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Abstrakt 

Na podzim v roce 2012 proběhla v České republice metanolová kauza – došlo 

k otravě a následně k úmrtí mnoha lidí. Dle Zakharova (2013, ústní sdělení) je 

v  současné době aktuální počet obětí již 58 s tím, že k poslednímu úmrtí na otravu 

metanolu došlo začátkem prosince 2013. Otráveno metanolem bylo několik desítek 

lidí a z těch, kteří otravu metanolem přežili má mnoho z nich patrně doživotní 

následky – zejména poruchy vidění a poruchy centrálního nervového systému. 

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy popsat, jaký měla či má metanolová 

kauza vliv na vzorce užívání alkoholu a chování ve vztahu k alkoholu u cílové 

skupiny a porovnat případné rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, 

informovanosti o problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání 

a závislosti). Pro realizaci tohoto šetření byla zvolena forma kvantitativního 

výzkumu.  

Teoretická část práce se zaměřuje především na alkohol (farmakodynamika, kinetika, 

účinky alkoholu na lidský organismus či vzorce užívání). Také se zmiňuji o 

závislosti na alkoholu a možnostech její léčby. Dále se zabývám metanolem 

(kinetika, metabolismus, toxicita a otrava) a nakonec se věnuji specifickým aspektům 

hromadné otravy metanolem v České republice.  

Data byla sbírána v období od 22. 5. 2013 do 30. 6. 2013 pomocí online dotazníku, 

který byl šířen přes sociální sítě a vybrané servery. Konkrétní servery byly vybírány 

prostým záměrným výběrem. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1656 respondentů – 

konzumentů alkoholu. Z toho bylo 826 mužů (49,9 %) a 830 žen (50,1 %). Data byla 

zpracovávána popisnými a matematicko-analytickými (McNemar test) statistickými 

metodami.  

 Z 292 respondentů, kteří změnili své chování z hlediska konzumace destilátů (dříve 

pili a teď nepijí nebo dříve nepili a teď pijí) jich 87 % (254) pít destiláty přestalo. 

Což znamená, že téměř každý šestý respondent změnil z hlediska konzumace lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % své chování směrem k méně rizikovému – přestal je 

pít. Zdá se, že změny chování souvisí s bydlištěm – respondenti z Moravy nejvíce 

snížili konzumaci lihovin s obsahem alkoholu nad 20 %. Souvislost mezi 
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informovaností ohledně metanolu a konzumačními zvyklostmi v tomto výzkumu 

prokázána nebyla. Také vyšlo najevo, že respondenti si nepřestali obstarávat lihoviny 

ve večerkách, tržnicích, stáncích apod., ale velmi snížili konzumaci lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % a současně tito respondenti velmi zvýšili konzumaci 

piva.  

Klíčová slova: ALKOHOL, METANOL, OTRAVA METANOLEM, ZÁVISLOST 

NA ALKOHOLU, PROHIBICE 
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Abstract 

In the fall of 2012 took place in the Czech Republic, the methanol case - were 

poisoned and subsequently to the death of many people. According Zakharov (2013, 

oral communication) is currently the actual number of victims as 58, with the death 

of the last of methanol poisoning occurred in early December 2013. Methanol was 

poisoned dozens of people, from those who survived methanol poisoning has many 

of them probably lifelong consequences - especially disturbances and disorders of the 

central nervous system. 

The main objective of this thesis is to describe what has or has Methanol cause 

effects on patterns of alcohol and behavior related to alcohol use among target 

groups and to compare any differences in terms of socio-demographic characteristics, 

the awareness about the issue of methanol and patterns of use (including use of a 

harmful dependence). For the realization of this investigation was chosen 

quantitative research. 

The theoretical part focuses on alcohol (pharmacodynamics, kinetics, effects of 

alcohol on the human body or patterns of use). I mention the alcohol addiction and 

treatment options. I also deal with methanol (kinetics, metabolism, toxicity and 

poisoning), and finally to the specific aspects of mass poisoning with methanol in the 

Czech Republic. 

Data were collected from 25 May to 30 June 2013 through an online questionnaire, 

which was distributed through social networks and selected servers. Specific sites 

were selected simply by purposive sampling. The research sample consisted of 1656 

respondents - drinkers. Of the 826 men (49, 9%) and 830 women (50,1 %). Data 

were processed by descriptive and mathematical analysis (McNemar test) statistical 

methods. 

 Of 292 respondents who have changed their behavior in terms of consumption of 

spirits (formerly drank a drink now or drink anything before and now drink) are 87 % 

(254) stopped drinking spirits. Which means that nearly every sixth respondent has 

changed in terms of the consumption of spirits with alcohol content over 20 % of its 

behavior towards less risky - stopped to drink. It seems that changes in behavior 

related to the resident - respondents from Moravia minimize the consumption of 
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spirits with alcohol content over 20 %. The relationship between awareness of the 

methanol and consumption practice in this research is not proven. Also, it became 

clear that the respondents have ceased to cater spirits in convenience stores, market, 

stalls, etc., but greatly reduced the consumption of spirits with alcohol content over 

20 %, while these respondents greatly increased consumption of beer. 

 

Keywords: ALCOHOL, METHANOL, POISONING METHANOL, ALCOHOL 

DEPENDENCE, PROHIBITION  
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1 Úvod 
 

1.1 Prohibice 

Na základě toho, že se v České republice v září 2012 vyskytlo mnoho otrav 

metanolem s několika následnými úmrtími, byl vládou zřízen krizový štáb. Následně 

Ministr zdravotnictví v pátek večer 14. září 2012 vyhlásil alkoholovou prohibici, což 

znamenalo úplný zákaz prodeje alkoholu v restauracích i v obchodech. Prohibice 

byla částečná – nařízení se týkalo pouze alkoholických nápojů, které obsahovaly více 

než 20 % alkoholu.  

K rozhodnutí vyhlásit prohibici vláda dospěla na základě narůstajícího počtu otrav 

metylalkoholem. Ke dni, kdy byla v České republice prohibice vyhlášena, bylo 

oficiálně již 19 úmrtí po otravě metanolem. Prohibice ovšem v ČR netrvala příliš 

dlouho, byla zrušena 27. září 2012, trvala tedy 2 týdny. V době, kdy byla prohibice 

zrušena, bylo 26 mrtvých na základě otravy metanolem.  

1.2  Kauza metanol 

Díky metanolové kauze se zvýšil všeobecný zájem o problematiku konzumace 

alkoholu v ČR. Jak se ve svém článku zmiňuje Popov (2012, str. 276): „Jen málokdo 

ví, že v běžném roce, kdy nedojde k žádné metanolové aféře, se v ČR smrtelně otráví 

metanolem maximálně tři lidé za rok, současně však každý rok umírá v naší 

republice na otravu etylalkoholem přibližně 300 lidí.“  

Popov (2012) dále dodává, že v roce 2005 zemřelo na otravu etanolem dokonce více 

než 400 lidí. Nicméně kvůli tomu nebyla vyhlášena prohibice ani žádná mimořádná 

opatření a ani nebyl vládou ČR ustanoven žádný krizový štáb, který by se množstvím 

těchto úmrtí zabýval. Dle Popova (2012) je nasnadě vysvětlení, že si na to občané 

ČR už zvykli, stejně jako na mnohé další negativní jevy, které souvisí s rizikovým či 

škodlivým užíváním alkoholických nápojů. 

V České republice je velmi vysoká společenská tolerance vůči konzumaci alkoholu, 

následkem toho je zde také velmi vysoká prevalence užívání alkoholu. Z těchto 

důvodů se v současné době zástupci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 

(SNN) a Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze snaží více upozorňovat na 

problémy, které v ČR alkohol působí, snaží se přinášet odborné a prověřené 
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informace o alkoholu a v neposlední řadě také informace o zdravotních problémech a 

dopadech, které díky užívání alkoholu mohou vzniknout. Klinika adiktologie i SNN 

také spolupracují na přípravě Národního akčního plánu k alkoholu („NAPAL“). 

Tento plán se bude především zaměřovat na přípravu dlouhodobé strategie k omezení 

spotřeby alkoholu v České republice a také na omezení problémového případně 

škodlivého pití. (Popov, 2012) 

2 Alkohol 
2.1  Farmakodynamika a kinetika 

2.1.1 Charakteristika 

Alkohol neboli etylalkohol či etanol má chemický vzorec C2H5OH, jehož konstituční 

vzorec znázorňuje níže uvedený obrázek č. 1 a prostorový model molekuly je 

znázorněn obrázkem č. 2.  K jeho výrobě dochází při kvašení cukrů. (Ševela, 2011b) 

Heller, Pecinovská, & Zíma (2011, str. 50) píší, že: “Alkohol je název pro celou 

skupinu organických látek, které odvozujeme od uhlovodíků nahrazením atomu 

vodíku skupinou OH (od metanu metylalkohol, od etanu etylalkohol).“ Tito autoři 

dále uvádí, že většina alkoholů patří mezi prudké jedy, pouze etanol (etylalkohol) 

v malých dávkách neohrožuje lidské zdraví a život. (Heller, Pecinovská, & Zíma, 

2011) 

Výrobky určené ke konzumaci, obsahují etanol v různých koncentracích, nicméně ve 

většině nápojů se koncentrace etanolu pohybuje v rozmezí 3 – 52 %. (Ševela, 2011b)  

Martínková et al. (2007) ve své knize udává přesnější informace ohledně koncentrace 

alkoholu v jednotlivých typech nápojů. Autorka se tedy zmiňuje o tom, že obsah 

etylalkoholu je 3,5 – 6 % v pivě, 10 % ve víně, 20 % v portském víně a 40 – 55 % 

v destilátech. 

