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Přílohy 
Příloha 1 Rodný list alkoholu 
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Příloha 2 Průřez prohibicí v ČR 

Čtvrtek 6. září 2012 – Tři lidé zemřeli na otravu metanolem 

Loni 3. září zemřel v Havířově dvaašedesátiletý muž. Jednalo se o první oběť 

série otrav metanolem z ilegálně vyráběných lihovin, o několik dní později pak 

propukla metanolová aféra. Ta, co do počtu mrtvých, nemá kromě povodní v roce 

1997 v historii České republiky obdoby.44 K sérii otrav metanolem 

(metylalkoholem) došlo v Česku na podzim roku 2012. Do 29. ledna 2013 na 

otravu metanolem zemřelo již 47 osob na různých místech republiky a desítky 

dalších byly hospitalizovány; mnozí utrpěli trvalé poškození zraku. Policejní 

pátrání vyústilo v případ s největším počtem obviněných v dějinách české 

kriminalistiky.45 

Vyšlo najevo, že od začátku zemřeli jeden muž (62 let) a jedna žena (59 let)  

v Havířově na otravu metylalkoholem, zřejmě po požití nelegálně upraveného 

alkoholu. S největší pravděpodobností se otrávili čepovaným tvrdým alkoholem. 

Otrávili se i další tři lidé ve věku 55, 51 a 57 let, pro vážný zdravotní stav byli 

hospitalizováni. Přibylo i třetí úmrtí: Muž (59 let), který ve čtvrtek zemřel  

v ostravské fakultní nemocnici, si rovněž mohl způsobit intoxikací požitím 

nekvalitního alkoholu. 

 

Pátek 7. září – Policie našla zdroj závadného alkoholu 

Lékaři informovali o případech otravy Krajskou hygienickou stanici 

v Ostravě. Hygienici se pak s policií vydali na kontrolní akci. Po dvou hodinách 

našli zdroj závadného alkoholu a zajistili jeho větší množství. Jak se zjistilo, 

neoznačený alkohol se čepuje třeba i v trafikách.  

 

Sobota 8. září – Dva případy otravy metanolem na Jihu Moravy 

Od soboty leží dva muži v kritickém stavu v nemocnicích v Kyjově  

a ve Znojmě po otravě methylalkoholem. Lékaři u nich naměřili vysokou až 

smrtelnou hladinu jedu. Muž ve Znojmě pocházel z oblasti Havířova. Policie 

prověřovala spojitosti. V nemocnici v Havířově na Karvinsku stále zůstávají čtyři 
                                                 
44 Aktuálně.cz, Rok od začátku metanolové kauzy: 47 mrtvých, desítky obviněných. Dostupné z 
www: http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/09/03/rok-od-zacatku-metanolove-kauzy-
47-mrtvych-desitky/#46 , online [9.11.2013] 
45 Wikipedie, otevřená encyklopedie, Metanolová aféra v Česku. Dostupné z www: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metanolov%C3%A9_otravy_roku_2012_v_%C4%8Cesku , online 
[9.11.2013] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/09/03/rok-od-zacatku-metanolove-kauzy-47-mrtvych-desitky/#46
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/09/03/rok-od-zacatku-metanolove-kauzy-47-mrtvych-desitky/#46
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metanolov%C3%A9_otravy_roku_2012_v_%C4%8Cesku
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pacienti, tři z nich jsou na ARO, jeden na JIP. Podle náměstka pro léčebnou péči 

Jaroslava Luxe jsou pacienti na ARO napojeni na dýchací přístroje, u dvou žen je 

navíc stále přidaná dialýza, která má pomoci eliminovat škodlivé látky v těle.   

 

Neděle 9. Září – Otrava v Příbrami, padlo první obviněn 

Do Příbramské nemocnice přišel v neděli večer na ošetření pětašedesátiletý 

muž, který se otrávil methyalkoholem. Muž nejprve viděl černobíle, pak oslepl  

a nyní je udržován v umělém spánku na jednotce intenzivní péče. Údajně vypil asi 

sedm panáků vodky zakoupené v Příbrami. Policie zkontrolovala kamennou 

prodejnu, kde údajně nekvalitní alkohol koupil. V obchodě zabavila alkohol v 

šedesátilitrových plastových barelech, na nichž byly uvedené nápisy „originál 

vodka jemná“ nebo „tuzemák“ a na etiketě je jako výrobce napsána Likérka Drak. 

Ta však nemusí být původcem tohoto alkoholu.  

V souvislosti s případem otravy několika lidí methylalkoholem  

v Moravskoslezském kraji policie obvinila 36letého muže z Havířova na 

Karvinsku. Muže policie viní z trestného činu proti životu a zdraví.  

 

Pondělí 10. září – Kontroly obchodů a restaurací 

Osmapadesátiletý muž skončil v bohumínské nemocnici v pondělí v 08:00. 

Důvod je opět stejný: otrava metylalkoholem. Ošetřující lékaři rozhodli o jeho 

převozu do Městské nemocnice v Ostravě. Kvůli sérii otrav odebrali pracovníci 

ministerstva zemědělství vzorky lihovin ve vybraných rizikových prodejnách  

a prodejních místech. V úterý má ministerstvo zdravotnictví dále zahájit prověrky 

v restauracích a jídelnách. Hygienici prověří původ alkoholu a dokumentaci  

o jeho nabytí. V souvislosti s otravou metanolem bylo k 10. září hospitalizováno 

minimálně 16 lidí.  

 

Úterý 11. září – Počet obětí se zvýšil na sedm 

K celkové bilanci obětí nekvalitního alkoholu přibyli jen během úterka již 

čtyři lidé: jeden muž zemřel v nemocnici v Přerově, pátou obětí byla teprve 21letá 

dívka, nalezená bez známek života v motorestu v Oseku nad Bečvou, šestou obětí 

je muž z Milínska ve Středočeském kraji, který zemřel ve Všeobecné fakultní 
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nemocnici v Praze, sedmou pak 28letá dívka z Frýdecko-Místecka. Další lidé jsou 

v kritickém stavu, včetně otce poslední oběti. 

 

Středa 12. září – Krizový štáb a mimořádné opatření 

Počet obětí otavy metanolem se ve středu večer zastavil na čísle 16. Vláda 

premiéra Petra Nečase se rozhodla kvůli aféře s pančovaným alkoholem ustanovit 

dočasný krizový štáb. Ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil s okamžitou 

platností mimořádné opatření, zakazující prodej tvrdého alkoholu u stánků. 

Policie okamžitě začala provádět kontroly. 

 

Čtvrtek 13. září - 18 potvrzených obětí 

Sedmnáctou obětí je 47letá žena z Ostravy. "Oznámení o věci jsme přijali 

kolem 21.40 hodiny dne 12. 9. 2012. V jednom z ostravských bytů nalezl 54letý 

muž ženu v bezvědomí a přivolal záchranáře. Žena byla převezena do nemocnice, 

kde krátce před 02.00 hodinou dne 13. 9. 2012 zemřela," informuje mluvčí 

ostravské policie Gabriela Holčáková. Osmnáctou obětí je starší muž, jenž zemřel 

v havířovském bytě. V něm našli záchranáři láhev neokolkovaného alkoholu. 

Devatenáctou - zatím oficiálně nepotvrzenou - obětí alkoholu je pak osmdesátiletý 

muž z Kostelce u Zlína. 

Pátek 14. září – Ministr vyhlašuje prohibici 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil až do odvolání prodej i nabízení 

lihovin o obsahu etanolu od 20%, včetně tuzemáku a konzumního lihu.  

Od 19 hodin tak musely všechny hospody, restaurace i obchody uklidit tvrdý 

alkohol. Ministr tak rozšířil středeční vyhlášku, která podávání alkoholu 

zakazovala ve stáncích. Důvodem je podle něj fakt, že otravy lidí pocházely 

především z kamenných obchodů a restaurací. Během pátečního večera tak ve 

většině podniků alkohol z pultů mizí, na vše dohlíží policie. Počet 

hospitalizovaných lidí, u kterých je podezření na otravu metanolem, roste. 

