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Klinika adiktologie a výzkum metanolových 
otrav  

• V rámci širšího výzkumu doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. – podle 
všeho nejdelší výzkum metanolové otravy na světě (od roku 2012) 

• Adiktologická komponenta od počátku projektů (prof. Miovský, Mgr. 
Šejvl, od 3. a 4. vlny Barták a spol.) 

• Celkem 4 vlny (4. vlna právě probíhá) 

• Dotazníkové šetření (všechny vlny) 

• Rozhovory (od 4. vlny)  
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Metanol (v 
chemickém 
názvosloví 
Methanol) 

• Methanol je již více než 100 let 
komerčně využívanou chemikálií. 

• Jedná se o nejvíce obchodovanou 
chemickou sloučeninu, zájem o ní 
roste zejména v Číně.  

•  Používá se jako solvent v chemické 
výrobě.  

• Své uplatnění také nachází v řadě 
spotřebitelských produktů (Clary, J., 
J. ed. 2013)  

• Jedná se o nejjednoduší (alifastický) 
alkohol, který se využíván při výrobě 
barviv, překližky, tapet, čističů oken, 
nemrznoucích kapalin 
v automobilovém průmyslu, při 
výrobě benzínu a bionafty, ale také 
plastů či hnojiv 
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Metanolové otravy 

• Otravy metylalkoholem se objevují v pravidelných intervalech a jsou 
zaznamenány již na přelomu 19. a 20. století s ohledem na objev jeho 
purifikace.  

• Významným zdrojem poznání pro stanovení skutečných příčin otravy 
(metyl)alkoholem a nalezení intervenčních metod bylo 20. století; k potvrzení 
toxicity metylalkoholu došlo v roce 1923 po masové otravě dělníků v Hamburku 
v roce 1922 (Tephly, 1991). 
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Metanolové otravy v ČR (NMS)  

rok počet hospitalizovaných počet zemřelých 

2002 11 0 

2003 8 2 

2004 12 0 

2005 9 3 

2006 8 1 

2007 2 1 

2008 7 1 

2009 3 3 

2010 11 3 

2011 10 3 

2012 97 36 

2013 15 9 

2014 11 7 

2015 4 2 

2016 3 1 
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Metanolové otravy v ČR – geneze   
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Nejzávažnějším případem 
vypuknutí otrav metylalkoholem 
byla situace v roce 2012, kdy se 
otrávil na evropské a v zásadě i 
světové poměry významný počet 
uživatelů alkoholu, a to z důvodu 
protiprávního jednání celkem 
šestnácti pachatelů, kteří směs 
vyrobenou z etylalkoholu a 
metylalkoholu distribuovali jak 
dalším prodejcům, tak i 
koncovým uživatelům. 

01 
První pacient intoxikovaný 
metylalkoholem byl 
hospitalizován dne 3. září 2012 v 
Havířově Moravskoslezském kraji; 
dne 6. září 2012 bylo přijato do 
nemocnice v Havířově dalších 6 
intoxikovaných, a v 14:45 hodin 
byla informována Krajská 
hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje. Dne 5. 
září bylo zaznamenáno první 
úmrtí hospitalizovaného pacienta 
v příčinné souvislosti s požitím 
metylalkoholu. Hlavním úkolem 
Krajské hygienické stanice bylo 
posouzení zdravotních rizik 
spojených s otravou 
metylalkoholem. 

02 
Počet intoxikovaných do 28. září 
2012 byl 48, poslední případ 
otravy byl zaznamenán 5. dubna 
2013. Otravy metylalkoholem na 
území Moravskoslezského kraje 
tvořily více než polovinu 
celkového počtu otrávených. 

03 
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Datum  Událost  Reakce  

03.09.2012 
3 pacienti hospitalizováni, 2 zemřeli 

doma   

04.09.2012 hospitalizace 1 pacienta   

05.09.2012 
úmrtí prvního pacienta v nemocnici v 

Havířově   

06.09.2012 1 hospitalizovaný, 1 úmrtí doma, 

informace KHS Ostrava 

výzva občanům, aby nepožívali 

neoznačený alko, zejm. čepovaný; 

informace KHS Ostrava 

07.09.2012 Zahájení kontrol stravovacích služeb   

10.09.2012 

dotaz toxikologického informačního 

střediska zahraničním partnerům, zda se 

u nich objevují otravy - negativní 

odpověď   

10.09.2012 informace do RASFF   

11.09.2012 
policejní prezident zřizuje speciální 

vyšetřovací tým Metyl   
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12.09.2012 ustanoven krizový štáb   

