Srpen 2020

Tabákové výrobky
a jiné nikotinové produkty

METODOLOGIE VÝZKUMU

METODOLOGIE
Výzkum byl realizován prostřednictvím
internetového sběru (CAWI).
Respondenti jsou součástí Českého
národního panelu.

VZOREK
Analýza dat byla provedena
na vzorku 468 respondentů.

CÍLOVÁ SKUPINA
Internetová populace ČR 18+

VÝBĚROVÉ ZNAKY
Výběrové znaky: kvóty na pohlaví,
věk, vzdělání, vmb a kraj.
Váhy jsou v intervalu 0,63–2,25.

TERÉNNÍ SBĚR
Terénní sběr dat proběhl v době
od 13. 8. do 21. 8. 2020.

KVALITA
Dodržujeme standardy ESOMAR
(European Society for Opinion
and Marketing Research) a SIMAR
(Sdružení agentur pro výzkum trhu
a veřejného mínění).
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Pohlaví

Věková kategorie

Nejvyšší dokončené vzdělání

Malá a střední města, N=178

Vesnice, N=172

VŠ/VOŠ, N=123

45 a více let, N=221

35 - 44 let, N=111

18 - 34 let, N=136

35%
Celkem, N=468

Dolní
hranice

50%

58%

Praha a Středočeský kraj, N=124

50%

57%

Velká města, N=118

50%

57%

Žena, N=235

Výsledek

55%

55%

57%

60%

SŠ s maturitou, N=187

60%

59%

ZŠ/SŠ bez maturity, N=158

65%

Muž, N=233

Horní
hranice

U jednotlivých sociodemografických proměnných je nutné při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. Graf ilustruje, s jak velkou chybou
máme u výsledků počítat, pokud je hodnota v cílových skupinách 50 %. Například pokud u otázky, na kterou odpovídal celý vzorek, vyšel výsledek 50 %, pak výsledek
s vysokou pravděpodobností (95 %) leží v intervalu (45 %; 55 %).

Velikost obce

Oblast ČR
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SHRNUTÍ
Tabákové výrobky a jiné nikotinové produkty

29 %

81 %

internetových Čechů

kouří tabákové výrobky či jiné
nikotinové produkty

Základ: Celý vzorek, N=468

Alespoň příležitostně kouří

81 %
32 %
29 %
26 %
17 %
16 %

Základ: Kouří tabákové výrobky či jiné nikotinové produkty, N=136

57 % kuřáků kouří
krabičkové cigarety

Krabičkové cigarety

Důvody pro upřednostnění elektronické/nahřívací alternativy
před klasickou cigaretou

denně, téměř
denně

Ručně balené cigarety
Doutníky
Zařízení na zahřívání tabáku

Jsem doma

Elektronické cigarety
Dýmky

Základ: Kouří tabákové výrobky či jiné
nikotinové produkty, N=136

Vnitřní prostor, kde
je to povoleno

ručně balených
cigaret

13

náplní
do zařízení
na zahřívání
tabáku

12

krabičkových
cigaret

Stravovací
zařízení

Když je špatné
počasí

Základ: Alespoň někdy kouří tabákové výrobky a zároveň jiné nikotinové produkty, N=38

!

Proč kouřím?

Průměrná denní spotřeba každodenních kuřáků

15

kouří denně, téměř denně
tabákové či jiné nikotinové
produkty

55 %

50 %

45 %

39 %

37 %

Uklidňuje mě to

Ze zvyku

Ke kávě

Nedokážu přestat

K alkoholu

12

elektronických
cigaret

Základ: Kouří tabákové výrobky či jiné nikotinové produkty, N=136

Základ: Kouří denně, N=různé

!

Základ menší než 100 respondentů. U těchto základů je nutné počítat s větší statistickou chybou.
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SHRNUTÍ
Tabákové výrobky a jiné nikotinové produkty
TOP značky krabičkových cigaret

Základ: Alespoň někdy kouří krabičkové cigarety, N=112

TOP značky tabáku na ruční
balení cigaret

Kouřím zhruba stejně

28 %

Částečně jsem omezil/a
kouření tabákových výrobků

12 %

Výrazně jsem omezil/a
kouření tabákových výrobků

!

!

!

Základ: Alespoň někdy kouří ručně balené cigarety, N=43 Základ: Alespoň někdy kouří elektronické cigarety, N=24 Základ: Alespoň někdy kouří zařízení na zahřívání tabáku, N=33

Reakce na zdražování
krabičkových cigaret a tabáku

50 %

TOP značky zařízení
na zahřívání tabáku

TOP značky elektronických
cigaret

Na kolik by musela krabička cigaret zdražit, abych
přestala/a kouřit?