 

Sobota 15. září – První den prohibice 

Od pátečního poledne přibylo v ČR osm nových pacientů otrávených 

metanolem. Jeden případ otravy hlásí i Praha. Policie provedla za 24 hodin  

od vyhlášení prohibice bezmála 30 000 kontrol v obchodech, stáncích, 

restauracích či barech. Hasiči za tu dobu udělali rozbory 47 vzorků. V některých 
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lahvích, kde se metanol potvrdil, byla jeho povolená dávka překročena 26krát. 

Dalších 387 vzorků zajistili celníci. Ministerstvo zdravotnictví navíc zveřejnilo 

etikety lahví, ve kterých byl závadný alkohol nalezen. 

 

Neděle 16. září – 20 obětí, první případy na Slovensku 

Druhý den prohibice stále přibývají další oběti. V nemocnicích leží celkem  

38 lidí s otravou metanolem, zemřelo jich 20. Policie provádí další kontroly, 

žádné zásadní pochybení v restauracích a obchodech však neobjevila. Zatím 

obvinila 23 lidí. Podle náměstka policejního prezidenta a šéfa vyšetřovacího týmu 

Metyl Václava Kučery vyšetřování pokročilo od prodejců přes dealery a směřuje 

k dodavateli surovin. Ministr zdravotnictví Leoš Heger prohlásil, že prohibice  

by mohla v nejkrajnějším případě trvat i několik měsíců. První případy otravy 

hlásí večer i sousední Slovensko. Z osmi hospitalizovaných v Prešově byla otrava 

metylalkoholem potvrzena u čtyř z nich. Jejich stav je dobrý. Závadnou slivovici 

si podle policie prostřednictvím internetu objednal muž v Česku. Zásilka 

obsahovala deset litrů alkoholu. 

 

Pondělí 17. září – Německo rozšiřuje varování 

Počty mrtvých policie postupně upřesňuje. U jedné oběti se totiž ukázalo, že 

se neotrávila metanolem, ale příliš velkým množstvím etanolu. U poslední oběti, 

ženy z Ostravy, zatím neproběhla pitva. Německé úřady rozšířily varování před 

škodlivým alkoholem z České republiky na celou zemi. Podle mluvčího 

ministerstva zemědělství Jana Žáčka Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

provedla dosud přes 8100 kontrol a odebrala 287 vzorků. Osm z nich bylo 

nevyhovujících.  

 

Úterý 18. září – na Slovensku zakazují alkohol z Česka  

V úterý nad ránem zemřel v Kyjově 29letý muž z Veselí nad Moravou.  

Jde o 20. potvrzenou oběť otravy metylalkoholem. Další dvě oběti potvrdily pitvy, 

jedná se o ženu, která zemřela 6. září na Opavsku a o muže, u kterého lékař dříve 

patrně špatně odhadl příčinu smrti. Otrávených, navzdory omezenému prodeji 

tvrdého alkoholu, navíc přibývá. Na severu Moravy se v pondělí večer otrávili 
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další tři lidé. Přibývají případy, kdy otravu způsobil alkohol pořízený přes 

internet.  

 

Středa 19. září – Debata se přesouvá na půdu EU 

Metylalkohol připravil o život prokazatelně 22 lidí, desítky osob jsou  

v nemocnicích. Metanolová aféra se přesune i na evropskou půdu. Výbor 

Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin Evropského parlamentu se bude zabývat situací kolem otrav metanolem 

v Česku. Lihoviny zabavené v Moravských Budějovicích neobsahují jedovatý 

metylalkohol. Vláda se domluvila na podobě nového kolku na alkohol. Ministři 

mají do týdne připravit uvolnění prodeje nového alkoholu i zásob blokovaných 

zákazem prodeje tvrdých lihovin. Premiér Petr Nečas po středečním jednání vlády 

novinářům řekl, že státní tiskárna cenin by mohla mít nové kolky k dispozici do 

konce příštího týdne. Pak prý bude na výrobcích, jak rychle zvládnou nově 

vyrobený alkohol s prokázaným původem okolkovat a dodat do distribuční sítě. 

Pitva potvrdila u sedmdesátileté ženy ze Zlína úmrtí způsobené otravou. Zmíněná 

žena se stala 23. obětí otrav závadným alkoholem v zemi. 

 

Čtvrtek 20. září – Vláda vydala zákaz o vývozu alkoholu 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger s okamžitou platností rozhodl o zákazu 

vývozu tvrdého alkoholu z Česka. Podle premiéra Petra Nečase chtěla export  

z ČR zakázat EU až na dva měsíce, vláda ji proto předešla. Předseda vlády na 

tiskové konferenci uvedl, že tak Česko bude moci bariéry exportu odstranit samo. 

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) podepsal vyhlášku, na jejímž 

základě státní tiskárna cenin začne s výrobou nových kolků. V Moravskoslezském 

kraji se metylalkoholem otrávil další člověk, třiapadesátiletý muž je v péči lékařů 

frýdecko-místecké nemocnice. Policisté v Moravskoslezském kraji zadrželi  

v souvislosti s kauzou jedovatého alkoholu dalšího člověka. Počet zadržených  

v kraji se tak zvýšil na 18 lidí, 15 bylo obviněno, deset z nich soud poslal do 

vazby. 
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Pátek 21. září – Česku dovoz zakázalo i Rusko 

Brusel přijal rozhodnutí vlády o zákazu vývozu alkoholu s obsahem vyšším 

než 20 %. Podle ministrů Petra Bendla a Leoše Hegera tak i odvolání zákazu 

zůstane v rukou české vlády. V reakci na české rozhodnutí Rusko zakázalo dovoz 

alkoholu z České republiky. České firmy hlásí po uplynutí prvního týdne 

prohibice škody přes 100 milionů korun. 

 

Sobota 22. září – Metanol už v česku zabil 24 lidí 

V havířovské nemocnici zemřela čtyřiadvacátá oběť metanolové kauzi. 

Sedmapadesátiletá žena, která byla jednou z prvních hospitalizovaných. Její stav 

byl od počátku kritický. Nejvíce postižených je právě z Moravskoslezského kraje, 

kde jedovatý alkohol způsobil smrt již 14 lidí. Z Polska přišla zpráva o první oběti 

pančovaného alkoholu. Šlo o sedmačtyřicetiletého muže z Płocka. Další Polák leží 

ve vážném stavu v nemocnici. Zatím není jasné, odkud závadný alkohol pocházel. 

Chebský soud poslal do vazby dva muže, které policie zatkla v nelegální 

stáčírně alkoholu u Plesné. 

 

Neděle 23. září – Policie má jasno, viníci odhaleni 

Kriminalistům se podařilo odhalit zdroj metylalkoholu. V kauze obvinili  

41 lidí, 17 z nich skončilo ve vazbě. Vyšetřování však stále není u konce. 

Kriminalisté se budou případy nelegálně vyráběného alkoholu zabývat dál. 

Výrobci a dovozci alkoholu plánují, že v souvislosti se zákazem prodeje tvrdého 

alkoholu budou jednat o možných kompenzacích.   

 

Pondělí 24. září – zemřela 25 oběť, hlavní viník jednal úmyslně 

Na otravu metylalkoholem v pondělí v havířovské nemocnici zemřel 

pětapadesátiletý pacient. V nemocnici ležel od 3. září, jeho stav byl od počátku 

velmi špatný. Jde o 25. oběť jedovatého alkoholu v České republice. Havířovská 

nemocnice odpoledne také přijala dalšího pacienta otráveného metylalkoholem -  

v těle ho měl 1,47 promile. Vláda přišla s návrhem, že rozdělí alkohol na 

bezpečný a nebezpečný. Bezpečný bude muset být opatřen novým kolkem  

a tzv. "rodným listem." 
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Hlavním pachatelem v kauze byl údajně dvaačtyřicetiletý muž z Ostravska, 

kterého policisté za přítomnosti žalobce vyslechli v pátek. Policie má jeho plné 

doznání. Obviněný jednal úmyslně a pančováním chtěl řešit svou finanční situaci. 