Etanol je také možné najít v některých čisticích prostředcích, kde dosahuje převážně 

koncentrace kolem 50 %. (Ševela, 2011b) 

Obrázek č. 1 Konstituční vzorec etanolu          Obrázek č. 2 Molekula etanolu               
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2.1.2 Resorpce 

Alkohol se velmi rychle vstřebává, nejprve již ze sliznice dutiny ústní, následně se 

vstřebává v žaludku a v duodenu. Pokud je žaludek prázdný vstřebá se 20 % 

alkoholu přímo přes gastrické vény do krve a za pouhou 1 minutu je již možné 

alkohol prokázat v mozku. Právě v mozku dosahuje koncentrace alkoholu vyšších 

hodnot než v krvi. Ze střev se alkohol přibližně za 15 minut až za 1,5 hodiny 

vstřebává do portálního oběhu. Nejrychleji dochází k resorpci v horním úseku 

tenkého střeva. Alkohol poté putuje do jater. (Šamánek & Urbanová, 2009) 

Následně dochází k distribuci alkoholu po celém těle. Vstupuje do všech tělních 

tekutin, do svalů a do mozku. V tukové tkáni je již distribuován méně a v kostech 

nacházíme alkoholu velmi málo. (Ševela, 2011b) 

Protože je chemická struktura alkoholu jednoduchá, je tím umožněn poměrně rychlý 

a snadný průnik alkoholu do tkání. Průnik alkoholu do tkání, které jsou hodně 

prokrvené, je rychlý, což je důvod, proč se hladina alkoholu v mozku, plících, játrech 

a ledvinách poměrně rychle vyrovnává hladině etanolu v krvi. Nižší koncentraci 

etanolu nacházíme v játrech, protože je zde alkohol odbouráván na další metabolické 

produkty. (Záškodná, 2004) 

Na vstřebávání alkoholu má vliv mnoho okolností. Záleží především na tom, jak je 

naplněný žaludek, jaké je prokrvení sliznice žaludku a v neposlední řadě záleží také 

na koncentraci konzumovaných nápojů. Je známo, že nápoje, které jsou 

koncentrované nebo obsahují kysličník uhličitý, se vstřebávají rychleji. (Heller & 

Pecinovská et al., 2011) 

2.1.3 Metabolismus  

V lidském těle mají na metabolismus alkoholu vliv dle Záškodné (2004) tři 

biochemické pochody: 

1. alkoholdehydrogenáza - což je hlavní enzym, který v těle odbourává alkohol, 

2. mikrosomální systém - tento systém se zapojuje při chronickém abúzu 

alkoholu, 

3. systém katalázy - tento systém se aktivuje v případě, že v lidském organismu 

stoupá hladina alkoholu.  
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Zíma (2013, str. 12) se zmiňuje o čtvrtém biochemickém pochodu, který má vliv na 

metabolismus alkoholu: „Přibližně před deseti lety byl popsán neoxidativní 

metabolismus, kdy vznikají etylované deriváty mastných kyselin zjištěné v různých 

tkáních lidského organismu, jak po chronickém, tak akutním abúzu.“  

Skála (1986) ve své knize píše, že mikrosomální systém se zapojuje do metabolismu 

etanolu při zvýšené konzumaci alkoholu a umožňuje tedy metabolizovat takové 

množství etanolu, na které by jen systém alkoholdehydrogenáza dlouhodobě nestačil. 

Tímto se vysvětluje i stoupající (i když často jen dočasná) tolerance k účinkům 

alkoholu.  

Schneiderka (2006) ovšem uvádí, že co do kvantity má největší význam alkohol 

dehydrogenázová cesta. Systému katalázy se oproti tomu připisuje pouze nepatrný 

význam.  

Alkohol je oxidován v játrech, pouze malé množství je oxidováno mimo ně. Nejdříve 

je alkohol oxidován na acetaldehyd působením enzymu alkoholdehydrogenázy. 

(Ševela, 2011b)  

Acetaldehyd je velmi reaktivní sloučenina, která se váže na nukleové kyseliny, 

fosfolipidy, ale zejména na proteiny včetně albuminu, kolagenu a hemoglobinu a tím 

mění jejich strukturu a funkci. Panuje předpoklad, že modifikace nukleových kyselin 

může být jedním z mechanismů kancerogenního působení alkoholu. Také na základě 

imunitní reakce, kterou vyvolají modifikované proteiny acetaldehydem může dojít 

k poškození organismu. (Zíma, 2013)  

Acetaldehyd je dále oxidován jaterním enzymem acetaldehyddehydrogenázou na 

klíčový meziprodukt, což je acetát, který dále vstupuje do Krebsova cyklu, kde je 

oxidován na CO2 a vodu. (Šamánek & Urbanová, 2009)  

Enzym alkoholdehydrogenáza má odlišnou aktivitu u žen a mužů, kdy aktivita tohoto 

enzymu u žen je o 30 % nižší nežli u mužů. Sníženou aktivitu tohoto enzymu 

(alkoholdehydrogenázy) je možné sledovat i u severoamerických Indiánů a Japonců. 

Díky tomu jsou tyto rasy velmi citlivé vůči účinkům alkoholu. (Heller & Pecinovská 

et al., 2011) 
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Višňovský (1999) dodává, že se alkohol oxiduje stálou rychlostí přibližně 8 g za 

hodinu. Při oxidaci současně vzniká poměrně velké množství energie, přibližně 7,2 

kcal. na gram alkoholu. 

Obrázek č. 3: Metabolismus alkoholu 

 

2.1.4 Mechanizmus účinku 

S největší pravděpodobností je důležité zabudování etanolu do integrálních 

membránových proteinů. Týká se to v různé míře nejrůznějších membránových 

složek. Velmi citlivé jsou například určité iontové kanály, které jsou řízeny 

transmitery (přenašeči), konkrétně kyselinou gama-aminomáselnou a kyselinou 

glutamovou. (Lullmann et al., 2002) 

2.1.5 Eliminace 

Odbourávání alkoholu probíhá neměnnou rychlostí, kterou lze ovlivnit jen velmi 

málo. Rychlost odbourávání alkoholu závisí především na individuální enzymatické 

výbavě člověka. (Heller & Pecinovská et al., 2011) 

Eliminace etanolu začíná ihned po jeho požití. V nezměněné formě se vylučuje 

plícemi, ledvinami a kůží jen několik málo procent etanolu. (Lullmann et al., 2002)  
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Ševela (2011b) upřesňuje, že konkrétně se plícemi a ledvinami vylučuje 2 -10% 

etanolu.  

Rychlost odbourávání etanolu nezávisí na koncentraci alkoholu v krvi. Za časovou 

jednotku dochází k odbourávání stále stejného množství etanolu. Hodnoty tedy 

klesají přibližně o 0,1 – 0,2 promile za hodinu. (Lullmann et al., 2002)  

2.2 Alkohol z pohledu Adiktologie 

2.2.1 Vzorce užívání 

Vzorce užívání alkoholu bývají zpravidla ovlivněny bio-psycho-sociálními faktory, 

jako je například věk, pohlaví, genetická výbava, vzdělání a zaměstnání, sociální 

role, rodinná historie nebo kultura. (Collins a McNair, 2002 in Holcnerová, 2010) 

V odborné literatuře se lze dočíst, že se vzorce užívání alkoholu nejčastěji rozlišují 

z hlediska frekvence a množství užitého alkoholu na: a) abstinenci, b) mírné užívání 

alkoholu (tímto se myslí takové užívání alkoholu, které obecně nezpůsobuje 

problémy uživateli ani společnosti), c) epizodické užívání alkoholu (což je užití pěti 

a více alkoholických nápojů během jedné příležitosti u mužů a čtyř a více nápojů 

během jedné příležitosti u žen a mladistvých jednou nebo vícekrát během dvou 

týdnů) a za d) nadměrné užívání alkoholu (užívání alkoholu, které způsobuje či 

zvyšuje riziko vzniku zdravotních problémů v důsledku užívání alkoholu). (WHO, 

2004 in Holcnerová, 2010)  

 

2.2.2 Účinky alkoholu 

Účinek alkoholu je závislý na mnoha faktorech. Záleží na dávce, na vlivu prostředí, 

dispozici apod.  

Krátkodobé nežádoucí účinky: 

• intoxikaci alkoholem provází velké množství somatických příznaků, které 

závisí na výši dávky, typicky se vyskytuje porucha rovnováhy, svalového 

napětí, dochází ke zpomalení reakčního času, objevuje se také nevolnost a 

zvracení, 
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• dále se setkáváme s poruchami chování a agresivitou, snížená sebekritičnost 

může mít za následek riskantní chování a tím způsobené úrazy,  

• v případě těžší intoxikace alkoholem dochází k poruše vědomí a následně až 

ke smrti, 

• patická opilost (patická ebrieta) patří mezi relativně málo časté komplikace – 

tento stav nastává po vypití malého množství alkoholu, které by u většiny lidí 

intoxikaci nezpůsobilo, vyskytuje se porucha vědomí, jsou přítomné bludy a 

halucinace, dochází také k poruchám chování s agresí, tento stav odeznívá po 

několika minutách až hodinách a končí spánkem, na stav bývá amnézie. 

Dlouhodobé nežádoucí účinky:  

• poškození gastrointestinálního traktu – poruchy trávení, průjmy, gastritidy. 

Poškození jater může vést k rozvoji jaterní cirhózy a jícnovým varixům, 

chronický abúzus alkoholu může také vést ke vzniku nádorového bujení – 

především se jedná o karcinom jater, jícnu, žaludku, tenkého střeva a 

konečníku, může také dojít k poškození slinivky a ke vzniku diabetu, 

s chronickým abúzem alkoholu je také spojena malnutrice či avitaminózy, 

což jsou stavy, které mohou být pro pacienta ohrožující na životě, 

• funkční a orgánové poškození oběhového systému – arteriální hypertenze, 

kardiomyopatie, 

• často se také vyskytují poruchy krvetvorby, anémie a poruchy 

hemokoagulace, 

• poruchy spánku, úzkostné a depresivní stavy, 

• s neurotoxickými účinky alkoholu se pojí poškození nervového systému – 

polyneuropatie, organické poškození mozku, následkem chronického abúzu 

alkoholu vzniká psychotická porucha, tento stav se projevuje halucinacemi, 

paranoidními bludy, poruchami paměti apod., 

• poškození endokrinního systému - dochází k narušení sekrece 

glukokortikoidů a testosteronu u mužů, což vede k impotenci, 

• u těhotných žen může dojít k poškození plodu – fetální alkoholový syndrom 

(FAS). (Minařík in Kalina et al., 2008) 
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Zíma (2013) se zmiňuje o tom, že poškození organismu alkoholem nevzniká pouze 

na základě jeho přímého účinku, ale odvíjí se zejména od jeho metabolismu a látek, 

které při něm vznikají. Přímý účinek alkoholu se projevuje především změnami 

biologických membrán.  

Při dlouhodobém a nadměrném užívání alkoholu dochází, v neposlední řadě, též 

k rozvoji psychické i tělesné závislosti. (Minařík in Kalina et al., 2008) 

Zíma (2013, str. 13) uvádí následující: „Přesné mechanismy poškození organismu 

alkoholem však ani na počátku 21. století detailně neznáme, i když škody, které 

působí, jsou významné jak z hlediska zdravotního, tak společenského.“  

2.2.3 Diagnostika 

 Jellinekova typologie  

V odborné literatuře se doposud uvádí Jellinekova typologie závislostí z roku 1940. 

Tato typologie rozlišuje pět typů závislosti na alkoholu: 

1. typ alfa – sem patří tzv. „problémové pití“, lidé spadající do této kategorie 

požívají alkohol jako sebemedikaci například k odstranění dysforie, potlačení 

tenze, úzkosti nebo deprese, u tohoto typu závislosti se velmi často vyskytuje pití 

o samotě, 

2. typ beta – jde o příležitostný abúzus alkoholu, pro tento typ je charakteristické 

pití ve společnosti, následkem je somatické poškození, 

3. typ gama - (tento typ bývá někdy označován též jako „anglosaský typ“, kdy jde 

o preferenci piva a destilátů) – tento typ závislosti na alkoholu je 

charakterizován poruchami v kontrole pití, dochází k pozvolnému nárůstu 

tolerance k alkoholu, následně dochází k somatickému i psychickému poškození, 

přičemž psychická závislost bývá výraznější, 

4. typ delta - (označovaný také jako „románský typ“, s preferencí vína) – v případě 

tohoto druhu závislosti se setkáváme s chronickou (denní) konzumací alkoholu, 

jde o tzv. udržování „hladinky“, nenacházíme výraznější projevy opilosti nebo 

ztráty kontroly, velmi výrazná je v tomto případě somatická závislost a 

poškození, 

5. typ epsylon - epizodický abúzus („kvartální pijáctví“), pro tento typ závislosti 

jsou typická střídající se období, kdy dotyčný alkohol téměř nebo vůbec nepije a 
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období, kdy dochází k nadměrné konzumaci alkoholu, s touto variantou 

závislosti se nesetkáváme příliš často, v některých případech může provázet 

afektivní poruchy osobnosti. (Minařík in Kalina, 2008). 