12.09.2012 

První mimořádné opatření MZ 

zákaz prodeje rozlévaného alkoholu 

a prodej lihovin nad 30 % 

12.09.2012 
Policie ČR provádí kontroly ve 

spolupráci s KHS, CS, aj   

14.09.2012 

Druhé mimořádné opatření MZ 

zákaz prodeje rozlévaného alkoholu 

a prodej lihovin nad 20 % 

16.09.2012 
Zákaz dovozu a prodeje alkoholu do 

Polska   

18.09.2012 
Zákaz dovozu a prodeje alkoholu na 

Slovensko   

18.09.2012 
Omezení, resp. zakázání vysílání 

reklamy na alkohol   

19.09.2012 Vyhláška MF ČR č. 310/2012 Sb.,   

20.09.2012 

Třetí mimořádné opatření MZ  

zákaz prodeje rozlévaného alkoholu 

a prodej lihovin nad 20 %, zákaz 

vývozu 



Progres č. Q06/LF1 

24.09.2012 Tisková konference policejního prezidenta 

- zadržení hlavní dva organizátoři 

později odsouzeni k vyjímečnému trestu 

odnětí svobody na doživotí 

27.09.2012 Čtvrté mimořádné opatření MZ   

07.12.2012 
Zahájeno zdarma testování na kvalitu 

alkoholu, který mají lidé doma 

6983 vzorků, 841 nevyhovělo, 40 ohrožují 

na životě 

25.12.2012 
Umírají 3 poláci na otravu metylalkoholem   

27.01.2013 
Úmrtí 16 leté dívky na otravu 

metylalkoholem   

19.02.2013 
Ostravští policisté dostali od VŠCHT 

Ramanův spektometr   

08.08.2013 
Schválena novela zákona o povinném 

značení lihu   

31.10.2013 
Ukončení platnosti mimořádného opatření 

MZ   

28.02.2014 poslední úmrtí   

21.05.2014 
zlín - nepravomocné rozudky (první větev)   

04.02.2015 VS Olomouc - pravomocné   

30.03.2018 NS potvrdil doživotní tresty   

05.04.2018 odmítnutí návrhnu na obnovení řízení   



Metanolové otravy v ČR – geneze  

• Na základě legislativních opatření, která cílila na snižování rizik výskytu, prodeje 
a požití metylalkoholu nasadila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje do terénu 170 pracovníků v rámci více než 50 mobilních hlídek, které svojí 
činnosti pokryly celou část kraje, a to jak během nočních hodin a víkendů. 

•  Krajská hygienická stanice v Ostravě nabídla pro občany bezplatnou kontrolu 
lihovin. Jen v Moravskoslezském kraji si 2076 občanů si v tomto kraji nechalo 
překontrolovat cca 6 tisíc lahví alkoholu. Z tohoto počtu bylo odebráno 1293 
vzorků k laboratorní analýze, kdy přibližně 1/3 vyšetřených vzorků nevyhověla z 
důvodu nadlimitního množství metanolu nebo izopropanolu (Šebáková et al., 
2013, p. 135 – 136). 
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Metanolové otravy v ČR- geneze 

• Na území České republiky v blíže dosud přesně nezjištěné době, někdy na 
přelomu měsíců srpna a září 2012 dva pachatelé za účelem získání majetkového 
prospěchu opatřili nejméně 5 000 litrů metylalkoholu, který v Opavě v přesně 
nezjištěném poměru smíchali s etanolem (etylalkoholem).  

• Tímto vytvořili směs o objemu cca 10 270 litrů. 
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Metanolové 
otravy v ČR- 
geneze 

• Takto vytvořenou směs prodali dalším osobám, 
o kterých věděli, že obchodují s lihem a 
alkoholickými nápoji, a které tyto tekutiny dále 
distribuují. Tyto osoby v rozporu s platnými 
právními předpisy dále distribuovali, a to aniž 
by si ověřili původ dodané směsi.  

• Takto upravená směs byla dále distribuována: 
i) zpracována na Tuzemský rum a vodku v 
objemu 2 780 litrů dosud nezjištěným 
prodejcům do Havířova, Brna a dalších blíže 
nezjištěných míst, a v objemu 7 490 litrů 
dalším spolupachatelům. 

•  V některých případech bylo následnou 
kontrolou zjištěno až 30 objemových procent 
metylalkoholu. 

• Žádná z těchto osob se nepozastavila nad 
skutečností, že se jedná o směs pocházející z 
neprověřených (blíže neidentifikovatelných) 
zdrojů, která je poskytována za neobvykle, až 
nápadně nízkou cenu, a žádná z nich se rovněž 
nezabývala její případnou zdravotní 
nezávadností a kvalitou. 

•   
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Metanolové otravy v ČR- geneze 

• Prodejní cena se pohybovala podle toho, komu byla směs prodávána, kdy 
významným kritériem bylo, zda byl nakupující cílovým příjemcem nebo 
prostředníkem k dalšímu prodeji.  

• Pokud se jednalo o prostředníka, byla tato směs deklarována např. jako Rum – 
Tuzemák, Hruška a Vodka a prodejní cena se pohybovala od 45,- Kč (€ 1,8) do 
50,- Kč (€ 2) za 1 litr.  