43 % kuřáků by

20 % 200 - 249 Kč

69 % kuřáků se již

neúspěšně pokusilo
přestat s kouřením

od kouření neodradila
žádná částka

18 % 150 - 199 Kč

Základ: Alespoň někdy kouří krabičkové či ručně balené cigarety, N=112

Základ: Alespoň někdy kouří krabičkové cigarety, N=112

!

Základ: Kouří tabákové výrobky či jiné
nikotinové produkty, N=136

Základ menší než 100 respondentů. U těchto základů je nutné počítat s větší statistickou chybou.
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TABÁKOVÉ VÝROBKY A JINÉ NIKOTINOVÉ
PRODUKTY
Kouříte tabákové výrobky či jiné nikotinové produkty?
•

29 % respondentů jsou kuřáci. V podstatě identický počet respondentů byli kuřáky v minulosti. Z toho vyplívá, že méně než
polovina respondentů nikdy nekouřila (42 %). Ukazuje se také, že kuřáckou zkušenost mají/měli spíše muži než ženy, přičemž
podíl mužů a žen, kteří nikdy nekouřili, se liší o 10 procentních bodů. Respondenti s vyšším dokončeným vzděláním pak častěji
uváděli, že nikdy nekouřili. Nejvíce současných kuřáků je z Prahy a Středočeského kraje.

Jaké druhy tabákových výrobků či jiných nikotinových produktů kouříte a jak často?
•

Nejvíce kuřáci kouří krabičkové cigarety, 57 % kuřáků krabičkových cigaret je pak kouří denně, téměř denně. Krabičkové
cigarety pak v porovnání s muži kuřáky kouří častěji ženy kuřačky. Ostatní tabákové výrobky jsou buď více užívány muži
kuřáky, nebo se jejich užívání na základě pohlaví neliší. Méně oblíbené jsou u respondentů ručně balené cigarety a zařízení
na zahřívání tabáku, které (téměř) denně užívá podobně, kolem 15 % kuřáků. Nejméně užívanými jsou doutníky, elektronické
cigarety a dýmky.

V předchozí otázce jste uvedl/a, že kouříte POUZE elektronickou cigaretu/zařízení na zahřívání tabáku. Uveďte prosím důvod. !
•

3 respondenti jako odůvodnění uvedli, že pro ně elektronické cigarety/zařízení na zahřívání tabáku představují levnější
alternativu. Pro 7 respondentů jde především o alternativu zdravější.

!

Základ menší než 100 respondentů. U těchto základů je nutné počítat s větší statistickou chybou.
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TABÁKOVÉ VÝROBKY A JINÉ NIKOTINOVÉ
PRODUKTY
Jsou pro Vás elektronické cigarety/zařízení na zahřívání tabáku pouze doplňující alternativou k tabákovým výrobkům nebo jejich
plnohodnotnou náhradou? !
•

Necelá čtvrtina respondentů, kteří alespoň někdy kouří elektronické cigarety/zařízení na zahřívání tabáku, uvedli, že jsou
pro ně tyto produkty plnohodnotnou náhradou klasických cigaret. Většina respondentů (71 %) alespoň někdy užívajících
elektronické cigarety nebo zařízení na zahřívání tabáku si však stále občas dá, anebo dokonce upřednostňuje klasické cigarety.
Nejvíce je těch respondentů, pro které jsou elektronické cigarety a zařízení na zahřívání tabáku jen částečnou náhradou,
přičemž dávají přednost klasickým cigaretám (38 %).

Elektronickou cigaretu/zařízení na zahřívání tabáku lze kouřit ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení (restaurace, bary)
a také v domácnosti. Za jaké situace upřednostňujete elektronickou cigaretu/zařízení na zahřívání tabáku před tabákovým
výrobkem? !
•

Respondenti, kteří alespoň někdy kouří tabákové výrobky i jiné nikotinové produkty, upřednostňují elektronické cigarety,
případně zařízení na zahřívání tabáku před klasickými tabákovými výrobky především tehdy, když jsou doma (68 %).
Příjemnější alternativou jsou pro podobný počet z nich také v případě, že se nachází v nějakém vnitřním prostoru, kde je
kouření těchto alternativ povoleno. 4 z 10 respondentů sáhnou k této alternativě ve stravovacích zařízeních.
Pro 30 % respondentů je tato alternativa atraktivnější, když je venku špatné počasí. Jen mizivé procento respondentů (4 %)
elektronické cigarety a zařízení na zahřívání tabáku neupřednostňuje nikdy.

Odhadněte, prosím, kolikrát denně kouříte. !
•

Nejvíce každodenních kuřáků kouří krabičkové cigarety. Každodenní kuřáci krabičkových cigaret vykouří průměrně 12 cigaret
(téměř) denně. Můžeme také pozorovat, že čím starší respondenti kouřící krabičkové cigarety jsou, tím více cigaret (téměř)
denně vykouří.
!