Nešpor (2001) se domnívá, že Jellinekova typologie je v dnešní době již překonaná.  

Diagnostika dle MKN – 10 

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize, patří závislost na alkoholu do V. 

kapitoly mezi Duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním 

psychoaktivních látek. 

Duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu se podle MKN – 10 

klasifikují jako diagnóza F 10. 

F 10.0 Akutní intoxikace vyvolaná užitím alkoholu 

Takto označujeme stav po užití alkoholu, který vede k poruchám na úrovni vědomí, 

vnímání, emotivity, nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí či reakcí. 

Jedná se o akutní opilost. 

F 10.1 Škodlivé užití alkoholu 

Musí být prokazatelné, že užívání alkoholu vede k tělesnému, nebo psychickému 

poškození. 

F 10.2 Syndrom závislosti na alkoholu 

Jedná se o soubor behaviorálních, kognitivních a fyziologických stavů, který se vyvíjí 

po opakovaném užití alkoholu. Typické jsou následující projevy: 

• silná touha nebo nutkání užít alkohol (craving), 

• potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení, nebo o 

množství alkoholu,  

• somatický odvykací stav, pokud je látka užívána s úmyslem zmírnit příznaky 

odvykacího stavu, případně se těmto příznakům úplně vyhnout, 

• průkaz tolerance k účinku alkoholu, potřeba vyšších dávek, aby se dosáhlo 

žádoucího účinku, 

• postupné zanedbávání zájmů a koníčků ve prospěch užívání alkoholu, 
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• pokračování v užívání alkoholu i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.  

F 10.3 Odvykací stav po odnětí alkoholu 

Je to skupina příznaků vyskytující se, při skončení užívání alkoholu, po jeho 

dlouhodobém užívání.  

F 10.4 Odvykací stav s deliriem 

Jedná se o skupinu příznaků, které se vyskytují při skončení užívání alkoholu, po jeho 

dlouhodobém užívání. Tento stav je ovšem komplikován deliriem (Delirium tremens). 

F 10.5 Psychotická porucha vyvolaná účinky alkoholu 

Aby mohla být diagnostikována psychotická porucha, musí být u pacienta přítomen 

soubor psychotických jevů, které se objevují během požití alkoholu nebo po něm. 

Důležitý je fakt, že tyto jevy nelze přisoudit pouze akutní intoxikaci a nejsou součástí 

odvykacího stavu. Pro tuto poruchu jsou charakteristické halucinace, bludy, 

psychomotorické poruchy (vzrušení nebo stupor) nebo abnormální afekt (intenzivní 

strach až extáze). Vědomí bývá jasné, ačkoli může být přítomno jeho mírné zastření. Do 

této kategorie spadá: Alkoholická halucinóza, alkoholická žárlivost, alkoholická 

paranoia a alkoholická psychóza NS. 

F 10.6 Amnestický syndrom vyvolaný alkoholem 

Jedná se syndrom spojený s výrazným chronickým postižením paměti. Postižení paměti 

se vztahuje na nedávné i vzdálené skutečnosti. Bezprostřední vybavování bývá většinou 

zachováno. Typické je větší poškození čerstvé paměti nežli paměti dávné. Dále je 

narušeno vnímání času, schopnost učit se nové věci apod. Mohou se vyskytovat 

konfabulace, ale nemusí být přítomné ve všech případech. Do této skupiny se řadí tato 

onemocnění: Amnestická porucha, vyvolaná alkoholem a Korsakovova psychóza nebo 

syndrom, vyvolané alkoholem.  

F 10.7 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem vyvolaná alkoholem 

Jde o poruchu, u které nacházíme změny v poznávání, afektu, osobnosti nebo chování. 

Řadíme sem například tato onemocnění: Alkoholická demence NS, chronický 

alkoholový mozkový syndrom, dále do této skupiny řadíme tzv. „flashbacky“, které je 
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možné částečně odlišit od psychotického stavu díky jejich epizodické povaze a tím, že 

jde v podstatě o opakování dřívějších zkušeností, které se vztahují k alkoholu. 

F 10.8 Jiné duševní poruchy a poruchy chování 

F10.9 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování 

(Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 

2009).  

Nešpor (2011) je toho názoru, že MKN-10 umožňuje velmi přesnou diagnostiku. 

Poukazuje především na přidání dalšího desetinného místa, kdy například kód F10.20 

znamená závislost na alkoholu, v současné době abstinuje. Zmíněný autor také 

vyzdvihuje využití II. a III. osy MKN- 10. Osa I. Označuje klinickou diagnózu, osa II. 

míru postižení a osa III. Související faktory. 

Popov (2013, str. 6) dodává, že: „Nejčastější diagnóza v psychiatrických lůžkových 

zařízeních, pro kterou byli v roce 2011 pacienti hospitalizování v psychiatrických 

lůžkových zařízeních v ČR, byla duševní porucha a porucha chování vyvolaná užíváním 

alkoholu (Dg. F10) – 9 765 hospitalizací s průměrnou dobou léčení 52,9 dne.“ 

Akutní intoxikace  

Akutní intoxikace alkoholem se ve většině případů projevuje jako prostá 

(nekomplikovaná) opilost (ebrieta, ebrietas simplex). Alkohol působí při nižších 

dávkách a na počátku konzumace stimulačně. Dochází ke zvýšení sebevědomí, 

člověk se stává více hovorným, dostavuje se psychomotorická excitace a povznesená 

nálada. Následuje snížení sebekritičnosti, zábran a agresivita. Poté se dostavuje 

únava, útlum a spánek. (Popov in Kalina, 2008) 

Dle Dvořáčka je intoxikace alkoholem stav, kdy dochází ke kombinaci dobře 

známých znaků narušeného chování se znaky, které jsou zejména neurologického 

rázu. (Dvořáček in Kalina, 2008) 

Pokud je dávka alkoholu větší než 3g/kg dochází k těžké intoxikaci alkoholem, která 

může dotyčného ohrozit na životě. Z tohoto důvodu je nutná hospitalizace především 

kvůli monitorování životních funkcí. (Popov in Kalina, 2008) 
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Višňovský (1999) uvádí, že zpočátku se projevy opilosti vyskytovat nemusí, 

projevuje se pouze euforie. Pokud dojde k vyššímu stupni opilosti dostavuje se již 

nepozornost, poruchy řeči a rovnováhy, dochází taktéž ke ztrátě sebekontroly. 

Uvedené příznaky se mohou dále stupňovat, objevuje se spavost, žaludeční 

nevolnost, nauzea až zvracení. V nejtěžším stádiu může dotyčný upadnout do 

bezvědomí, dýchání je pomalé, pulz zrychlený. Smrt nastává v případě, že dojde 

k útlumu mozkových center, která řídí dýchání a krevní oběh.  

Intoxikace má čtyři stádia, která závisí na hladině alkoholu v krvi. Rozlišujeme tedy 

tato stádia: 

1. lehká opilost – excitační stádium (alkoholémie do 1,5 g/kg), 

2. opilost středního stupně – hypnotické stádium (alkoholémie 1,6 – 2,0 g/kg), 

3. těžká opilost – narkotické stádium (alkoholémie více než 2g/kg), 

4. těžká intoxikace se ztrátou vědomí, hrozící zástavou dechu a oběhu – 

asfyktické stádium (alkoholémie nad 3g/kg). (Minařík in Kalina, 2008)  

Terapie 

Pokud se jedná o nižší stupně intoxikace, není třeba žádná léčba. Terapie vážnějších 

stavů spočívá především v zajištění základních životních funkcí, udržování 

průchodnosti dýchacích cest (je riziko aspirace zvratků), doplňování tekutin a ve 

zvýšeném dohledu kvůli případným komplikacím (vnitřní zranění, kóma, neklidné 

chování apod.). Při léčbě těžších intoxikací je třeba zajistit podpůrné nebo řízené 

dýchání, sledování ABR (acidobazická rovnováha), elektrolytů a tělesné teploty. Při 

křečích aplikujeme benzodiazepiny i.v. Nutné je taktéž sledování glykémie a pátrání 

po případných zraněních. (Dvořáček in Kalina et al.)  

 

Škodlivé užívání 

Popov (2008, str. 146) uvádí, že: „Škodlivé užívání je způsob užívání alkoholu, který 

vede k poškození zdraví, předcházející většinou několik let vlastní závislosti na 

alkoholu.“ Popov (2008) dále dodává, že dochází k somatickému poškození téměř 

všech orgánových systémů v lidském těle. Dle jeho názoru nemá podpůrná 

farmakoterapie bez úplné abstinence žádný velký efekt. 
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Nešpor (2012) se domnívá, že abychom mohli mluvit o škodlivém užívání alkoholu, 

mělo by být prokázány tělesné či duševní problémy související s pitím alkoholu. 

Zároveň píše o vhodnosti krátké intervence. 