• Pokud byl kupující konečným příjemcem směsi, byla mu prodávána za cenu 
pohybující se od 69,40 Kč (€ 2,8) až 106,60 Kč (€ 4,3) za 1 litr. Je nepochybné, že 
hlavní a v podstatě jedinou motivací pro konečné uživatele ke koupi takto 
nestandardně prodávaného alkoholu byla právě cena. 
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Metanolové 
otravy v ČR- 
geneze 

• Uvedením takového množství směsi etanolu 
a metylalkoholu do oběhu byli pachatelé 
srozuměni s tím, že mohou vystavit značný 
počet konzumentů z ní vyrobených nápojů 
nebezpečí smrti, a to i s přihlédnutím k 
mimořádně velkému množství takto 
kontaminovaného alkoholu (etanolu) a jeho 
zcela nekontrolovatelnému šíření.  

• Jeden z pachatelů tuto směs o objemu cca 4 
500 litrů nadále distribuoval dalším 
osobám, které ji rovněž distribuovali, a to v 
obchodním balení do maloobchodní sítě 
potravin, čímž se podstatným způsobem 
zvýšila nebezpečnost jejich jednání s 
ohledem na významné rozšíření okruhu 
spotřebitelů, kteří mohli být touto směsí 
ohroženi na životě a zdraví. 

• Takto vyrobená a nekontrolovatelně šířená 
směs byla způsobilá usmrtit nebo způsobit 
vážnou intoxikaci až 158 000 osob, 
přinejmenším na celém území České 
republiky.  
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Trestní řízení  

• V rámci trestního řízení byly 
v oblasti otrav metylalkoholem 
řešeny dvě hlavní skupiny 
pachatelů, a to ve dvou 
oddělených trestních řízeních. 
První rozsudek byl vynesen 
Krajským soudem v Brně, 
pobočka ve Zlíně dne 21. května 
2014 a druhý týmž soudem dne 
15. dubna 2015. 
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Trestní řízení  

• Za uvedené jednání bylo v první kauze pravomocně dosouzeno celkem 10 
pachatelů, kterým byla soudem určena náhrada škody vůči zdravotním 
pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče a poškozeným v celkové výši 
57.897.300,30 Kč (€ 2 315 892,-).  

• Ve druhé kauze se jednalo o pravomocné odsouzení 6 pachatelů, kterým byla 
soudem určena náhrada škody vůči zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům 
zdravotní péče a poškozeným v celkové výši 19.320.994,- Kč (€ 772 839,80).  

• Některým odsouzeným byly v odvolacím řízení potvrzeny tresty doživotí, což 
svědčí o vysoké společenské nebezpečnosti jejich jednání.   
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Dílčí výzkumná studie AUDIT 
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Prospektivní studie 
dlouhodobých následků 

akutních intoxikací 
metanolem (2013 – 

2019) 

Celková mortalita 39% 
Nemocniční mortalita 

22% 

Přežití s následky 18% 
Věk (medián) 53 (16-79) 

let 



AUDIT 

10 otázek 

Zvyklosti v pití alkoholu 

Není diagnostickým nástrojem 

Rapid test (orientační pro 
adiktology i lékaře) 



Zjištění a 
interpretace 

 

• Zjištováno v letech 2013, 2014-15, 
2016-17  = 3 vlny, další od 10/2018 
do 2/2019 (držte nám palce). 

• Celkem 57 pacientů (ve třech vlnách) 

• Možné skóre v intervalu 0 – 40. 

• Vyhodnocení: 

 

a) 0 – 7 = nízké pití,  

b) 8 – 15 = rizikové pití, 

c) 16 – 19 =  škodlivé pití se znaky 
závislosti 

d) 20 a více = závislostní potenciál, 
nutné diagnostické hodnocení. 



Účast na výzkumu  
 n = 57 pacientů   

Vlna  Návratnost 
dotazníku  

3 vlna 46 

2 vlna 51 

1 vlna  48 
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4 vlna ? 
4 vlna???  



Validní vrácené dotazníky a výsledky 
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0 - 7 23 0 - 7 32 0 - 7 32

8 - 15 15 8 - 15 9 8 - 15 10

16 - 19 4 16 - 19 3 16 - 19 1

20 - 6 20 - 3 20 - 3

validní 48 47 46

Vlna č. 1 Vlna č. 2 Vlna č. 3

Některé 
dotazníky 

nebylo možné 
použít  



Výsledky - 
interpretace 
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Následky na zdraví / resultující škody – 
neúčast v dalších vlnách. 

Mortalita. 

Ve čtyřech případech účast až od druhé 
vlny. 

Ve dvou případech účast až třetí vlny. 

Zvyšující se škodlivost užívání alkoholu. 

Pouze ve dvou případech trvalá 
abstinence. 



Děkuji za 
pozornost 

 

 

 

 

miroslav.bartak@lf1.cuni.cz  
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