 

Úterý 25. září – Třetina zabaveného alkoholu se vylije 

Podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) minimálně 30 procent 

tvrdého alkoholu, který je v současné době umístěn v daňových skladech, 

velkoskladech nebo obchodních řetězcích, je nutné zlikvidovat. Havířovská 

nemocnice informovala o dalším případu akutní otravy metanolem. 33letý muž 

leží v kritickém stavu na jednotce ARO. 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger uvažuje o zmírnění prohibice. Z prohibice 

by byl vyjmut tvrdý alkohol opatřený novým kolkem a tzv. "rodným listem".  

Toto opatření ještě musí schválit vláda. 

 

Středa 26. září – Likérky lepí nové kolky a čekají na pokyn vlády 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger a Vlastimil Nečas večer po zasedání 

sněmovny oznámili, že prohibice ve čtvrtek skončí. Zároveň se dohodli,  

že alkohol vyrobený před letošním 1. lednem bude moci být prodáván pouze na 

základě data výroby, lahve z letošního roku potom budou muset nejprve získat 

certifikát dokládající jejich původ a zároveň být opatřeny novým typem kolku. 

"Rodokmen" dokladující původ alkoholu má umožnit dohledání zdroje použitého 

lihu. Na získání ověření alkoholu z letošního roku budou mít distributoři  

a prodejci šedesát dní. Od středečních osmi hodin ráno si mohli výrobci lihovin, 

kteří požádali o nové kolky na alkohol, vyzvedávat lihovní pásky na celních 

úřadech. 

 

Čtvrtek 27. září – Prohibice zmírněna 

Po dvoutýdenní prohibici se ve čtvrtek na pulty restaurací a obchodů dostane 

první tvrdý alkohol. Vláda ve středu v noci rozhodla o uvolnění lihovin 

vyrobených před 1. lednem 2012. Na trh bude moct být postupně uvolňován také 

alkohol letošní, u kterého výrobci prokážou dokladem původ lihu. Opatření  

o zmírnění prohibice vešlo v platnost prohlášením ministra Hegera krátce po 

13:00 hodině. Možný je také vývoz starších lihovin a těch s prokázaným 

původem.  
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12. října – Obviněn distributor ze Zlína 

Policie obvinila třetí osobu z úmyslného obecného ohrožení - distributora  

ze Zlínska (54 let), který směs namíchanou v Opavě dále šířil. Pokud bude uznán 

vinným, hrozí muži 12 až 20 let vězení, případně výjimečný trest, uvedl státní 

zástupce Roman Kafka, který má kauzu v případě všech na zdraví a životě 

poškozených lidí z celého Česka na starost. 

 

16. října – 50% metanolu v Tuzemáku Likérky Drak 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oznámila, že Tuzemák 

Likérky Drak, který našla ve skladě společnosti Verdana ve Zlíně, obsahoval  

50 procent metanolu. Podle SZPI by nalezené množství dokázalo usmrtit tisíce 

lidí. Výrobce měl lihovinu připravenou k distribuci do maloobchodní sítě. Policie 

zadržela jednatele Likérky Drak z Kroměřížska Pavla Čanigu. Po jednateli její 

výhradní distribuční firmy pro Česko Verdana Robertu Sedlaříkovi vyhlásila 

celostátní pátrání. Od 18. října SZPI zakázala prodej lihoviny Originál tuzemák  

od Likérky Drak. 

 

18. října – Obviněni jednatel Likérky Drak a dva distributoři 

Policie obvinila jednatele Likérky Drak Pavla Čanigu. Dvaačtyřicetiletého 

Čanigu policie viní z ohrožování zdraví závadnými potravinami. Hrozí mu až osm 

let vězení. Muž byl zadržen v úterý poté, co ve skladu společnosti Verdana, jež je 

distributorem Likérky Drak pro Česko, byly nalezeny lihoviny s 50 procenty 

metylakoholu. Obviněni měli být i osmatřicetiletý jednatel společnosti VAPA 

Drink z Žeranovic na Zlínsku a distributor alkoholu z okolí Vizovic.  

V Moravskoslezském kraji se objevily dva nové případy otravy 

metylalkoholem. Ve Slezské nemocnici Opava v noci nejprve skončil v kritickém 

stavu šedesátiletý muž, později zde byl hospitalizován i jeho o čtyři roky starší 

známý, který s ním alkohol popíjel. 

 

19. října – 50% metanolu má i originál vodka jemná Likérky Drak 

Rozbory prokázaly, že další lihovina Likérky Drak ze zlínského skladu firmy 

Verdana obsahuje vysokou koncentraci metanolu. Po již dříve zjištěném tuzemáku 
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obsahuje 50 procent metanolu i Originál vodka jemná. Soud odmítl vzít do vazby 

jednatele likérky Pavla Čanigu, jenž byl obviněn z ohrožování zdraví závadnými 

potravinami.46 Jednatel Likérky Drak Pavel Čaniga nevěděl o tom, že jeho 

obchodní partneři míchají toxickou alkoholovou směs. Tvrdí to zlínský státní 

zástupce Roman Kafka, který šéfuje speciálnímu čtyřčlennému týmu žalobců 

dozorujícího kauzu otrav metanolem. Kafka proto minulý týden zastavil trestní 

stíhání Čanigy, kterému za ohrožování zdraví závadovými potravinami hrozilo  

až osmileté vězení. Jednatele Verdany Roberta Sedlaříka policie stále hledá.47 

22. října – Další dvě otravy metanolem, tentokrát v Prostějově 

V prostějovské nemocnici přijali osmačtyřicetiletého muže, který se otrávil 

metylalkoholem. Potvrdila to laboratorní vyšetření. Jeho stav je vážný. Jde o první 

případ v této nemocnici. V celém Olomouckém kraji je to šestý případ otrav 

metanolem, čtyři lidé následkům podlehli. V Česku zemřelo kvůli jedovatému 

alkoholu už 30 lidí. Muž policii řekl, že o víkendu popíjel s kolegou. Díky tomu, 

policie ještě v pondělí večer druhého muže vypátrala a předala do péče lékařů.  

V jeho případě šlo o těžkou otravu, v krvi měl 2,46 promile metanolu. 

 

24. října – Metanol je i v Královohradeckém kraji 

První případ otravy metanolem hlásí i Královéhradecký kraj. Jedovatý 

alkohol vypil muž, skončil v nemocnici v Broumově mimo ohrožení života. 

Policie v bydlišti otráveného muže podle mluvčí zajistila zbylý pančovaný 

alkohol. 

 

25. října – Policie zadržela podnikatele Březinu 

Policie zadržela podnikatele Radka Březinu a jednatele distribuční firmy 

Verdana Roberta Sedlaříka. Podle České televize stojí Březina za Likérkou Drak. 

V lihovinách s její etiketou byl ve zlínském skladu Verdany nalezeny lihoviny  

                                                 
46 Aktuálně.cz, Rok od začátku metanolové kauzy: 47 mrtvých, desítky obviněných. Dostupné z 
www: http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/09/03/rok-od-zacatku-metanolove-kauzy-
47-mrtvych-desitky/#46 , online [9.11.2013] 
47 IHNED.cz : Zpravodajský server Hospodářských novin, Žalobce zastavil stíhání jednatele 
Likérky Drak. O výrobě metanolu prý Čaniga nevěděl. Dostupné z www: 
http://zpravy.ihned.cz/c1-58448150-zalobce-zastavil-stihani-jednatele-likerky-drak-o-vyrobe-
metanolu-pry-caniga-nevedel , online [9.11.2013] 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/09/03/rok-od-zacatku-metanolove-kauzy-47-mrtvych-desitky/#46
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/09/03/rok-od-zacatku-metanolove-kauzy-47-mrtvych-desitky/#46
http://zpravy.ihned.cz/c1-58448150-zalobce-zastavil-stihani-jednatele-likerky-drak-o-vyrobe-metanolu-pry-caniga-nevedel
http://zpravy.ihned.cz/c1-58448150-zalobce-zastavil-stihani-jednatele-likerky-drak-o-vyrobe-metanolu-pry-caniga-nevedel
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s 50 procenty metylalkoholu. Osmatřicetiletého Sedlaříka policie zhruba týden 

hledala. 