 

Krátká intervence 

Babor a Higgins- Biddle (2003, str. 6) píší, že: „ Krátké intervence jsou postupy, 

jejichž cílem je rozpoznat reálný či potenciální problém s alkoholem a motivovat 

jedince k aktivní nápravě.“ 

 

Tuto intervenci mohou provádět praktiční či jiní lékaři, zdravotní sestry nebo jiní 

odborníci. Intervence je časově nenáročná a jde o velmi efektivní metodu. Krátká 

intervence bývá efektivní zejména v případech, kdy pacient zažívá negativní 

důsledky svého pití alkoholu – např. je po úrazu, který se mu stal následkem užívání 

alkoholu apod. V rámci krátké intervence se doporučují následující postupy: 

• poskytnutí informací, 

• doporučení abstinovat na určitou dobu (například měsíc do příští kontroly 

jaterních testů) nebo trvale, 

• jasná rada či doporučení přestat pít alkohol, 

• terapeutický kontrakt (dohoda o léčbě), 

• práce s motivací (motivační rozhovor), 

• předání různých svépomocných materiálů a příruček, 

• spolupráce s rodinou nebo zaměstnavatelem nemocného, 

• krátká intervence po telefonu či internetu, 

• aktivní předání – zdravotnický pracovník domluví pacientovi návštěvu na 

specializovaném pracovišti, případně pacienta na tuto návštěvu doprovodí 

(sociální pracovník nebo příbuzný). (Nešpor, 2009)  

 

 

2.2.4 Závislost na alkoholu 

Poprvé popsal alkoholismus americký lékař Benjamin Rush v roce 1774 jako 

„chorobu vůle“. Tímto se alkoholismus stal předmětem medicínského a 

psychologického zkoumání a úvah. Do této doby byly problémy s alkoholem 

vnímané jako neřest nebo jako dílo ďábla. Lidé, které problémy s alkoholem 
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postihly, byli doživotně vylučování ze společnosti a umisťováni do různých ústavů 

s choromyslnými a zločinci. (Lindenmeyer, 2009)  

Aby mohla být stanovena diagnóza závislosti (např. na alkoholu) musí pacient dle 

Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) 

splňovat nejméně tři ze sedmi příznaků za posledních 12 měsíců. Diagnostická 

kritéria jsou následující: 

1. růst tolerance – tímto je myšleno zvyšování dávek tak aby mohlo být dosaženo 

stejného účinku, nebo pokles účinku návykové látky při stejných dávkách, 

2. pokud dojde k vysazení návykové látky, dochází k odvykacím příznakům, 

3. užívání NL (návyková látka) ve větším množství nebo delší dobu, než dotyčný 

zamýšlel, 

4. dlouhodobá snaha, nebo jeden či více pokusů omezit užívání NL, 

5. veškerý volný čas je přizpůsoben obstarávání, užívání nebo zotavování se 

z účinků NL, 

6. v důsledku užívání NL zanechání nebo omezení ostatních aktivit – sociálních, 

pracovních či odpočinkových, 

7. užívání NL i přesto, že dochází k dlouhodobým nebo opakujícím se problémům 

(sociální, psychologické, tělesné) přičemž tyto problémy prokazatelně souvisí 

s užíváním NL. (Nešpor, 2011) 

Nešpor (2011) píše, že tato kritéria závislosti si jsou velmi blízká s kritérii závislosti 

dle Světové zdravotnické organizace v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN – 10).  

Nešpor (2011) nicméně dodává, že: „Poněkud překvapivě se mezi známkami 

závislosti v DSM – IV neobjevuje bažení (craving).“ 

Vývojové fáze vzniku závislosti na alkoholu  

Vývoj závislosti na alkoholu shrnuje Jellinek do následujících fází: 

1. Počáteční fáze alkoholismu - zpočátku má pití alkoholu vesměs rekreační, 

společensky tolerovaný charakter. K pití tedy dochází převážně ve 

společnosti druhých lidí, kteří také popíjejí, na různých oslavách apod. Pití 

přináší úlevu, euforii, je snazší navazovat společenské kontakty. Pití je 

zpočátku pouze příležitostné, ale postupem času se stává častější a 
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pravidelnější. Pro toto stádium je charakteristické, že se alkohol pije převážně 

v menších dávkách, k opilosti tedy dochází zřídka. Právě v tomto období se 

vytváří psychická závislost, zvyšuje se tolerance vůči alkoholu.  

2. Prodromální (varovná) fáze alkoholismu - dotyčný někdy pije i o samotě, 

přičemž důvodem často bývají všelijaké problémy, které dotyčného tíží. 

V této fázi se setkáváme již běžně s opilostí a objevují se také tzv. „okénka“. 

Psychická závislost je již rozvinutá v plném rozsahu a začíná se vytvářet také 

závislost somatická. Je patrná potřeba alkoholu bez ohledu na jeho druh či 

formu. 

3. Kruciální (rozhodující) fáze alkoholismu – v tomto období dochází ke 

ztrátě kontroly, alkoholik své pití racionalizuje, hledá pro něj vysvětlení. Pití 

mu způsobuje velké množství společenských problémů a potíží. V této fázi je 

vytvořena psychická a somatická závislost. Díky přítomnosti somatické 

závislosti se v případě vynechání alkoholu dostavují abstinenční příznaky.  

4. Terminální (konečná) fáze alkoholismu – pro tuto fázi je typické, že 

dochází k soustavné konzumaci alkoholu kdykoli během dne. Dotyčný 

celkově chátrá jak tělesně tak duševně, objevují se různé psychické poruchy. 

(Jellinek n.d. in Janik & Dušek, 1990)  

Leschova typologie osob závislých na alkoholu 

Profesor Otto Lesch sestavil na základě 20 leté studie pacientů, kteří byli závislí na 

alkoholu typologii alkoholiků. Lesch a jeho tým přišli na to, že jednotliví lidé 

v každé ze skupin mají projevy závislosti, které se navzájem liší, různé biologické 

vybavení a v neposlední řadě různé potřeby co se týká léčby a prognózy. Lesch tedy 

dělí osoby závislé na alkoholu následovně: 

Typ I . Pro tento typ je charakteristická silná biologická závislost a lidé, které lze 

zařadit k tomuto typu závislosti pijí převážně proto, aby zmírnili abstinenční 

příznaky. 

Typ II.  Tito lidé trpí neurózami, takže alkohol používají jako tzv. sebemedikaci. 

Typ III . K tomuto typu se podle profesora Lesche řadí především lidé, kteří trpí na 

deprese. 
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Typ IV.  Tento typ lidí, kteří jsou závislí na alkoholu je podmíněný výchovou a 

prostředím, má také společné znaky s obsedantně-kompulzivní poruchou. 

Zmíněný autor se dále domnívá, že jednotliví lidé mohou během své závislosti na 

alkoholu vystřídat různé typy závislosti. Tato typologie je významná především 

z hlediska komplexního pohledu na příčiny, souvislosti a léčbu závislosti u různých 

typů osob. (Běláčková, 2011) 

V nedávné době byl objeven gen, který může vyvolat závislost na alkoholu (i jiných 

drogách). Tato alela 1 dopaminového receptoru způsobuje, že osoby, u kterých se 

vyskytuje, mají málo receptorů pro dopamin, který má za úkol navozovat příjemné 

pocity. Tento fakt, je tedy podněcuje k pití alkoholu nebo brání drog, čímž se tito lidé 

snaží kompenzovat nízký počet receptorů pro dopamin. (Šamánek & Urbanová, 

2009) 

Léčba závislosti na alkoholu 

Nešpor (2009, str. 20) píše následující: „Závislost na alkoholu vzniká v důsledku 

interakce řady činitelů na fyzické, psychologické a sociální rovině.“  

Výše uvedené je důvodem, proč se v léčbě závislosti na alkoholu používá kombinace 

mnoha postupů. Využívá se zejména psychoterapie, rodinná terapie, nácvik 

sociálních dovedností dále se používají léky, které mírní craving (bažení po 

alkoholu) apod. 

Láznička (2011) píše o tom, že léčbu závislosti na alkoholu lze rozdělit do několika 

stádií. V počátečním stádiu nejprve u pacienta řešíme příznaky abstinenčního 

syndromu nebo deliria tremens. Poté následuje snaha o vytvoření podmínek pro 

dlouhodobou abstinenci. Stejně jako výše citovaný Nešpor i Láznička (2011) se 

zmiňuje o tom, že k vlastní léčbě závislosti na alkoholu se používá převážně 

kombinace různých druhů psychoterapie a farmakologická léčba.  

Abstinenční syndrom a delirium 

Po odnětí alkoholu může nastat velmi vážný a život ohrožující odvykací stav. Tento 

stav začíná ve většině případů několik hodin po ukončení pití a vrcholu dosahuje 

druhý den abstinence přičemž odeznívá do 5 dnů. S horším průběhem se setkáváme 

především u pacientů, kteří jsou vyčerpaní, trpí nedostatečnou výživou, nebo 
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nějakým tělesným onemocněním. Právě tyto stavy se u závislých na alkoholu 

vyskytují poměrně často. U většiny pacientů se setkáváme s mírným nebo středně 

těžkým průběhem. Přibližně u 3-5 % pacientů dochází k rozvoji křečí nebo deliria. 

Křeče bývají generalizované či tonicko-klonické.  

Nejzávažnější formou odvykacího stavu po odnětí alkoholu je tedy delirium, 

Vzhledem k tomu, že jsou přítomen nápadný třes, nazýváme tuto formu odvykacího 

stavu delirium tremens. Tento stav provází zmatenost, dezorientace, poruchy 

vnímání, bludy, zvýšené pocení, horečka, tachykardie a hypertenze. (Dvořáček in 

Kalina et al., 2008)  

Léčba abstinenčního syndromu 

Láznička (2011) uvádí, že léčba abstinenčního syndromu i deliria je v zásadě velmi 

podobná, co se týká spektra používaných léčiv. Rozdíl lze nalézt v dávkování léčiv. 

Mezi nejčastěji používaná léčiva tedy patří benzodiazepiny (diaepam) a clometiazol, 

dále se také používají neuroleptika a karbamazepin. Tyto léky (neuroleptika a 

karbamazepin) by se měly používat převážně v kombinaci nikoli jako monoterapie. 

Autor se zmiňuje také o tom, že neméně důležitá je i úprava homeostázy (vnitřního 

prostředí), dostatečná hydratace a léčba somatických poruch (arytmie, hepatorenální 

selhání, aspirace s následnou bronchopneumonií apod.). 

Anticravingová medikace  

Jedná se v podstatě o metodu senzitizace. Jde o používání takových látek, které 

v kombinaci s alkoholem vyvolají nepříjemné reakce a fungují jako jakási 

psychologická bariéra. Tato reakce se jmenuje podle nejznámějšího léčiva, které se 

k tomuto účelu používá – antabusová. (Láznička, 2011) 

V případě, že dojde k užití alkoholu, přičemž bylo předtím požito léčivo, které má 

senzitizující účinky, dojde k poměrně výrazné vegetativní reakci. Zmíněná reakce 

spočívá především v tom, že u pacienta dochází ke kolísání krevního tlaku, objevuje 

se tachykardie, zarudnutí v obličeji, bolesti hlavy, nauzea, zvracení, obtížné dýchání 

až kolapsový stav a bezvědomí. (Popov in Kalina, 2008) 

Popov in Kalina (2008, str. 147) také dodává, že: „Příčinou této reakce je 

metabolická blokáda, při které je inaktivován enzym acetaldehyddehydrogenáza, 
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čímž dochází k následné intoxikaci organismu hromadícím se acetaldehydem a 

k popsané vegetativní reakci.“  

Disulfiram (Antabus) se původně používal k léčbě střevních infekcí. Jeho účinek 

spočívá v tom, že vyvolá ireverzibilní (vratnou) inhibici jaterního enzymu aldehyd-

dehydrogenázy (ALDH), což vede k tomu, že se zvýší koncentrace acetaldehydu 

(meziprodukt metabolismu etanolu). Zvýšená koncentrace acetaldehydu tedy způsobí 

již zmíněnou vegetativní reakci, která spočívá v kolísání krevního tlaku, dále dochází 

k tachykardii, zarudnutí obličeje, objevuje se nauzea, zvracení až kolaps. Při těžké 

reakci může dojít k bezvědomí a k útlumu dýchání. Disulfiram se podává jen 2 x 

týdně v dávce 700-1400mg, protože se z lidského těla odbourává poměrně pomalu. 

