
Nebezpečí spojené s nikotinovými sáčky 

Učitelé a lékaři varují před žvýkáním nikotinových sáčků. Ty se staly módním trendem u žáků 
na základních školách. Přitom mohou rychle a závažným způsobem poškodit zdraví.  

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné, zpravidla bílé sáčky o velikosti zhruba  

2–3 cm. Obvykle jsou k zakoupení v krabičkách kulatého tvaru (ve tvaru hokejového puku), 

mohou mít však i obdélníkový tvar. Nikotinové sáčky se dříve prodávaly pod názvem Lyft, 

dnes Velo či Nordic Spirit.  Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se do úst pod horní ret 

nebo se v ústech přežvykují po dobu několika minut (15–30 min.). Účinek se projevuje 

mírným brněním či mravenčením. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale 

různé množství nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat  

od 18 let. Nezletilí se však k sáčkům dostanou běžně na internetu či v kamenných 

prodejnách. Vzhledem k různým příchutím (ovocné, sladké, mentolové aj.), lákavému 

designu balení, dostupné ceně a relativně nenápadnému způsobu užívání si je však mládež 

i menší děti rychle oblíbily. Rodiče či učitelé přitom nemají mnoho šancí si užívání sáčků 

všimnout. Většina dospělých navíc nový trend vůbec nezaregistrovala nebo se nechala 

ukonejšit tvrzeními, že nikotinové sáčky jsou méně škodlivé pro plíce, oběhový systém apod. 

Nikotinové sáčky přitom mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. 

To obzvláště platí pro děti a dospívající. Nikotin je vegetativní jed s neurotoxickým účinkem. 

Jeho užívání negativně ovlivňuje vývoj nervové soustavy. Další nebezpečí nikotinových 

sáčků tkví v tom, že obsah nikotinu je v sáčcích vyšší než u dalších tabákových výrobků. 

K dostání jsou varianty s obsahem od 4 mg nikotinu až po např. 50 mg. Pokud dítě či 

mladistvý žvýká více sáčků najednou, nebo dokonce sáčky omylem spolkne, může při nižší 

tělesné hmotnosti dítěte dojít k intoxikaci nikotinem.  Přitom smrtelná dávka se někdy 

udává 30–60 mg. I při užívání nižších dávek dochází užíváním k narušování sliznice v dutině 

ústní (což je viditelné i pod horním rtem – bílé a červené skvrny), poškození dásní, 

narušování zažívacího ústrojí, včetně poškozování sliznice žaludku při spolknutí. Kromě výše 

uvedených zdravotních problémů se však u dětských a mladých uživatelů často vyskytují 

psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet  

bez pravidelné dávky delší čas.  

Příznaky předávkování nikotinem 

• bušení srdce 

• úzkost 

• bolesti hlavy 

• roztěkanost 

• nevolnost od žaludku 

• zvracení 

• průjem 

• zvýšené slinění v ústech 



• při velmi vysokých dávkách dochází k výrazném útlumu až poruchám vědomí 

Výrobci cílí na děti. Třeba příchutí cukrové vaty 

Mezi dětmi jsou nikotinové sáčky novinkou, jsou velmi módní, protože děti lákají barevností a 
designem balení i všemožnými příchutěmi. Děti si s nimi připadají jako velcí machři. Nejsou 
z nich po užití cítit cigarety, maličké sáčky, které se nežvýkají, nejsou v ústech téměř vidět, 
takže učitel nemá moc šancí si jich všimnout. Jenže pro děti jsou nikotinové sáčky, vzhledem 
k možnosti rychlého vzniku závislosti, velmi nebezpečné. Nikotinové sáčky zaznamenávají 
u dětí a dospívajících velkou popularitu. Mimo jiné také z toho důvodu, že výrobky jsou baleny 
v atraktivních obalech a jsou dostupné v celé řadě příchutí, z nichž mnohé cílí na děti. 
Například příchuť cukrová vata, žvýkačka, pralinky a tak dále.  

Pro mnoho mladých jsou nikotinové sáčky jen módou a frajeřením. Ale pro mnohé jsou 
východiskem a řešením situace, kterou jinak zvládat neumějí. Chování, které vidíme, je jen  
ta špička ledovce nad hladinou. A pod ní je ohromná masa emocí, nenaplněných potřeb a 
přesvědčení. A tam se musíme ponořit, abychom porozuměli. 
Můžeme vést boj proti sáčkům. Ale zároveň s tím je potřeba učit děti a dospívající, jak si poradit 
se stresem, zátěžovými situacemi a náročností všeho, co mnoho z nich zažívá. Doma i  
ve školách. Náročná období nás ještě čekají, tak ať jsme připraveni. 

Mluvte s dětmi, radí rodičům odborník 

Odborníci rodičům doporučují, aby s dětmi o nikotinových sáčcích otevřeně mluvili. „Jestli se 
s nimi už dítě setkalo, jak to vypadá u nich ve škole a mezi kamarády. Rozhovor by měl být 
veden partnersky a v prostředí důvěry. Zákazy, vyslýchání a ‚utahování šroubů‘ v prevenci 
nefungují a mohou mít u některých jedinců i opačný efekt,“ upozorňují lékaři. 

Rodiče by dětem měli popsat, v čem konkrétně jsou nikotinové sáčky rizikové a co by jim 
mohlo při jejich užívání hrozit. 

„Rodič by také měl u dítěte upevňovat pozitivní zdravé chování – například sport, smysluplné 
volnočasové aktivity, vztahy s kamarády. Měl by také dítě oceňovat a projevovat mu upřímnou 
rodičovskou lásku a zájem,“ uvádí odborník na závislosti. 

Zatímco pro dospělé kuřáky mohou nikotinové sáčky být alternativní formou napomáhající 
zbavit se zlozvyku kouření, pro děti a dospělé představují velké zdravotní riziko, a mohou se 
dokonce stát cestou k dalším návykovým látkám, drogám či rizikovým jevům.  

Škola má být bezpečným prostorem. Výše uvedené situace jsou ošetřeny nejen řádem školy, 
ale dnes již také legislativou. S ohledem na zdravotní rizika vnímáme porušení stanovených 
pravidel jako velmi závažné a postoj školy ke všem omamným a psychotropním látkám je ve 
všech ohledech odmítavý. Aby byla prevence účinná, je třeba jednotného působení školy i 
rodiny. Cílem článku je především informovat rodiče i širší veřejnost o rizikových jevech, neboť 
řada z nich často uniká pozornosti. Rodiče by neměli tento nebezpečný jev podceňovat, 
s dětmi o rizicích mluvit a věnovat pozornost případným projevům užívání. Zákazy a vyslýchání 
přitom nefungují, ba naopak mohou narušit důvěru. Smysl má mluvit o rizicích, citlivě vést 
k postojům směřovaným proti užívání látek, posilovat schopnosti odolávat nežádoucímu 
vrstevnickému tlaku a motivovat ke zdravým formám chování. 
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