 

28. října – Osm zadržených, první vazba 

Zlínský okresní soud poslal do vazby jednatele firmy Verdana Roberta 

Sedlaříka. V kauze bylo v týdnu zadrženo osm lidí, soud dostal čtyři návrhy na 

vazbu. Už v sobotu poslal do vazby dva obviněné. Jedním byl podnikatel Radek 

Březina, který podle médií stojí za Likérkou Drak, jméno druhého nebylo známo. 

Zbytek zadržených bude policie stíhat na svobodě. 

 

29. října – Obvinění krácením daně způsobili škodu za 200 miliónů 

Policie minulý týden zadržela na Ostravsku a Zlínsku osm lidí ve věku od 30 

do 44 let. Kromě hledaného jednatele firmy Verdana Roberta Sedlaříka se do 

policejní cely dostal i podnikatel Radek Březina, který se před policisty skrýval  

v hotelu Lázně Kostelec. Detektivové zadrželi také jeho bratra Tomáše, 

spolupodílníka podniku, a Tomáše Pantlíka, který pro Radka Březinu pracoval. 

Detektivové minulý týden provedli celkem 22 domovních prohlídek, většinu  

z nich na Zlínsku. Zhruba tři stovky policistů ale prohlížely i objekty v Ostravě, 

severních Čechách a na Vysočině. Asi největší úlovek se jim povedl v areálu JZD 

Kouty ve Valašském Meziříčí, jehož vlastníkem je jeden z obviněných. Tam 

nalezli 560.000 litrů nelegálního 96procentního lihu. Čtyři obvinění, kteří byli 

zadržení spolu s dalšími čtyřmi lidmi kvůli prodeji nelegálního alkoholu, 

způsobili podle policie státu škodu na daních ve výši 200 milionů korun.  

Šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta řekl, 

že policie se dostala na vrchol nelegálního obchodu s lihem v České republice. 

 

1. listopadu – Další oběť v Moravskoslezském kraji 

V Moravskoslezském kraji v noci zemřel třiapadesátiletý muž na otravu 

metylalkoholem. Je to už 31. oběť otráveného alkoholu. Úmrtí na otravu 

metylalkoholem už potvrdila i nařízená soudní pitva. Další dva otrávení lidé ve 

věku 50 a 67 let jsou v ostravské fakultní nemocnici. Policie kvůli otrávenému 

alkoholu obvinila další dva muže. 

 

  



12 
 

14. listopadu – Další dvě oběti, tentokrát z Olomouce 

Jedovatý metanol otrávil 8. listopadu třiapadesátiletého muže z Olomouce, 

který skonal v sanitce při převozu do tamní fakultní nemocnice. Muž alkohol 

popíjel doma z neokolkovaných lahví. 11. listopadu pak v olomoucké fakultní 

nemocnici zemřela sedmašedesátiletá žena. Je to už 34. oběť jedovatého alkoholu 

v zemi. Ženu nemocnice přijala v úterý, stejně jako jejího stejně starého manžela. 

I on byl otrávený metylalkoholem. Ženě rozbory prokázaly 1,17 promile 

metylalkoholu v krvi. Lékaři jí podali lék Fomepizol. Její partner je ve 

stabilizovaném stavu. 

 

15. listopadu – Ve Frýdku-Místku zemřela 35. Oběť 

Na Frýdecko-Místecku zemřel muž na následky otravy metylalkoholem. Mrtvého 

našli v bytě jeho blízcí v úterý. Otravu metanolem potvrdila pitva. Jde o 21. oběť 

v kraji a 35. v celé zemi. Další muž, který pil alkohol, je v nemocnici. 

 

26. listopadu – Týdny přinesly další tři oběti metanolu 

Za uplynulé tři týdny zemřeli další tři muži na otravu metanolem. Dva byli  

z jižní Moravy. V brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny zemřel první, pak 

26. listopadu zemřel 55letý muž. Nemocnice jej přijala v polovině minulého týdne 

ve vážném zdravotním stavu. V krvi měl tehdy osm promile alkoholu. Jakým 

destilátem se otrávil, se zatím neví. Jde už o 37. oběť otravy metylalkoholem  

v zemi. 

8. prosince – Metanolu po týdnu podlehl muž z Benešova 

Jedenašedesátiletý muž, který ležel v benešovské nemocnici s těžkou otravou 

metylalkoholem, byl převezen do pražského Institutu klinické a experimentální 

medicíny (IKEM), kde zemřel. Jde už o 38. potvrzenou oběť otravy 

metylalkoholem v zemi. Pacient byl v benešovské nemocnici týden. V pátek večer 

ho odtud převezli do IKEM, kde lékaři potvrdili klinickou smrt mozku a později 

také úmrtí. Vypil alkohol z domácích zásob. Rozbory potvrdily, že jedna  

z nalezených lahví obsahovala 27 procent metanolu. Po původu alkoholu policisté 

pátrají. 
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16. ledna – Pro obecné ohrožení je stíháno 6 lidí 

V kauze otráveného alkoholu je pro obecné ohrožení stíháno již šest lidí. 

Kromě již dříve známých tří hlavních původců kauzy jsou to další tři distributoři. 

"Jde o hlavní dva míchače, hlavního distributora a další tři lidi, kteří dále 

distribuovali toxický alkohol. 

 

23. ledna – Moravskoslezští policisté už obvinili 39 lidí 

V souvislosti s kauzou metanol už policisté v Moravskoslezském kraji 

obvinili celkem 39 lidí, z toho šest žen. Třem ze stíhaných hrozí výjimečné tresty 

za úmyslné obecné ohrožení. Dalších šest je obviněno z obecného ohrožení  

z nedbalosti. Další lidé, celkem jich je sedm desítek, jsou kvůli otravám 

závadným alkoholem stíhány v dalších regionech. 

 

25. ledna – Ve Zlíně padly první rozsudky 

Okresní soud ve Zlíně vynesl první, zatím nepravomocné tresty v případech, 

které souvisejí s metanolovou aférou. Podmíněné tresty odnětí svobody a peněžité 

tresty soudce Dušan Beránek uložil jednomu z menších distributorů  

a hospodskému ze Zlínska. Oba se přiznali. Distributor koupil 300 litrů 

nelegálního alkoholu od muže, který je stíhán v hlavní, takzvané zlínské větvi 

kauzy, a prodal jej se ziskem hospodskému. Muž však po vypuknutí aféry 

lihovinu podle svých slov sám zlikvidoval. 

 

29. ledna – Na otravu metanolem zemřela šestnáctiletá dívka 

Zemřela 16letá dívka, která byla po otravě metylalkoholem hospitalizována  

v Ústí nad Labem. Dívka ležela v nemocnici od neděle 20. ledna. Byla první obětí 

metanolu v Ústeckém kraji. Dívka pocházela z Chomutovska, jedovatý alkohol 

ale vypila na Děčínsku, případem se proto zabývali děčínští policisté. V České 

republice zemřelo od loňského podzimu na otravu jedovatým alkoholem už  

39 lidí. 
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11. března – Metanol stále straší, další dva mrtví 

Metanol má další dvě oběti. V náchodské nemocnici zemřel 8. března 

jednasedmdesátiletý muž. Lékařům se u muže otravu jedovatým alkoholem 

nepodařilo prokázat, podle nich je však vysoce pravděpodobné, že šlo o otravu 

metylalkoholem. 11. března pak zemřel další muž z Opavy.  

 

29. března – Zlínská policie obvinila dalších pět lidí 

Zlínští policisté obvinili dalších pět lidí v metanolové kauze, a to čtyři muže  

a jednu ženu. Obviněni jsou z ohrožování zdraví závadnými potravinami, hrozí 

jim až dvouleté vězení. Pančovaný alkohol prodávali na černém trhu takzvaně  

ve větším rozsahu. Hlavním pachatelem a organizátorem z pětice aktuálně 

obviněných byl podle policie osmačtyřicetiletý muž z Hranic na Moravě, který 

odmítl s vyšetřovateli spolupracovat. Další čtyři lidé pocházejí ze západních Čech. 