Biologický poločas Disulfiramu je přibližně 6 dnů. (Láznička, 2011) 

Popov (2012, str. 18) píše, že: „Disulfiram je empiricky užíván při léčbě alkoholismu 

již 60 let, nicméně neexistují jednoznačné důkazy z randomizovaných 

kontrolovaných klinických studií, že dlouhodobě pomáhá udržet abstinenci.“ 

Acamprosat 

Tento přípravek mírní bažení po alkoholu. Acamprosat působí jako agonista na 

GABA receptory a inhibuje tak excitační aminokyseliny glutamátu. Tímto dochází 

k obnově homeostázy, která byla porušena vlivem abstinence po chronickém abúzu 

alkoholu, kdy dojde k nerovnováze mezi excitačním a inhibičním 

neurotransmiterovým systémem, přičemž převažuje excitační složka. Právě toto vede 

k abstinenčním příznakům a následnému bažení (cravingu) po alkoholu. Jedinou 

kontraindikací k užívání tohoto léčiva je renální nedostatečnost. Užití alkoholu nijak 

neovlivňuje farmakokinetiku acamprosatu a nedochází k vegetativní antabusové 

reakci. Je tedy možné současné podávání acamprosatu spolu s disulfiramem, což 

zvyšuje efektivitu léčby. (Láznička, 2011) 

Nešpor (2005) dodává, že osoby nad 60 kg váhy užívají 6 tablet acamprosatu denně 

(2-2-2) a osoby které váží, méně než 60 kg berou 4 tablety denně (2-1-1). 

Doporučuje se doba léčby trvající přibližně 1 rok. 
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Naltrexon 

Tento lék je kompetitivním antagonistou opiátových receptorů, jeho účinek spočívá 

v tom, že blokuje účinky endogenních (beta-endorfinů) i exogenních opioidů. Poté co 

pacient požije alkohol, zvýší se koncentrace beta-endorfinů, které jsou inhibitory 

GABA-neuronů. Tímto dojde k aktivaci dopaminových neuronů. Následně dojde 

k uvolnění dopaminu, což vede ke vzniku tzv. „pocitu odměny“ po užití alkoholu. 

Oproti acamprosatu má tento přípravek tu výhodu, že má vyšší účinnost a užívá se 

jednou denně. Kontraindikací pro podání naltrexonu je především porucha jaterních 

funkcí a ledvin. (Láznička, 2011) 

Podle Nešpora (2005) je hlavní překážkou pro širší možnosti využívání naltrexonu 

v léčbě závislosti na alkoholu především jeho vysoká cena, malá informovanost 

lékařů, neochota pacientů lék užívat a v neposlední řadě také vedlejší účinky.  

 Popov (2008) uvádí, že je možné acamprosat a naltrexon kombinovat, přičemž při 

současném podávání těchto léčiv dochází ke zvýšení efektivity léčby. 

Nový lék nalmefen 

Od roku 2008 běžely tři studie (ESENSE1, ESENSE2 a SENSE) které se týkaly 

použití nalmefenu při léčbě závislostí na alkoholu. Těchto studií se zúčastnilo celkem 

2000 lidí, kteří byli závislí na alkoholu. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, 

přičemž lidé v první skupině užívali aktivní látku (nalmefen) a lidé ve druhé skupině 

užívali placebo. Studie prokázaly účinnost tohoto přípravku ve srovnání s placebem. 

Nalmefen je opioidní antagonista, který má vysokou afinitu vůči všem třem typům 

opioidních receptorů. Oproti naltrexonu má tento přípravek vyšší biologickou 

dostupnost, delší biologický poločas, který umožňuje méně časté dávkování a 

v neposlední řadě disponuje nalmefen nižší hepatotoxicitou. Přípravek by mohl být 

zaveden do praxe v roce 2013. (Popov, 2012) 

Obrázek č. 4: Vzorec Nalmefenu 
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Nešpor (2009, str. 20) doplňuje, že: „Závislost je chronická nemoc a její léčba je 

úspěšná, když se léčí jako chronická nemoc, tj. dlouhodobě.“  

 

2.2.5 Závislost na alkoholu a metanol 

U člověka, který je závislý na alkoholu, by se mělo počítat se zvýšeným rizikem 

intoxikace metylalkoholem s nepříliš dobrou prognózou. Závislý na alkoholu bývá 

často opilý či v podnapilém stavu. Je možné, že z tohoto důvodu mohou počáteční 

příznaky otravy metanolem uniknout pozornosti, protože jsou považovány za běžnou 

opilost. Závislý má také strach z kontaktu s policií, zdravotníky, úředníky apod. a 

proto se těmto lidem raději vyhne. Může se tedy stát, že pomoc nepřijde včas, nebo 

dotyčný o pomoc nemá vůbec zájem a brání se jí. V případě léčby otravy metanolem 

může být závislý na alkoholu považován za rizikovějšího pacienta zejména 

z následujících dvou důvodů:  

1. Celkový zdravotní stav takového pacienta nebývá ve většině případů příliš 

příznivý, 

2. u takového pacienta je zvýšená tolerance vůči etanolu, který rychleji 

metabolizuje a potřebuje tedy častější a větší dávky etylalkoholu. (Popov, 

2012) 

2.2.6 Epidemiologie  

Studie: Konzumace alkoholu a situace v ČR – dotazník AUDIT 

Tato studie, která byla zveřejněna v roce 2010, byla provedena v rámci neklinické (tj. 

běžné) populace.  

Výzkumný soubor tvořili lidé ve věku 18 – 64 let s přibližně stejným zastoupením 

mužů i žen (muži tvořili 49,9 % souboru). Výzkumný soubor tvořilo 1326 osob, kdy 

průměrný věk byl 39,2 let. Tento výzkumný soubor představuje reprezentativní 

vzorek pro Českou republiku z hlediska pohlaví, věku a vzdělání.  

Výsledky dle dosažených bodů v testu AUDIT jsou takové, že skóre méně než 8 

bodů dosáhlo 67,1 % mužů a 90,1 % žen. Výsledné skóre tedy poukazuje na to, že 

tito lidé nemají problém s alkoholem. Skóre 8-19 bodů mělo 29,1 % mužů a 9,3 % 

žen. Zde již můžeme hovořit o problémech s alkoholem. Skóre, které bylo větší než 
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19 bodů, dosáhlo 3,8 % mužů a 0,3 % žen. V tomto případě již hovoříme o vážných 

problémech s alkoholem a možné závislosti. (Nešpor, Csémy & Sovinová, 2010) 

 

Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT) 

The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) vyvinula Světová 

zdravotnická organizace (WHO) v 80. letech. Audit je screeningový dotazník, který 

se používá v mnoha zemích na celém světě. Tento dotazník slouží k posouzení 

výskytu škodlivého a rizikového pití v populaci.  

Dotazník je složen z 10 otázek. První tři otázky jsou zaměřeny na rizikové pití 

alkoholu, další tři otázky se zaměřují na možný výskyt příznaků závislosti na 

alkoholu a konečně poslední čtyři otázky se týkají indikátorů škodlivého pití 

alkoholu. 

AUDIT se dá velmi snadno skórovat. Každá odpověď na otázku v dotazníku má 

skóre v rozmezí 0 – 4. Dosažené body se následně sečtou, přičemž lze celkem 

dosáhnout 0 – 40 bodů. Pokud je v testu dosaženo celkového počtu bodů 8 a více 

považuje se to za indikátor rizikového a škodlivého pití a případné závislosti na 

alkoholu. Vzhledem k tomu, že účinek alkoholu je závislý na průměrné tělesné váze 

a také na metabolismu organismu je stanovena hranice pro ženy a muže ve věku nad 

65 let o 1 bod níže (tj. 7 a více bodů). Celkové skóre lze také podrobněji analyzovat 

na základě určení otázek, ve kterých získal dotazovaný jedinec nejvíce bodů. Obecně 

platí, že získání jednoho bodu a více v otázkách 2 nebo 3 poukazují na rizikové 

užívání alkoholu. Body, které dotyčný získal za otázky 4 až 6, mohou naznačovat 

vznikající či již přítomnou závislost na alkoholu. Body získané za otázky 7 až 10 

poukazují na to, že již došlo ke zdravotnímu poškození v souvislosti s abúzem 

alkoholu. Dotazník umožňuje rozlišit 4 možné úrovně rizika s doporučením následné 

intervence. 

Celkové výsledky získaných bodů se tedy interpretují následovně: 

0-7 Spotřeba alkoholu s nízkým rizikem. Zde není nutná žádná intervence, přesto se 

doporučuje poučení o alkoholu a jeho účincích (edukace). 
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8-15 Jde o rizikové (nebezpečné) pití alkoholu. V tomto případě je doporučována 

intervence v podobě jednoduché rady zaměřující se na omezení rizikového pití. 

16-19 Zde můžeme již mluvit o škodlivém pití alkoholu nebo závislosti. V tomto 

případě je doporučována jednoduchá rada, stručné poradenství a nepřetržité 

sledování a dohled odborníka. 

20-40 Dosažení tohoto bodového rozmezí se již hodnotí jako možná závislost na 

alkoholu. Vzhledem k tomu, že dotazník není diagnostickým nástrojem pro určování 

diagnózy závislosti na alkoholu, je nutné další diagnostické zhodnocení odborníkem 

na tuto problematiku. (Babor et al., 2001)  

Studie: Rizikové a škodlivé pití u mladých dospělých 

Výzkumný soubor byl tvořen celkem 2 221 respondenty ve věku 18 – 39 let. 

K získání dat byl použit dotazník, který byl vytvořen speciálně pro potřeby tohoto 

výzkumu. 

Škodlivé pití v této studii zahrnovalo i problémové pijáky a osoby závislé na 

alkoholu. Studie prokázala, že škodlivé pití se častěji vyskytuje u mužů (12,5 %) než 

u žen (2,7 %). 

Studie dále ukázala, že největší výskyt škodlivého pití alkoholu vykazují nejvíce 

respondenti ve věku 18-24 let (9 %) a 25-29 let (8,9 %). V souvislosti se vzděláním 

se ukázalo, že největší výskyt škodlivého pití alkoholu je u respondentů se základním 

vzděláním (17 %). S ohledem na zaměstnání respondentů studie prokázala nevyšší 

výskyt škodlivého pití u respondentů, kteří jsou nezaměstnaní (19,2 %).  

Rizikové pití se vyskytuje u 26,2 % mužů a 13,6 % žen. Nejvíce se vyskytuje 

v těchto věkových kategoriích 18 – 24 let (22,5 %), 25-29 let (21,4 %) a ve věkové 

kategorii 35 – 39 let (21 %). V souvislosti se vzděláním byl nejvyšší výskyt 

rizikového pití touto studií prokázán u respondentů, kteří mají základní vzdělání. Co 

se týká zaměstnání, byl prokázán největší výskyt respondentů, kteří pijí rizikově 

v kategorii nezaměstnaných ( 29,4 %). (Csémy, Sovinová & Procházka, 2011) 
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Prevalence otrav alkoholem a metanolem – srovnání 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že za posledních jedenáct let se alkoholem 

(etanolem) otráví v průměru 331 lidí ročně. Nejvyšší počet otrávených byl v roce 

2005, kdy se otrávilo 416 lidí a nejméně to bylo v roce 2002, kdy zemřelo na otravu 

alkoholem 246 lidí.  

