 15). Široce rozšířené užívání snusu ve 
Švédsku je spojeno s nejnižší prevalencí kouření, a proto  
i nejnižší mortalitou související s kouřením ve srovnání 
s jinými evropskými zeměmi (16, 17). Důkazy naznačují, 
že snus je ve Skandinávii používán jako účinná pomůc-
ka pro odvykání kouření. V přehledu sedmi norských 
studií byla úspěšnost zanechání kouření vyšší u mužů se 
zkušeností se snusem a nejvyšší u současných uživatelů 
snusu v porovnání s kuřáky bez zkušenosti s užíváním 
snusu (18). U norských mužů je snus nejběžnější pomůc-
kou při odvykání kouření a je také spojován s dlouhodo-
bě lepšími výsledky než NTN (19). Obavy z používání 
snusu spočívají v tom, že může mít větší zdravotní rizi-
ka než NTN (20). Recenze však naznačují, že v porov-
nání s kouřením jsou rizika způsobená snusem o 90 % 
nižší a je nepravděpodobné, že by krátkodobé užívání 
snusu (např. po dobu 16 týdnů) způsobovalo jakékoli vý-
znamné dlouhodobé poškození (21, 22).

Studie uvádějí nižší hladiny toxinů v MOP ve srovná-
ní se švédským snusem (23). Cytotoxicita nikotinového 
sáčku a švédského snusu je výrazně nižší než u cigarety, 
v případě nikotinového sáčku dokonce minimální (24). 

Co se týče farmakokinetiky, nikotinové sáčky dodáva-
jí nikotin rychleji a ve vyšší koncentraci než nikotinová 
žvýkačka a stejně rychle a v podobné koncentraci jako 
švédský snus, předpokládá se tedy, že při odvykání bu-
dou podobně účinné jako snus (25). Také mohou pomo-
ci výrazněji snížit craving než nikotinová žvýkačka (26). 

Regulace a marketing

Tabákové společnosti prodejem nikotinových sáč-
ků zaplňují poptávku trhu po nikotinovém výrobku se 
snadným užíváním (3). V současnosti každá z velkých 
tabákových společností prodává nikotinové sáčky (tab. 
1). Nabídka se ale rychle rozšiřuje a online lze koupit ně-
které další značky i v České republice.

V USA jsou nikotinové sáčky opatřeny varováním 
„Tento výrobek obsahuje nikotin. Nikotin je návyková 

Tabáková společnost Nikotinový sáček Distribuce Síla, příchuť

Swedish Match North America 
(SMNA)

ZYN Evropa, USA 3 mg, 6 mg, 11,2 mg/sáček, a pří-
chutě – máta chladná, peprná, zim-
ní zelená, skořice a káva

Altria On! USA, Kanada, Švédsko a Japonsko 
a globálně online obchod

7 příchutí, včetně kávy a citrusů,  
a 5 různých sil nikotinu (1,5 mg,  
2 mg, 3,5 mg, 4 mg a 8 mg)

British American Tobacco (BAT) LYFT Velká Británie, Švédsko a Keňa 4 mg a 6 mg

Reynolds American Inc.  
(dceřiná společnost BAT)

VELO USA 2 mg a 4 mg

NicoNovum AB Zonnic Norsko 2 mg a 4 mg

Japan Tobacco International Nordic Spirit Švýcarsko, Švédsko a online 4 příchutě, včetně máty, bergamo-
tu a lesních plodů

Imperial Brands Zone X, Killa, BLCK a Pablo Pablo (50 mg/gram)

Kretek International DRYFT USA černá třešeň, 2 mg a 7 mg

Tab. 1: Přehled nikotinových sáčků na světovém trhu podle Robichaudové (1); aktualizace doplněna dle webových stránek uvedených tabá-
kových společností k dubnu 2021
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chemikálie“, vztahují se na ně předpisy FDA, které ovšem 
neregulují ceny ani místa prodeje. Naproti tomu nejsou 
nikotinové sáčky v současné době regulované Evrop-
skou unií, jejich obaly neobsahují žádná zdravotní va-
rování a jsou široce inzerovány online, na billboardech 
jako „neškodné alternativy bez tabáku“. V norských lé-
kárnách se dokonce nikotinové sáčky Zonnic prodávají 
jako náhradní terapie nikotinem. Ale to je výjimka, jin-
de jsou dostupné zejména v samoobsluhách bez propo-
jení s poradenstvím (2).

Marketing cílí na ty, kteří nemohou přestat kouřit na-
ráz, a povzbuzuje kuřáky, aby omezili kouření. To, že se 
nikotinové sáčky prodávají v samoobsluhách nebo na 
čerpacích stanicích na dobře viditelných místech vedle 
pokladny s velkým výběrem příchutí, může lákat neku-
řáky k zahájení užívání, nebo k rekreačnímu užívání ni-
kotinu nebo z jiných důvodů nesouvisejících s odvyká-
ním kouření, jako např. úbytek hmotnosti. Nebo může 
vést k duálnímu užívání, kdy dotyčný kouří nebo uží-
vá bezdýmný tabák a zároveň nikotinové sáčky (27, 28).

Závěr 

Užívání nikotinových výrobků bez tabáku znamená 
snížení zdravotních rizik oproti kouření. Zdá se, že ni-
kotinové sáčky by mohly pomoci řadě lidí přestat užívat 
to nejrizikovější – spalovaný tabák. Rizikem může být 
udržování duálního nebo situačního užívání či užívání 
osobami, které na nikotinu nejsou závislé včetně dětí.  
V této souvislosti bychom ale vždy měli zvažovat po-
stavení MOP v reálném životě vzhledem k široce do-
stupným cigaretám – preferovat nikotin s minimálním 
rizikem a naopak soustředit se na eliminaci spalované-
ho tabáku.

Střet zájmů: žádný.
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