 

3. července – První výslechy, stovky svědků 

Policie významně pokročila ve vyšetřování metanolové kauzy. Prakticky 

hotova je s výslechy několika set svědků a také s výslechy obviněných. Nadále se 

ovšem vyhodnocují všechny zajištěné vzorky a pracuje se na časově a technicky 

velmi náročném znaleckém posudku z oboru zdravotnictví. V takzvané hlavní 

větvi kauzy je stíháno 32 lidí, z toho sedm pro úmyslné obecné ohrožení. Ostatní 

jsou obviněni z ohrožování zdraví závadnými potravinami zejména také  

v úmyslné formě. 

 

16. srpna – Překupníci s metanolem dostali osm let vězení 

Překupníci s otráveným alkoholem z Karvinska Petr Hlava a Marek Ženíšek, 

kteří zavinili smrt jednoho člověka a čtyřem dalším způsobili závažné zdravotní 

problémy, mají strávit osm let ve vězení. Rozhodl o tom ostravský krajský soud. 

Podle rozsudku dali do oběhu osm desítek litrů alkoholu, který obsahoval  

50 procent jedovatého metanolu. Toto množství mohlo zabít až 300 lidí. 

Rozsudek není pravomocný. Hlava i Ženíšek se ještě v jednací síni odvolali.  
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2. září – Rok od první otravy – 47 mrtvých, desítky obviněných 

Metanol zabíjí již rok. Zemřelo 47 lidí, dalších zhruba 80 mělo zdravotní 

problémy, přičemž řada z nich si ponese doživotní následky. Série otrav 

alkoholickými nápoji obsahujícími metanol začala na severu Moravy. Vzápětí  

se však rozšířila i do dalších krajů a tři oběti zřejmě měla i v polském příhraničí. 

Vláda na situaci reagovala nejprve přechodným zákazem prodeje tvrdého 

alkoholu ve stáncích. Vzápětí poté zakázalo ministerstvo zdravotnictví prodej 

lihovin s obsahem alkoholu od 20 procent na celém území Česka. Rozsáhlé 

kontroly policie, celníků, hygieniků či potravinářských inspektorů výskyt otrav 

rapidně snížily, ale nezastavily jej úplně. Podle policie mohlo být dodáno na český 

trh až 15 000 litrů nebezpečného alkoholu. Velkou část úřady zabavily,  

v současnosti je podle policie v oběhu stále asi 2000 litrů závadného alkoholu, 

možná i více. Policisté již zadrželi a obvinili 70 lidí, několik z nich již bylo 

obviněno. Dosud ale soudy rozhodovaly v méně závažných případech. Hlavní 

větev metanolové mafie má před soudem teprve stanout, obžaloba bude zřejmě 

podána již na podzim. Stíháno je v ní 31 lidí, z toho sedm pro úmyslné obecné 

ohrožení, za což jim v případě uznání viny hrozí 12 až 20 let vězení nebo  

i výjimečný trest včetně doživotí. Speciální policejní tým 'metyl' pokračuje  

ve vyšetřování. 
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Příloha 3 Tabulka výzkumu 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15
A
n
o

Bar - diskotéka Stejná

Mora
vskos
lezsk
ý kraj

m
už

32 
let

Majitel, provozní
Zalekl jsem se, hned jsem běžel 
kontrolovat náš alkohol. Ale 
věřil jsem, že tam nic není.

Stáhl jsem z prodeje 
požadovaná alkohol.

Během prohibice se pilo 
více pivo a víno.

Vždy na diskotéce požadovali 
panáky, ale vysvětlil jsem jim, že 
prostě se nalévat nebude. I moji 
podřízení byli poučeni.

Vůbec netuším.

Od mých podřízených vím, že se 
občas setkali s agresivním 
zákaznímkem zejména v nočních 
hodinách, který prostě chtěl tvrdý. 
Ale byl poučen, když to nešlo, 
vyvedla ho ochranka.

Neřekl bych, že se něco změnilo, 
vše je jak předtím.

Tak bál jsem se, co kdyby něco náhodou 
uniklo k nám. Ale věřil jsem, že to tak 
není. Možná pár nocí jsem nespal 
(usmívá se).

Ano, někdy.

Neměl jsem 
obavy u nás pít. 
Ale dám si spíš 
pivo.

Nezanechala. Pije se jako 
dřív.

Teď už se o tom nemluví.

Návštěvnost je 
paradoxně vyšší. 
Ale unás byla 
vysoká pořád.

Ok.

16
A
n
o

Restaurace - Hotel Nižší po prohibici.
Zlíns
ký

m
už

33 
let

Majitel

Měl jsem obavy, ale nikdy nebyl 
žádný problém s dodavatelem. 
Náš hotel už tady stojí nějakou 
dobu.

Stáhl jsem to raději z prodeje. 
Stejně se tu většinou pije pivo, 
jen když přijede nějaká firma na 
víkend, tak požadují tvrdý.

U stálých zákazníků se nic 
nezměnilo. Chodí sem 
hlavně na pivo. S novými 
hosty jsem problém 
neměl, vše respektovali.

Jo, hosté, co u nás přespávali 
vždy když se ještě před spaním 
přišli "dorazit". Ale i všichni 
zaměstnanci to respektovali a 
na recepci jim nikdo nic jiného 
než pivo či víno nenalil. Problém 
s tím nikdy nebyl.

Netuším, snad 
neopatřovali.

Problémy ne. Kontroly byly takové 
nepříjemné, napjatý pocit, ale to 
je prostě povinnost, navíc mě to 
uklidnilo, když se nic nenašlo.

Nezměnilo se nic.
Strach jsem měl a doma jsem vyházel 
všechny láhve co jsem kdy dostal od 
známých domácích výrobců.

Ano, 
příležitostně. 
Jsem 
nemocný.

Ne, u mě jsem 
obavu neměl.

Nezanechala. Pije se jako 
dřív.

Ani předtím se o tom moc 
nemluvilo. Možná párkrát 
kdy ty otravy byly v okolí.

Máme stejný 
počet. Naši hosté 
chodí pravidelně, 
hosti jezdí stále, 
hlavně na firemní 
akce.

Nemám připomínky. 
Ochota.Starší hotel.  

17
A
n
o

Hotel, vinařství, 
restaurace, 
discotéka

Stejná
Jiho
mora
vský

m
už

39 
let

Majitel, 
podnikatel

Hrklo ve mně, jelikož náš areál 
je velký. Ale v duchu jsem si 
říkal, že náš dodavatel je 
spolehlivý, navíc objednávám 
hodně alkoholu ze zahraničí. Byl 
by to průser, pomyslel jsem si.

Úkoloval jsem personál ať všude 
prohlédnou sklad. Co bylo nad 
20% jsem samozřejmě stáhl. 
Nemůžu si dovolit nějaký 
problém.

Ano. Změnilo se chování 
zákazníků. Konkrétně u 
našich stálých mě zarazilo, 
že se zachovali dost 
úměrně. Začali pít jenom 
pivo, víno a tvrdý 
vynechali. U takových 
pijáků jsme to nečekal.

Nepožadovali po mě. Věděli co 
se děje a myslím, že se i báli. I 
lidé v okolí se báli.

Netuším, ale je mi jasné, že 
popíjeli u sousedů pěkně z 
domácí palírny (:)

Kontroly byly nepříjemné. Máme 
velký sortiment.

Nezměnilo se nic, poté, co 
skončila prohibice, lidé pili co 
dříve.

Strach byl. Nepil jsem nic nikde jinde, jen 
u nás.

Ano, 
příležitostně.  

Ne, neměl jsem 
obavy.

Následky asi ne, lidé pijí 
stejně jako dříve, to 
samé v podstatě.

Mluvilo se o ní, to vím. Bylo 
to téma při pivním 
posezení. Nyní už jsem 
dlouho nic neslyšel.

Máme stejný počet 
zákazníků. Pořád 
plno na dlouho 
dopředu v hotelu :)

Pán spolupracoval, ochotný, 
milý.