Počet otrav metanolem se v posledních letech vyskytl u 0-3 lidí ročně. Toto číslo se 

více než desetinásobně zvětšilo v roce 2012, kdy došlo k otravě metanolem u 36 lidí. 

Tabulka č. 1: Fatální intoxikace metanolem a alkoholem v letech 2002-2012 
 

Rok 

Počet úmrtí na náhodnou, úmyslnou 
nebo blíže nezjišt ěnou otravu 

metanolem 

Počet úmrtí na náhodnou, úmyslnou 
nebo blíže nezjišt ěnou otravu 

alkoholem 
2002 0 246 
2003 2 291 
2004 0 327 
2005 3 416 
2006 1 347 
2007 1 343 
2008 1 368 
2009 3 354 
2010 3 322 
2011 3 316 
2012 36 317 

 Zdroj: Informační systém Zemřelí, ČSÚ 

 

3 Metanol 
3.1 Historie 

Metanol znali Egypťané již ve středověku jako produkt pyrolýzy dřeva a používali 

ho jako jednu z mnoha látek při balzamování mumií. Čistý metanol v roce 1661 

poprvé izoloval destilací Robert Boyl. Výroba metanolu byla patentována v roce 

1926. (Holeček, 2013)  

3.2 Charakteristika 

Další názvy pro metanol jsou například: methylalkohol, karbinol, dřevěný líh apod. 

Metanol (CH3OH) jehož vzorec je také znázorněn na obrázku č. 5 má molekulovou 

hmotnost 32,04. Jde o nejjednodušší alifatický alkohol. Metanol je bezbarvá, 
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alkoholicky páchnoucí kapalina, mísitelná s vodou. Tato látka je těkavá, hořlavá a 

silně jedovatá. (Široký, 2006)  

Metanol má specifickou hmotnost 0,81. V jednom litru 100% roztoku je tedy 

obsaženo 810 g metanolu. (Ševela, 2011a) 

Obrázek č. 5: Molekula metanolu                           Obrázek č. 6: vzorec metanolu 

 

3.3 Výskyt 

Metylalkohol patří z hlediska množství výroby mezi nejpoužívanější chemikálie na 

světě – v roce 2007 bylo vyrobeno 40 milionů tun. Je ovšem třeba zmínit fakt, že 70 

% vyrobeného metanolu se dále používá k syntéze jiných látek (např. formaldehyd, 

kyselina octová a dalších). V poslední době je metanol také často využíván jako 

palivo do spalovacích motorů. (Štefan, Hladík et al., 2012) 

Metanol se také používá jako průmyslové rozpouštědlo v barvách, lacích, kapalinách 

do kopírek apod. Metanol je také možné využít zředěný jako nemrznoucí kapalinu 

(95 %), odmrazovač skel automobilů (4-90%) nebo jako roztok na umývání předních 

skel (17-99 %). V neposlední řadě nachází své využití při výrobě plastů, filmů, 

textilií, linolea, výbušnin nebo gumy. (Ševela, 2011a) 

Metanol je v malém množství obsažen v ovocných a zeleninových šťávách (140 

mg/l), pivu (10 mg/l) a víně (200 mg/l). (Štefan, Hladík et al., 2012) 

Riziko ovšem představuje metanol, který se vyskytuje v nekvalitních lihovinách. 

Často se můžeme setkat s tím, že se metanol pije jako náhrada etanolu, nebo se 

používá k jeho ředění. Takto naředěná směs se následně prodává jako levný etanol. 

Ve Velké Británii se k metanolu přidává tmavě červené barvivo, které ho tak odliší 

od etanolu (Ševela, 2011a).  
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3.4 Kinetika a metabolismus 

Ševela (2011a) uvádí, že metanol je do těla absorbován gastrointestinálním traktem, 

dále plícemi a kůží. Dle Zakharova (2012) se metanol ze zažívacího traktu vstřebává 

poměrně rychle. Maxima v krevním séru je dosaženo již za 30 – 90 minut po jeho 

požití. Biologický poločas v organismu činí 8 – 28 hodin. Biologický poločas se 

prodlužuje při terapii antidotem (alkoholem) na 30 – 50 hodin a naopak se zkracuje 

při hemodialýze na 2 – 3 hodiny. 

Ševela (2011a) dále píše, že metanol je metabolizován převážně v játrech a částečně 

také v ledvinách enzymem alkoholdehydrogenázou (ALD).  

Mladí muži produkují alkoholdehydrogenázu ve větším množství nežli staří lidé. 

Z tohoto důvodu mohou být starší muži intoxikování menším množstvím alkoholu 

než mladí. U žen není hladina tohoto enzymu nikterak ovlivňována věkem, nicméně 

hormonální změny, ke kterým dochází v menopauze, mohou způsobit, že dojde 

k intoxikaci menšími dávkami alkoholu. Méně alkoholdehydrogenázy produkují také 

lidé, kteří trpí jaterním onemocněním. (Holeček, 2013)  

V organismu lidí, kteří konzumují ve větší míře alkohol, se syntetizuje více ALD a 

díky tomu snáší vyšší dávky alkoholu. Tito lidé dokáží zmetabolizovat až 38 ml 

alkoholu během jedné hodiny, zatímco lidé v průměru metabolizují pouze 13 ml za 

hodinu. (Holeček, 2013)  

Metanol tedy účinkem enzymu ALD přechází na toxický metabolit – formaldehyd. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nedostatek enzymu alkoholdehydrogenázy 

zpomaluje metabolismus a tím i intoxikaci. Formaldehyd je následně rychle 

oxidován na kyselinu mravenčí za pomoci enzymu aldehyddehydrogenázy. (Ševela, 

2011a) 

Zakharov (2012) uvádí, že kyselina mravenčí se velmi pomalu oxiduje na CO2 a H2O 

a díky tomu dochází k hromadění kyseliny mravenčí ve tkáních.  

Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) píší, že odbourávání metanolu je možné také 

alternativní cestou čímž je myšlena oxidace pomocí folátové metabolické dráhy. Jde 

o pomalou reakci, přičemž její rychlost se zvyšuje s koncentraci kyseliny folinové, 

což je aktivní redukovaná forma kyseliny listové.  
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3.5 Mechanismus účinku 

Metanol působí excitačně a po velkých dávkách také narkoticky na CNS. Velmi 

závažná je toxicita jeho metabolitů. Jedná se především o hromadění kyseliny 

mravenčí v sítnici, očním nervu a v bazálních gangliích mozku. (Široký, 2006) 

3.6 Eliminace 

Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) se zmiňují o tom, že eliminace metanolu je 

pomalá a odpovídá přibližně 1/7 rychlosti, kterou je odbouráván etanol. Etanol má 

přibližně dvacetkrát vyšší afinitu k alkoholdehydrogenáze nežli metanol. Z tohoto 

důvodu je etanol preferovaným substrátem. Jako substrát označujeme výchozí látku 

v chemické reakci. Z těchto informací je zřejmé, že velmi záleží na poměru 

metanolu a etanolu. Pokud je v požitém destilátu výrazně větší množství etanolu, 

přetrvává metanol v organismu a je postupně vylučován plícemi a močí a nedochází 

k jeho hromadění ve formě kyseliny mravenčí.  

3.7  Toxicita 

Široký (2006) píše, že metanol je dobře rozpustný ve vodě i v tucích, proto snadno 

prostupuje skrz buněčné membrány a poměrně rychle se dostává do krevního oběhu. 

Dle Širokého (2006) metanol sám o sobě toxický není, nicméně vytváří metabolity, 

které jsou velmi toxické. Metanol je údajně typický příklad tzv. letální syntézy, což 

znamená, že z látky, která je relativně netoxická, vznikne po její biotransformaci 

látka toxická.  

Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) poukazují na to, že minimální toxická 

hladina metanolu v krvi je přibližně 100 mg/l. Pokud je dosaženo koncentrace 200 

mg/l metanolu v krvi je nutná léčba antidotem. Dle zmíněných autorů nastává při 

koncentraci 400 mg/l metanolu v krvi těžká otrava a 1000 – 2500 mg/l je pro člověka 

smrtelných. 

V této souvislosti je nutno uvést, že přirozená hladina metanolu v krvi je do 3 mg/l. 

Například sladidlo aspartam a inhibitor kvasinek dimetyldikarbonát přidávané do 

potravinových výrobků jsou v organismu metabolizovány také přes metanol. (Štefan, 

Hladík et al., 2012). 
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3.8 Toxické metabolity metanolu 

Formaldehyd patří mezi silné a velmi reaktivní toxiny nicméně jeho přeměna na 

kyselinu mravenčí je velmi rychlá. Což je důvodem, proč vlivem formaldehydu 

nedochází k poškození žádného orgánu. Formaldehyd má poločas rozpadu pouhé 1 – 

2 minuty. 

Kyselina mravenčí je s největší pravděpodobností jediný přímý toxin, který se 

vyskytuje při otravě metanolem. (Ševela, 2011a) 

Ševela (2004) dále dodává, že právě hromadění kyseliny mravenčí souvisí 

s rozvojem metabolické acidózy, aniontového okna, následnou depresí centrálního 

nervového systému (CNS) apod. 

Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) se zmiňují o tom, že pokud je koncentrace 

kyseliny mravenčí nad 200 mg/l vyskytují se oční projevy (poruchy vidění) a 

metabolická acidóza. V případě, že je koncentrace kyseliny mravenčí více nežli 500 

mg/l jedná se o těžkou otravu.            

U Holečka (2013) se lze dočíst, že odbourávání kyseliny mravenčí z organismu je 

závislé na koncentraci tetrahydrofolátů v játrech. Vzhledem k faktu, že člověk má 

koncentraci tetrahydrofolátů poměrně nízkou je tedy i odbourávání kyseliny 

mravenčí z lidského těla pomalé. 

Laboratorním stanovením kyseliny mravenčí v séru je možné spolehlivě 

diagnostikovat a zhodnotit závažnost otravy metanolem. Díky stanovení kyseliny 

mravenčí lze také sledovat další vývoj otravy a účinnost léčby antidotem. (Zakharov 

et al., 2013)  

3.9 Otrava metanolem 

Jabor (2008, str. 399) definuje otravu metanolem takto: „Otrava metanolem je 

závažný, život ohrožující stav s poruchami CNS, kómatem a rizikem úmrtí.“ 

První případy otrav metanolem se objevily přibližně 200 let po tom, co byl metanol 

poprvé izolován (r. 1661 – R. Boyl) tyto otravy bylo spojovány s přítomností velkého 

množství příměsí. V 1896 byl vynalezen účinný a levný způsob očištění metanolu, 

což vedlo k tomu, že se rázem zvýšil zájem o metanol jakožto o velmi dobrou 
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náhradu etanolu. Jako náhrada etanolu byl metanol v tuto dobu využíván ve všem 

krom lihovin např. v toaletních potřebách, balzámech, extraktech apod.) První vlna 

masových otrav metanolem proběhla ve světě zpočátku 20. století. Více než 300 

případů otravy metanolem se vyskytlo ve Spojených Státech, kde zemřelo na otravu 

metanolem 156 lidí. Další případy otrav se objevily v Německu – konkrétně 163 

případů a z toho 72 případů skončilo úmrtím. Další desítky případů otrav metanolem 

byly v Rusku, Maďarsku a dalších zemích. (Roe, 1946 in Zakharov et al., 2013)  

Vzhledem k tomu, že vědci neměli dlouhou dobu důkazy o toxicitě metanolu, 

protože při pokusech, které byly prováděny na laboratorních zvířatech, se 

neobjevoval typický obraz otravy jako u člověka. Později se zjistilo, že se tak dělo 

díky tomu, že králici, potkani a myši vykazují vůči metanolu mnohem menší citlivost 

nežli člověk. Z tohoto důvodu nepřesvědčil lékaře o toxicitě metanolu ani tzv. 