Základ menší než 100 respondentů. U těchto základů je nutné počítat s větší statistickou chybou.
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TABÁKOVÉ VÝROBKY A JINÉ NIKOTINOVÉ
PRODUKTY
Jaké značky krabičkových cigaret kouříte?
•

Vůbec nejoblíbenější značkou krabičkových cigaret je značka Camel, kterou kouří celých 22 % respondentů. Podobně oblíbená
je u 20 % respondentů značka L&M. Zatímco u značky L&M je celkem vyrovnaný počet kuřáků a kuřaček, značku Camel kouří
o 16 procentních bodů více mužů než žen. Tyto značky však vedou hlavně u mladších generací. Kuřáci nad 45 let dávají
přednost značkám Viceroy, P&S a Vinston.

Jaké značky tabáku určené pro ruční balení cigaret kouříte? !
•

Nejvíce populárními značkami tabáku určeného pro ruční balení cigaret jsou u respondentů značky P&S (11) a West (10).
Mezi více oblíbené tabáky lze řadit i značky Camel (8) a Winston (6).

Jaké značky elektronických cigaret kouříte? !
•

Mezi značkami elektronických cigaret zvítězila značka Iqos (4), jejíž zařízení někteří respondenti řadí mezi elektronické
cigarety a jiní zase mezi zařízení na zahřívání tabáku. Na druhém místě se umístily cigarety Joyetech (2) a na třetím místě
najdeme zařízení značky SMOK. Dále 15 respondentů uvedlo, že kouří značky jiných elektronických cigaret.

Jaké značky zařízení na zahřívání tabáku kouříte? !
•

Favoritem respondentů mezi značkami zařízení na zahřívání tabáku je značka Iqos, jejíž produkty používá většina respondentů
používajících podobná zařízení. Pouze minimum kuřáků nahřívaného tabáku kouří produkty značky Glo.

!

Základ menší než 100 respondentů. U těchto základů je nutné počítat s větší statistickou chybou.
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TABÁKOVÉ VÝROBKY A JINÉ NIKOTINOVÉ
PRODUKTY
Proč kouříte tabákové výrobky či jiné nikotinové produkty?
•

Více než polovina respondentů (55 %) jako důvod kouření tabákových a ostatních nikotinových produktů uvádí, že je to
uklidňuje. Přesná polovina respondentů se shodla na tom, že kouří ze zvyku. 45 % respondentů má kouření spojené
s konzumací kávy, avšak lze sledovat, že tuto odpověď vybral větší podíl kuřaček než kuřáků. Dále 39 % kuřáků ospravedlňuje
své kouření tím, že nedokáží přestat, přičemž si lze všimnout narůstající tendence vybrat tuto možnost, pokud je respondent
starší, nebo má nižší dokončené vzdělání (ZŠ/SŠ bez maturity). Především mladší respondenti v rozmezí 18-34 let pak uvedli,
že kouří při konzumaci alkoholu. Jen 36 % respondentů uvedlo, že kouří proto, že jim cigarety chutnají.

Pokoušel/a jste se někdy přestat s kouřením?
•

S kouřením se pokoušelo přestat nemalých 69 % respondentů. Zbylých 31 % se o to zatím nesnažilo. Data napovídají,
že hledat rozdíly v odpovědích lze mezi věkovými skupinami, kde se největší podíl těch, kteří se pokusili přestat, nachází
ve skupině respondentů mezi 35 a 44 lety (81 %). Shodný počet těchto respondentů se objevil také mezi lidmi s nižším
nejvyšším dokončeným vzděláním (ZŠ/SŠ bez maturity).

Ovlivňuje postupné zdražování krabičkových cigaret a tabáku Vaši spotřebu tabákových výrobků?
•

Polovina respondentů se shoduje, že zdražování krabičkových cigaret nemělo na jejich spotřebu tabákových výrobků žádný
vliv. Jen 28 % respondentů spotřebu z tohoto důvodu částečně omezilo. K výraznějšímu omezení spotřeby se rozhodlo pouze
12 % respondentů. Minimum respondentů kvůli tomu částečně přešlo na jinou alternativu.
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TABÁKOVÉ VÝROBKY A JINÉ NIKOTINOVÉ
PRODUKTY
Na kolik by podle Vás musela krabička cigaret zdražit, abyste přestal/a kouřit?
•

Skoro polovina kuřáků krabičkových cigaret (43 %) uvedla, že je žádná částka nepřesvědčí, aby kouřit přestali. Celkem
45 % respondentů by za krabičku zaplatilo maximálně některou z částek do 250 Kč a zbylých 12 % by si připlatilo ještě o něco
více. Respondenti, kteří by se cenou odradit nechali, určují jako průměrnou hraniční cenu 244 Kč za krabičku.
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