18
A
n
o

Pivnice Stejná
Vyso
čina

m
už

28 
let

Majitel, 
provozovatel

Zkontroloval jsem alkohol co 
máme na skladě.

Snažil jsem se rychle něco 
doprodat. Pak jsem to raději 
vyměnil.

Návštěvnost zůstala 
stejná. Chodí k nám 
hlavně štamgasti na to 
pivo. Ale přestali si k tomu 
dávat tvrdý, což bylo jejich 
zvykem. Z doslechu vím, že 
si i tak dávali doma.

Ano. Kolikrát došlo i na hádku s 
nějakým opilým. Vysvětlili jsme 
prohibici a prostě dál jsem se s 
nima nebavil, když byli 
agresivní, vyhodil jsem je.

Vím, že doma měli zásoby. 
Většinou sem chodí pijani 
co to nevydrží bez tvrdýho.

Nepříjemné byly kontroly. Z mého 
hlediska agrese některých stálých, 
opilých zákazníků. Kolikrát jsem je 
prostě vyhodil a nějak se s níma 
nepáral. Tady to tak občas chodí.

Po skončení prohibice se nic 
nezměnilo, čekali až budou moci 
znovu chlastat tvrdej.

Tak v člověku zůstane pocit strachu, ale 
piju převážně pivo, ten tvrdý jsem si 
odpustil.

Ano, denně.
Neměl jsem 
obavy, ale piju 
pivo.

Lidi pijí všeobecně tak 
nějak méně bych řekl. 
Ale jsme pivnice, sem si 
na to pivo zajde každý.

Nemluví. Teď už ne. Je to 
delší doba, zapomnělo se.

Máme vyšší počet 
hostů, přisuzuji to 
nově zavedenému 
tankovému pivu u 
nás :)

Ok.

19
A
n
o

Pivnice, vesnická 
hospoda-typický 
návštěvník muž po 
pracovní době, lidé 
z vesnice

Stejně nízká
Vyso
čina

že
n
a

47 
let

Majitelka, 
výčepní

Tak lekla jsem se, ale do té doby 
se nikdo neotrávil.

Prodala jsem rychle co se dalo, 
pak jsem to stáhla kvůli 
kontrolám.

Já bych řekla, že chodili Ti 
stálí pořád zpočátku, ten 
další týden už byla menší 
návštěvnost, asi se báli ale 
pili jistě doma.

Požadovali. Jednou jsem nalila, 
pak jsem ho ale celou dobu 
pozorovala a dostala strach, od 
te doby jsem říkala, že nenaliju 
ať se obrátí na toho, kdo nařídil 
prohibici.

Pili doma, u sousedů.

Problémy byly spíš s agresivním 
zákazníkem. „Dědci“ byli naštvaný, 
chtěli tu svojí denní dávku. Pak 
jsem se bála kontrol, ale raději 
jsem vše zakryla a uklidila do 
skladu. Jenže problém je to, že 
tuhle hospůdku ten tvrdý drží nad 
vodou. Dost poklesla tržba.

Sem tam někdo přišel s tím, že si 
dá radši to pivo než tvrdý kvůli 
prohibici.

Bála jsem se. Víc než o zdraví o to, jak to 
utáhnu.

Ano, 
příležitostně.

Měla jsem obavy. 
Bála jsem se i tak 
pít tvrdý, co 
kdyby.

Naštěstí pili víc pivo než 
tvrdý. Teď už se pije jako 
dřív.

Mluvilo, teď už ne.

Máme stále stejný 
nízký počet. Jsme 
na vesnici, nechodí 
sem nikdo jiný než 
pár štamgastů.

Paní dobrá, usměvavá. Bylo 
na ní vidět, že jí ta hospoda 
tíží delší dobu. Zemřel jí 
manžel, drží jí sama, občas 
pomůže syn.

20
A
n
o

Diskotéka – bar. 
Větší podnik na 
Vysočině – největší 
návštěvnost ve 
městě i z okolí tam 
dojíždí.

Stejná, vysoká byla 
vždy.

Vyso
čina

m
už

37 
let

Majitel
Zkontroloval jsem alkohol a 
doufal.

Vše jsem stáhl z baru, dal na 
sklad a svázal páskou.

Vlastním bar a k tomu 
funguje pak od 22 hodin 
diskotéka. Behem 
prohibice návštěvnost 
klesla.

Vyjímečně, spíše nepožadovali a 
respektovali. Ono hned ten den 
taky přišla kontrola, tím vzniknul 
respekt.

To nevím, nezjišťoval jsem. 
Máme ale spíš návštěvnost 
mladších ročníků, myslím, 
že se bez tvrdého obešli.

Kontroly byly nepříjemné, ale vždy 
bylo vše ok.

Nezměnilo se nic, pije se jak dříve. 
Frčí pivko, víno, jagermeister, 
redbull.

Ano, vnímal. Tvrdý nepiju.
Ano, 
příležitostně.

Neměl, ale nepiju 
tvrdý.

Neřekl bych že následky. 
Výraznou změnu jsem 
neregistroval. V době 
prohibice byly jasně nižší 
tržby.

Mluvilo. Téma bylo velký. 
Teď už se zapomnělo bych 
řekl.

Máme stále plno. 
Jsme jediná disco v 
okolí.

Ochota, vstřícnost.

21
A
n
o

Hostinec– malá 
hospoda na typické 
vesnici

Nízká po i před.
Pard
ubick
ý kraj

že
n
a

51 
let

Majitelka
Zkontrolovala jsem, nevěděla 
jsem co dělat.

U nás se to prodává normálně, 
rychle jsem něco prodala. 
Krachuje nám hospoda.

Jak kdyby to nevnímali. 
Chodili pořád na to pivo, 
tvrdý jsem jim nalila, když 
ne, donesli si svůj.

Ano, požadovali. Zpočátku jsem 
jim nalila, vždyť se přece nikdo 
neotrávil. Pak jsem se začala bát 
jak jsem se z televize dozvěděla 
o nějakých kontrolách.

Měli je doma a kolikrát mi 
je nosili normálně sem. 
Tady se to tak dělá. Hrozila 
jsem jim, ale tak jsem ráda 
za každého hosta.

Problém byl akorád v obavy z 
kontrol a v chování stálých 
zákazníků s tím nošením alkoholu.

Nezměnilo se nic.
Měla jsem strach, denně to bylo v 
televizi. Co naděláme no.

Ne, jsem 
abstinent od 
té doby, co 
zemřel 
manžel.

Nepiju.
Pijí jako dříve a já jsem 
ráda, aspoň zaplatím 
dluhy.

Mluvilo se, nyní už ne 
dlouho.

Máme stejně malý 
počet hostů a spíš 
štamgastů.

Paní plačtivá.

22
A
n
o

Strip bar Vysoká/vysoká
Prah
a

m
už

33 
let

Majitel, manager

Kontrola proběhla, nebál jsem 
se, objednáváme ze zahraničí a 
dost kvalitní alkohol. Několik 
láhví s kolkem, který nemohl být 
jsme zabalili, ale převážně 
máme alkohol kvalitní a 
zahraniční, takže jsme toho moc 
neměli. 

Stáhnuto z prodeje okamžitě, 
nemůžeme si dovolit problémy. 
Ale objednal jsem alkohol v 
plechovkách ze zahraničí. 
Plechovky byly též kontrolovány 
orgánem a schválili. Byl to 
například Morgan s colou, ale 
vyhovovalo to normám do 20%. 

Nezměnilo, jak kdyby 
žádná nebyla. Máme 
hodně cizinců, pokaždé 
někdo jiný.

Vše jako kdyby se nic nestalo. 
Když požadovali, měli ten v 
plechovkách. Pak se to rozkřiklo 
a chodili k nám všichni na 
plechovkový :) Hlavně cizinci vše 
respektovali, což bylo super.  Ale 
teda i ten alkohol jsme měli na 
černo, tahali jsme to v 
kamionech po množství bez cla . 
ale to jen tak mimo. 