„Berlínský vánoční týden“ v roce 1911 kdy došlo k více než 160 případům 

intoxikace metanolem. Stalo se tak v situaci, kdy všichni otrávení pili totožný 

alkoholický nápoj v jedné hospodě. Většina lékařů se shodla na tom, že intoxikace 

byla způsobena pouze přítomností příměsí nikoli metanolem jako takovým. Velmi se 

diskutovalo také o možné hypersenzitivitě některých osob na jinak zdraví neškodný 

metanol. (Roe, 1946 in Zakharov et al., 2013) 

O tom, že je metanol toxický přesvědčila odborníky v roce 1922 až masová otrava 

dělníků pracujících v lodním přístavu v Hamburku, kde vykládali loď s tekutou 

náloží z Ameriky. Tekutina, kterou dělníci požili, obsahovala chemicky čistý 

metanol. (Reif, 1923 in Zakharov et al., 2013) 

I přes to, že byla prokázána toxicita metanolu, hromadné otravy neskončily. Ve 

většině případů otrav metanolem bylo příčinou záměrné přidání metanolu do lihovin 

za účelem většího zisku. (Kane, 1968 in Zakharov et al., 2013) 

   

3.9.1 Možné důvody 

Jak uvádí Popov (2012) je možné, že k otravě metylalkoholem dojde pouhou 

náhodou. A to například u dotyčného, který se napije výjimečně. Alkoholický nápoj 

mu je nabídnut někým, komu věří, a tak nemá sebemenší důvod pátrat po původu či 

složení alkoholu. Větší pravděpodobnost toho, že dojde k otravě je u člověka, který 
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alkoholické nápoje konzumuje pravidelně, ve velkém množství a v neposlední řadě 

pije alkohol, který je nekvalitní a neznámého původu. S tímto se lze setkat u lidí, 

kteří pijí rizikově, škodlivě nebo jsou na alkoholu závislí. 

 Popov (2012, str. 182) se dále zmiňuje o tom, že: „V ČR je dlouhodobě a trvale 

vysoká spotřeba alkoholických nápojů, počet závislých na alkoholu v ČR stoupá, 

zvyšuje se tedy i počet osob, které jsou rizikem otravy metylalkoholem ohrožené 

více.“ 

Člověk, který je závislý na alkoholu může být otravou ohrožen více také proto, že má 

nedostatek informací o metylalkoholu, informace se k němu vůbec nedostane, 

případně se k němu dostane pozdě, nebo v takové formě, která je pro něj jen těžko 

srozumitelná. (Popov, 2012) 

 

3.9.2 Příznaky  

Ševela (2011a) píše, že počáteční stádium intoxikace metanolem, které nastává 

přibližně za 1 hodinu po požití, se vyznačuje především zmateností a ataxií. Poté 

nastupuje bezpříznakové období, což je pravděpodobně doba potřebná k přeměně 

metanolu na jeho toxické metabolity. Dle Zakharova (2012) nastupují hlavní toxické 

projevy metabolitů za 6 – 12 hodin po požití závadného alkoholu. Pokud byl 

současně konzumován jiný alkohol, mohou se projevy dostavit až za 36 hodin. 

Lehká intoxikace se tedy může dostavit již 30 minut po požití závadného alkoholu. 

Mezi základní projevy patří: 

1. CNS projevy: bolesti hlavy, závratě, slabost, zmatenost, poruchy paměti, 

2. oční poruchy: mlhavé vidění, fotofobie, mydriáza, změny barevné percepce, 

rozsah změn koreluje se závažností intoxikace, 

3. metabolické poruchy: pokles pH, hyperventilace, zvýšení osmolárního a 

aniontového gapu, 

4. GIT projevy: nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem 

Těžká otrava má následující projevy: 

1. CNS projevy: sopor až kóma, křeče následkem edému mozku nebo plic, 
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2. Oční poruchy: snížení zrakové ostrosti, ztráta barevného vidění, centrální 

skotom až slepota, mydriáza, edém papily, destrukce retiny, degenerace 

zrakového nervu, 

3. metabolické poruchy: prohlubování metabolické acidózy, vysoký přechodný 

osmolární, později aniontový gap, tachypnoe, v těžkých případech může 

nastat renální i multiorgánové selhání., 

4. GIT projevy: akutní pankreatitida, přechodná porucha jaterních funkcí, 

5. oběhové projevy: deprese myokardu, hypotenze, tachykardie, bradykardie, 

dysrytmie, dušnost, cyanóza, edém plic, změny na EKG, reverzibilní srdeční 

selhání. (Zakharov, 2012) 

U Holečka (2013) se můžeme dočíst, že kyselina mravenčí, později i kyselina mléčná 

způsobují metabolickou acidózu. 

I další autoři potvrzují, že toxicita metanolu souvisí především s biotransformací 

metanolu na kyselinu mravenčí, která je zodpovědná za vznik závažné metabolické 

acidózy. (Hatson et al., 2005) 

Poruchy vidění, které patří mezi nejcharakterističtější příznaky otravy metanolem, se 

objevují právě s nástupem metabolické acidózy. Nemocný má zamlžené vidění nebo 

pocit jako by se nacházel ve sněhové vánici (husté „sněžení“ před očima. Dochází 

k degeneraci gangliových buněk retiny a optického nervu. Následkem toho může 

dojít k přechodné nebo trvalé slepotě. (Ševela, 2011a) 

Ševela (2011a) zároveň dodává, že zrakovou toxicitu nezpůsobuje metabolická 

acidóza, ale vysoká koncentrace kyseliny mravenčí.  

U Holečka (2013) se lze dále dočíst, že za častým poškozením sítnice stojí 

pravděpodobně také fakt, že k odbourávání metanolu na jeho jedovaté produkty 

kromě jater dochází mimo jiné i v sítnici. 

Popov (2012) je toho názoru, že slepota může nastat již po požití 15 ml 

metylalkoholu. Po vypití 30 až 240 ml může nastat smrt. 

Ševela (2011a) uvádí, že smrt nastává jako důsledek selhání respirační činnosti po 

tonickém spasmu kosterního svalstva, což potvrzuje i Zakharov (2012) kdy se 
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zmiňuje o tom, že u těžkých otrav hrozí smrt především díky dechovému selhání, jen 

zřídka je příčinou úmrtí cirkulační selhání. 

Coulter et al. (2011) uvádí, že za smrtelnou dávku je považována dávka přibližně 

1g/kg, nicméně metabolická acidóza, kóma či slepota mohou nastat již při nižších 

dávkách metanolu. 

Jabor (2008, str. 399) se zmiňuje mimo jiné také o tom, že: „Prognóza závisí na 

závažnosti postižení, kritériem může být pH a neurologický nález – při poklesu pH 

pod 7,0 při současném kómatu je mortalita nad 80 %, chybí-li uvedené známky, je 

mortalita pod 6 %.“  

Holeček (2013, str. 15) dodává, že: „Se závažností otravy koreluje hladina kyseliny 

mravenčí či mravenčanu, ale nikoliv hladina metanolu.“ 

U pacientů, kteří otravu metanolem přežijí, se tedy vyskytuje postižení optického 

nervu z důvodu hromadění kyseliny mravenčí v nervus opticus, může dojít až k již 

zmiňované slepotě. Dále může být přítomen parkinsonismus, demence či 

polyneuropatie. Na CT nacházíme u těchto pacientů mnohočetné nekrózy mozku 

především v bílé hmotě. U některých pacientů se může vyskytnout také bilaterální 

nekróza v oblasti putamen, tento nález je však poměrně vzácný. Postižení putamen 

tedy není přiliš časté, ale hromadí se v něm nejvíce kyseliny mravenčí a současně je 

tato oblast na kyselinu mravenčí velmi citlivá. (Jabor, 2008) 

3.9.3 Laboratorní diagnostika 

Minimální laboratorní vyšetření při podezření na otravu metanolem by mělo 

zahrnovat stanovení pH a krevních plynů, iontogram v plazmě (výpočet anionového 

gapu), dále by měla být stanovena hladina glukózy, laktátu, kreatininu a urey. Je 

potřeba také změřit a vypočítat osmolalitu – aby bylo možné určit osmolální okno. 

Při otravě metanolem prokážeme metabolickou acidózu ze zvýšení naměřených 

aniontů současně se zvýšením anionového gapu přičemž příčinou je vzestup 

koncentrací kyseliny mléčné a kyseliny mravenčí. (Jabor, 2008) 

Zadák (2008) upřesňuje, že aniontová mezera neboli anion gap vyjadřuje nadbytek 

iontů, který vede k metabolické acidóze. V lidském organismu musí být koncentrace 



42 
 

hlavních kationtů (K+, Na+, Ca+, Mg+ atd.) a aniontů (HCO3
-, Cl – atd.) v rovnováze. 

Pokud je zjištěn mezi ionty rozdíl nazývá se tento rozdíl iontová mezera (anion gap). 

Samozřejmostí by měla být také základní toxikologická analýza, stanovení ketolátek 

v moči (popř. v plazmě) a v neposlední řadě by měla být stanovena hladina etanolu a 

ostatních těkavých látek v krvi. (Jabor, 2008)  

3.9.4 Léčba 

Léčba otravy metanolem má za cíl zabránit komplikacím, upravit hladiny elektrolytů, 

udržovat dýchání a hydratovat pacienta. (Holeček, 2013) 

Pokud nastane včasné podání antidota, dojde k minimalizaci tvorby toxických 

metabolitů. Je třeba zahájit léčbu co nejdříve, protože zahájení léčby až za 8 – 10 

hodin nebo později zvyšuje morbiditu i mortalitu. Jako antidotum se používá etanol 

nebo fomepizol. (Zakharov, 2012) 

Dle Holečka (2013) právě etanol a fomepizol velmi zpomalují metabolismus 

metanolu a tím snižují jeho biochemické a klinické účinky. 

Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) píší, že etanol a fomepizol jsou 

preferovanější substráty alkoholdehydrogenázy čímž je znemožněna přeměna 

metanolu na jeho toxické produkty. Tito autoři dále vyzdvihují fakt, že pacienti, kteří 

jsou léčeni antidotem by měli současně dostávat i kyselinu folinovou (leukovorin). 