Vůbec netuším. 
Absolutně nic! Kontroly byly 
dobré, vše jsme měli v pořádku a 
jinak se nic nezměnilo. 

Pijí a dávají si to co dříve. 
Slyšel jsem o tom, ale mám takový práce, 
že jsem se tím nezabýval. U nás bylo vše 
ok, tak jsem byl klidný. 

Ano, denně. 

Ne, vůbec. Jak 
jsem říkal, měli 
jsme plechovky 
ze zahraničí a 
jinak si dám pivo. 

U nás se točí peníze 
vysoké pořád stejně, pije 
se pořád stejně. 

Nikdy se o ní extra 
nemluvilo. Akorát když jsme 
to vysvětlovali lidem. 

Máme i vyšší, u nás 
se to točí. 

Nejlepší rozhovor. 
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23
A
n
o

Restaurace Vysoká/vysoká
Prah
a

m
už

39 
let

Majitel
Věděl jsem o otravách, ale náš 
dodavatel je spolehlivý, s tím 
jsem problém neměl.

Okamžitě jsem to stáhl a dal do 
skladu. Nic takového si náš 
podnik, který má mnoho 
poboček, nemůže dovolit!

K nám chodí lidé na dobré 
jídlo a tankové pivo. Tvrdý 
si dají také, ale ne mnoho. 
Snížily se tržby v době 
prohibice, to ano, ale nijak 
nás to neohrozilo.

Když požadovali, což nebylo 
hodně, tak jsem je odkázal na 
aktuální situaci, nařízení a 
kontroly. Vše v pohodě.

Vůbec netuším.

Ty kontroly byly nepříjemný, nikdy 
nemůžu vědět nic na 100%. Ale 
vše probíhalo dobře. Jinak si na nic 
nevzpomínám.

Lidé byli opatrnější. Sem tam 
někdo požadoval certifikát, ale ne 
často.

Vnímal, bylo to nepříjemný když víte, že 
se to děje kolem vás. U nás v podniku 
jsem si byl jistý, že je to čisté.

Ano, občas.
Neměl. 
Dodavatel je 
spolehlivý.

Lidé pijí stejně bych řekl, 
bez následků v tomto 
ohledu.

Zapomnělo se na ní, 
nemluví se a ani se moc 
nemluvilo.

Máme stejný 
počet, nezměněno.

Ok.

24
A
n
o

Music/coctail bar Vysoká/vysoká
Prah
a

m
už

29 
let

Majitel, provozní
Byl jsem zděšen co se to děje. O 
náš podnik jsem se nějak nebál.

Stáhl jsem vše požadované.

K nám chodí lidi na drinky 
míchané, takže pokud ho 
chtěli, udělal se jen z 
alkoholu pod 20 %, což 
bylo menší, omezené  
množství. Doporučili jsme 
jiné pití.

Požadovali to v těch drinkách a 
to bylo těžší jim vysvětlit, že je 
namíchat nemůžeme. Naštěstí 
se to nějak zvládlo, ale tržby se 
zmenšily.

Nemám tucha, ani mě to 
nezajímalo.

Kontroly byly nepříjemný. Jinak se 
nic neudálo. Akorát cizinci míň 
chápali :)

Nezměnilo se nic.
Ani jsem to nějak nevnímal, bál jsem se 
jen aby se to nestalo u nás.

Ano, 
příležitostně.

Neměl. Mám 
dobrého 
dodavatele.

Myslím že ne. Pije se 
stejně jako předtím.

Nemluví se o ní.
Máme stejný 
početnávštěvnosti.

Dobrý.

25
A
n
o

Non stop, bar Stejná
Prah
a

že
n
a

32 
let

Provozní, 
manželka 
majitele.

Lekli jsme se, hned jsme 
kontrolovali, ale ic neshledali.

Vše bylo staženo.

Byla menší návštěvnost. 
Lidé se asi báli. Stálí hosté 
chodili alespoň na pivo a 
zahrát automaty.

Ano, chtěli nalít. Nenalili jsme. 
Upozornili jsme na zákaz a 
vysvětlili, když nesouhlasili, 
odkázali jsme je jinam s tím, že 
nikde jinde taky nenalijí.

Vůbec nevím. Ani mě to 
nezajímalo.

Báli jsme se kontrol, jinak žádný 
větší problém.

Nezměnilo se asi nic, k nám 
zavítají buď stálí hosté, nebo 
někdo z ulice.

Měla jsem respekt. Těch úmrtí a 
oslepnutí  bylo mnoho.

Ano, 
příležitostně.

Neměla. Jsme tu 
už dlouho a 
dodavatel se nám 
nezměnil.

Bez následků. Stále se 
pije to, co dříve. Ale 
stoupla spotřeba piva, to 
nepřisuzuju prohibici.

Nemluví, k nám málokdy 
přijde člověk s někým, 
většinou samotáři.

Stejný počet. Štálí 
hosti a někdo se 
zatoulá si zahrát 
sem tam.

Ok.

26
A
n
o

Restaurace/pivnice Stejná
Prah
a

m
už

45 
let

Majitel, 
provozovatel

Alkohol a kolky byly 
zkontrolovány ihned jsem přijel 
a řešil to.

Stáhli jsme všechno.

Konkrétní příklad nevím. 
Jen se snížila návštěvnost, 
ale jsme restaurace, 
žijeme z „hotovek“ přes 
den a k tomu si dají pivo.

Ani nepožadovali, dali si o pivo 
navíc místo panáku (usmívá se)

Nevím, nepřemýšlel jsem. Problémy nebyly žádné.
Po skončení si dávali sem tam 
nějakého panáka, nebáli se, mají k 
nám dlouholetou důvěru.

Bylo to nepříjemný, ale věřil jsem, že se 
nic stát nemůže a nikde jinde jsem nepil.

Ano, 
příležitostně.

Ne, mám 
dlouhodobého 
spolehlivého 
dodavatele.

Nezanechala žádné 
následky.

Zapomnělo se, ani se moc 
nemluvilo na tohle téma.

Máme stejný počet 
hostů.

Ok.

27
A
n
o

Restaurace, bar Před vyšší, po nižší
Prah
a

m
už

29 
let

Majitel
Hned jsem přijel a prohlížel 
láhve. Měl jsem strach, 
nepodnikám dlouho.

Vše jsme s personále uklidili, 
zabalili do krabic.

Byla menší návštěvnost. 
Chodí k nám převážně 
studenti, co to mají 
kousek od koleje.

Sem tam někdo, ale spíše ne. 
Navíc respektovali zákaz a měli 
respekt by se dalo říct.

Jistě mají dost svých zásob 
z domu (usmívá se :)

Kontroly, ale jinak nic 
nepříjemného.

Změnilo. Míň chodili, míň se pil 
tvrdý.

Bál jsem se krachu, bál jsem se otrav. Ano, denně.
Neměl, ani nevím 
proč.

Méně se pije tvrdý, ale 
pivo pijí stále stejně.

Mluvilo se o ní, teď už ani 
zmínka, vše při starém.

Máme míň hostů, 
přisuzuju to 
prohibici.

Dobrý.

28
A
n
o

Bar, restaurace Stejně vysoká
Prah
a

m
už

46 
let

Majitel

Bylo to nepříjemné, nebál jsem 
se. Mám dobrého dodavatele, 
náš bar je luxusní na luxusním 
místě. Byl by to strašný 
problém.

Ihned jsme vše stáhli z prodeje.
Máme spíše cizince, těžko 
soudit. Chodili pořád 
stejně alespoň na jídlo.

Ano, bylo jim vše vysvětleno a 
byli seznámeni s následky.

Vůbec nemám tušení :)
Rusové jsou agresivní stále (směv) 
ale to nepřisuzuju prohibici. Ne, 
nic nebylo, všichni byli vstřícní.

Nižší tržby, což jsme zase už 
dohnali.

Respekt! Nikdy nevíte co vám kdo nalije.
Ano, pouze 
příležitostně.

Neměl jsem. 
Mám dobrého 
dodavatele.

Na spotřebním chování 
naštěstí ne. Po prohibici 
se vše vrátilo k normálu.

Nemluvilo se, akorát mezi 
personálem.

Máme stále plno. Super.

29
A
n
o

Restaurace, pizzerie Stejná/stejná
Prah
a

m
už

35 
let

Majitel, 
provozovatel

Tak bylo to hrozné. Máme pár 
láhví tvrdého, ale převážně k 
nám lidé chodí na jídlo a na pivo 
nebo víno. Navíc máme 
dodavatele už dlouho 
spolehlivého. 

Tak samozřejmě jsem hned zajel 
do podniku a vše se 
zaměstnanci kontroloval a dal 
do pytlů. Moc toho ale nebylo. 

Nemůžu říci, u nás bylo 
vše stejné. 

Nepožadovali. 
To nevím, nezajímal jsem 
se. 

Přišla akorát ta kontrola, ale byl 
jsem si jistý, že jsme čistý (usmívá 
se). 

Po skončení to bylo stejné, ani 
jsem konec nezaregistroval. 
Máme stálé zákazníky. 

Vnímal jsem jí jako něco, co je následek 
někoho, kdo si chtěl nahrabat peníze a 
nepřemýšlel o následcích! Hrozný. 

Ano, 
příležitostně.

Ne, neměl jsem. 
A raději si dám 
láhev vína. 

Nezanechala nic. Jak 
jsem uváděl, k nám se 
chodí lidé najíst spíš, než 
na skleničku něčeho 
tvrdého, i když v lístku to 
samozřejmě máme.

Nemluvilo se ani před tím. 

Ano, máme stejný 
počet hostů. Nějak 
se to nemění už 
delší dobu. 

Ochota. 

30
A
n
o

Restaurace Nižší/nižší
Prah
a

m
už

37 
let

Majitel
Máme spolehlivého dodavatele. 
Nebál jsem se. Ale nadával jsem 
na ty, co můžou tohle dopustit. 

Okamžitě jsme začali stahovat. 
Nemůžeme si dovolit žádný 
problém. 

Nezměnilo se v podstatě 
nic. Jenom se vypilo více 
piva a vína.

Nestalo by se mi že by 
požadovali, akorát například 
cizincům se to muselo 
vysvětlovat. 

To opravdu nevím, ani mě 
to neuajímalo. 

Nevzpomínám si na nic takového. 
První kontrola byla napjatá. Ale 
vše v pořádku. 

Byly nižší tržby ještě delší dobu. 
Na tvrdém se vydělávalo nejvíce. 
Ale teď už je to ustálené a azse v 
normálu bych řekl. 

Vnímal jsem jí okrajově. Šlo mi hlavně o 
to,aby u nás bylo vše ok. 

Ano, 
příležitostně. 

Neměl jsem, 
spoléhal jsem na 
dodavatele, ale i 
tak mám raději 
pivo než tvrdý. 

Nyní se pije jako dříve. 
Tvrdý alkohol, pivo, víno. 
Prohibice jak kdyby 
nebyla. 

Už se o ní nemluví, u nás se 
tím ani nikdo příliš 
nezybýval, co tak kolem 
vždy slýchám od zákazníků. 

Ano, máme stále 
stejný počet. 

Ok. 
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Výzkum k diplomové práci na téma: Vliv částečné prohibice  

na provoz restauračních zařízení z pohledu zaměstnanců – 

Kvalitativní šetření. 

 

 

Veronika Coufalová 

1. LF Univerzita Karlova 

Studijní obor adiktologie – navazující magisterské studium 

 

Tento výzkum je součástí praktické části diplomové práce. Výzkum  

je anonymní a dobrovolný. Účastník výzkumu může kdykoliv bez udání důvodu ze studie 

vystoupit a požádat o zničení záznamu. Veškeré případně sdělené identifikační údaje jako 

jména osob nebo názvy míst nebudou písemně zaznamenána, nahrávka bude 

bezprostředně po anonymizovaném přepisu zničena. Data budou využita pouze pro 

akademické účely a nedostanou se do ruky nikomu mimo realizační tým výzkumu. 
Vedoucím výzkumu je Mgr. Jaroslav Vacek, 777 815 149, vacek@adiktologie.cz. 

 

 

1. Souhlasíte s účastí ve výzkumu? 

 

 

2. Typ provozu: Jak se dá popsat navštívené zařízení? (typ, zvláštní znamení, typický 

návštěvník…) 

 

3. Jaká byla přibližná návštěvnost podniku před prohibicí? V období prohibice byla 

stejná/vyšší/nižší?  

  

mailto:vacek@adiktologie.cz


19 
 

4. Kraj, ve kterém se zařízení nachází? 

□ Praha 

□ Středočeský 

□ Jihočeský 

□ Plzeňský 

□ Karlovarský 

□ Ústecký 

□ Liberecký 

□ Královéhradecký 

□ Pardubický 

□ Vysočina 

□ Jihomoravský 

□ Olomoucký 

□ Zlínský 

□ Moravskoslezský 

5. Pohlaví respondenta 

 

□ muž 

□ žena 

 

6. Věk …….. (v letech) 
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7. Vztah k provozu 

□ majitel (živnostník, podnikatel) 

□ zaměstnanec na celý úvazek nebo jeho většinu 

□ zaměstnanec na polovinu úvazku nebo méně 

□ brigádník 

□ jiný 

 

8. Vybavíte si, jak jste zareagoval/a na první zprávy o otravách metanolem? (např. jestli 

ho napadlo, že to může být v libovolné láhvi, zda je jeho dodavatel spolehlivý, zda 

něco ze sortimentu sám odstranil apod.) 

 

 

9. Vybavíte si, jak jste zareagoval/a na zavedení „prohibice“? (co udělal/a ihned – 

stažení z prodeje, rychle ještě něco prodal, vyměnil za láhve do 20 % apod.) 

 

 

10. Změnilo se během „prohibice“ nějakým způsobem chování Vašich zákazníků? Jak 

byste to popsal/a? Můžete uvést konkrétní příklad? (návštěvnost, konzumační 

zvyklosti, struktura, řeči…) 

 

 

11. Požadovali po Vás zákazníci lihoviny s obsahem alkoholu 20 % a vyšším během 

„prohibice“? Jak jste se zachoval/a? Co jste jim říkal/a? (znovu zdůraznit totální 

anonymitu pro podpoření případného přiznání k nelegálnímu podávání lihovin…) 

 

 

12. Z toho, co víte - jakým způsobem si během „prohibice“ opatřovali Vaši zákazníci 

lihoviny nad 20 %? 
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13. Zažil/a jste Vy osobně nějaké problémy v souvislosti s „prohibicí“? Pokud ano, 

rozveďte to (agresivní zákazníci, absťáky, kontroly apod.). Nebo někdo ve Vašem 

okolí? (Z odpovědi musí být patrné, zda jde o osobní či zprostředkovanou zkušenost! 

Pokud o něčem ví, ať je popis detailní a konkrétní.) 

 

 

14. Změnilo se po skončení prohibice něco? (Důvěra v lihoviny, změna konzumačních 

zvyklostí…) 

 

 

15. Jak jste Vy osobně vnímal/a prohibici? Jaký jste měl/a vůči ní postoj? Jak  jste 

vnímal/a riziko otravy metanolem? 

 

 

16. Pijete alkohol?  

 

□ Ano (denně, příležitostně) 

□ Ne (abstinent?) 

 

 

17. Měl jste obavy v době částečné prohibice pít alkohol ve vašem zařízení? Proč? 

(vysvětlete) 

 

 

18. Jak je tomu nyní. Zanechala prohibice nějaké následky na spotřebním chování 

uživatelů ve Vašem zařízení? (uveďte příklad změny na konkrétním chování zákazníka) 

 

 

19. Mluví se někdy o prohibici nebo se na ní již zapomnělo? Z čeho tak usuzujete? 

(Připomínky hostů, komentáře k  tvrdému alkoholu … ) 
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20. Máte v současnosti přibližně stejný počet hostů jako před prohibicí? Pokud ne, popište 

prosím změnu. Přisuzujete ji „kauze metanol“, případně proč?  

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 

 


	Přílohy