Etanol 

Jako první pomoc se při otravě metanolem podává 200ml 40% alkoholu případně 

infuze alkoholu. Etanol má za úkol zpomalit odbourávání metanolu a díky tomu 

dojde ke zpomalení vzniku intoxikace. (Zakharov, 2012) 

Etanol a metanol jakožto substrát spolu tedy soutěží o jeden stejný enzym a etanol 

zde má před metanolem přednost 9:1, což znamená, že stálým přívodem etanolu 

můžeme odbourávání metanolu účinně zpomalit. (Lullmann et al., 2002) 

Vše potvrzuje také Ševela (2011a) který se zmiňuje o tom, že při podání etanolu se 

prodlužuje poločas metanolu až na 30 – 40 hodin. Děje se tak z důvodu, že etanol má 

desetkrát větší afinitu pro alkoholovou dehydrogenázu v porovnání s afinitou 

metanolu.  
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Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) dokonce uvádí, že etanol má dvacetkrát 

vyšší afinitu k alkoholdehydrogenáze nežli metanol. 

Brabander et al. (2004) uvádí, že etanol jakožto kompetitivní inhibitor ADH (enzym 

alkoholdehydrogenáza) zabraňuje tvorbě toxických metabolitů. 

Při podávání etanolu je nutné pacienta sledovat na JIP z důvodu hrozby útlumu 

dechu či CNS. Je také třeba sledovat hladinu etanolu. Koncentrace etanolu by se 

měla udržovat v rozmezí 1 – 1,5 promile s tím, že u dospělých až 2 promile, u dětí 1 

promile. Udržování hladiny etanolu pod 1 promile by bylo bez terapeutického efektu. 

Obecně platí, že u dětí a abstinentů se doporučuje dodržovat nižší dávky, u 

alkoholiků je třeba dávky etanolu o 50 – 100% zvýšit. (Zakharov, 2012) 

 

Fomepizol 

Fomepizol (4-metylpyrazol) je kompetitivní inhibitor alkoholdehydrogenázy a brání 

vzniku toxických metabolitů metanolu. Při léčbě otrav metanolem je namístě včasné 

podání fomepizolu tedy v době, kdy se ještě nevytvořilo příliš velké množství 

toxických metabolitů. Při zahájení léčby fomepizolem záleží především na době, 

která uplynula mezi požitím metanolu a zahájením terapie a na množství 

nahromaděných metabolitů. Od toho se odvíjí další prognóza. Fomepizol je ve 

Spojených státech schválen pro léčbu otrav metanolem již od roku 2000 a z léčby 

zcela vytlačil použití etanolu. (Petr, 2012) 

Fomepizol má ve srovnání s etanolem snadnější klinické použití, nevyžaduje tak 

časté monitorování, které je nutné při léčbě etanolem, netlumí CNS a v neposlední 

řadě nezpůsobuje opilost.  

Léčba fomepizolem místo etanolu je vhodná zejména v těchto situacích: 

• Pacienti s poruchou vědomí 

• Současný vliv tlumivých látek (opioidy, sedativa, antidepresiva, 

antikonvulziva, antihistaminika, hypnotika) 

• Jaterní onemocnění, pacienti, kteří užívají disulfiram (léčba alkoholismu) 

nebo metronidazol 
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• Těhotenství – zejména1. trimestr 

• Děti 

• Nemožnost monitorování pacienta na akutní jednotce, nedostupné laboratorní 

monitorování hladiny etanolu 

Při užívání fomepizolu se také vyskytují nežádoucí účinky, přičemž jde zejména o 

bolesti hlavy, nevolnost, ospalost, nepříjemná pachuť v ústech apod. (Wedge et al., 

2012). 

V České republice je v současné době fomepizol na základě schválení specifického 

tříletého léčebného programu dovozu Ministerstvem zdravotnictví v povinném 

seznamu antidot Toxikologického informačního střediska VFN. Zásoby antidota jsou 

rovnoměrně uložené ve třech městech v rámci ČR. Tyto zásoby jsou  

v Toxikologickém informačním středisku VFN v Praze, dále na Oddělení urgentního 

příjmu Fakultní nemocnice Olomouc a v Městské nemocnici Ostrava. (Zakharov et 

al., 2013)  

Hemodialýza 

Ve velké míře odstraňuje metanol i kyselinu mravenčí a koriguje metabolické 

poruchy. Hemodialýza je vhodná především u těžkých otrav. Vzhledem k tomu, že 

při léčbě antidotem se metanol odbourává velmi pomalu, je vhodné nasadit HD i u 

pacientů, kteří mají nižší koncentrace metanolu, nemají acidózu ani netrpí těžkými 

příznaky. (Zakharov, 2012) 

Jak píše Ševela (2011a), hemodialýza by měla být zahájena co nejdříve. Patří mezi 

metody, které nejúčinněji odstraňují metanol i kyselinu mravenčí. Důvodem pro 

zahájení hemodialýzy jsou tyto indikace: 

1. hladina metanolu v séru je vyšší než 0,5g/l, 

2. výskyt metabolické acidózy, 

3. klinické známky poškození CNS, 

4. poruchy zraku, 

5. požití více než 30 ml 100% metanolu. 

Léčba hemodialýzou by měla trvat až do té doby, kdy dojde k návratu plného vědomí 

u nemocného, vymizí závažné toxické příznaky a dojde k vymizení metanolu v krvi 
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společně s ústupem metabolické acidózy. Koncentrace metanolu, které se má pomocí 

hemodialýzy minimálně dosáhnout je méně než 250 mg/l. (Jabor, 2008) 

Dle Holečka (2013) je třeba celou léčbu konzultovat s nefrologem, který pomůže 

s korekcí metabolických a respiračních poruch a s aplikací hemodialýzy. Konzultace 

jsou nutné také s očním lékařem z hlediska možného poškození zraku a s neurologem 

z hlediska možných nervových záchvatů v akutním stavu a poruch pohybu. 

Popov (2012, str. 182) píše, že:„ Léčba otravy metylalkoholem je velmi nákladná, 

částka za jeden den pobytu na oddělení urgentní medicíny (ARO, metabolické 

jednotce) je tak velká, že by se z ní dala úplně uhradit několikaměsíční odvykací 

léčba závislosti pro několik pacientů.“ 

3.9.5 Prevence otravy metanolem 

Prevence otravy metanolem spočívá dle Popova v následujícím: 

• Nepít alkohol vůbec 

• Nepít alkohol neznámého původu (alkohol, který není opatřen kolky apod.) 

• Nepít destiláty, u piva a vína je riziko otravy metanolem velmi malé. 

Nebezpečí představuje také kombinace piva či vína s destiláty. Podnapilý či 

opilý člověk se stává méně opatrným a snáze vypije destilát neznámého 

původu. (Popov, 2012) 

Hromadné otravy metanolem jsou ve světě poměrně časté, přesto není mnoho 

publikací, které by obsahovaly detailní údaje o klinickém stavu, laboratorních 

hodnotách, léčebných opatřeních a výsledcích léčby intoxikovaných pacientů. 

(Hovda, 2005 in Zakharov et al., 2013) 

Je třeba dodat, že právě z výše uvedeného důvodu se doposud diskutuje o klinických 

a laboratorních prognostických kritériích závažnosti otravy, nebo o účinnosti různých 

antidot a metod sekundární eliminace. (Paasma, 2012, Bekka, 2001, Kan, 2003 in 

Zakharov et al. 2013)  
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3.10 Hromadná otrava metanolem v ČR  

V České republice se první případy otrav metanolem objevily 3. září 2012 

v Moravskoslezském kraji konkrétně ve městě Havířov. Velmi rychle se ovšem 

otravy metanolem rozšířily do všech 11 krajů v celé zemi. Několik případů otrav 

metanolem se objevilo také v zemích, které sousedí s Českou republikou. Šlo 

především o Polsko a podezření na otravu metanolem se objevilo také na Slovensku. 

Ke konci roku 2012 se v České republice vyskytlo celkem 121 případů otravy 

metanolem. Z toho se v 79 % jednalo o muže a 21 % otrávených byly ženy. Na 

otravu metanolem zemřelo 41 lidí, z toho 21 lidí zemřelo ve zdravotnických 

zařízeních a 20 lidí mimo síť zdravotnických služeb. Celková smrtnost neboli letalita 

tedy byla 33,9 %.  

Mezi pacienty, kteří byli hospitalizováni, bylo 79,2 % mužů přičemž medián věku 

byl 53 let a průměrný věk byl 50,5 let. Žen bylo hospitalizováno 20,8 % kdy 

průměrný věk byl 52 let a medián 57 let. Otravu metanolem přežilo více mužů nežli 

žen, nicméně u mužů se častěji vyskytovaly trvalé následky např. poruchy zraku a 

poruchy CNS. (Zakharov et al., 2013) 

Dle Macalíkové (2013, ústní sdělení) má aktuálně metanolová kauza v České 

republice celkem 48 obětí. Doposud poslední oběť zemřela 3. 12. 2013.  

Původ metanolu, který byl obsažen v lihovinách, není zatím znám. Alkohol 

s obsahem metanolu se prodával v lahvích, které napodobovaly originální lahve 

různých druhů rumu, vodky, slivovice, meruňkovice apod. Veškeré vzorky toxických 

lihovin obsahovaly směs metanolu a etanolu v různých poměrech. Od 20/80 do 

50/50. V lahvích, ze kterých byly odebrány vzorky, se tedy vyskytovalo 20 - 50 % 

metanolu a 50 – 80 % etanolu a jednalo se o destiláty s 40 % objemovým podílem 

lihu. (Zakharov et al., 2013)  

Dle Macalíkové (2013, ústní sdělení) se z  celkového množství 15 tisíc litrů 

závadného alkoholu podařilo dohledat přibližně 13 tisíc litrů. Dva tisíce litrů tedy 

mohou stále kolovat mezi lidmi. V metanolové kauze je doposud více než 70 

obviněných, pět z nich je ve vazbě. Sedmi lidem hrozí za zločin obecné ohrožení až 

dvacetileté vězení.  
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3.10.1 Potíže spojené s určením diagnózy  

Největším problémem při určování diagnózy byla ve všech zdravotnických 

zařízeních velmi omezená možnost stanovení a současně terapeutického 

monitorování hladiny metanolu v krevním séru. Většina nemocnic nemá 

biochemické laboratoře adekvátně vybavené tak, aby v nich bylo možné provádět 

stanovení metanolu v krvi nebo v krevním séru. Potřebné vybavení ke stanovení 

metanolu mají pouze větší nemocnice, jejichž součástí je toxikologická laboratoř, 

která vlastní plynový chromatograf. Z tohoto důvodu se musely posílat do 

toxikologických laboratoří vzorky z menších spádových nemocnic. Což mohlo vést 

k určitému zdržení ohledně stanovení správné diagnózy a současně mohlo dojít 

k prodlení ohledně časného podávání antidota. (Zakharov et al., 2013) 

Jako další problém lze označit případy těžké otravy s následným úmrtím pacientů, 

kdy nebylo při přijmu již možné metanol detekovat. S největší pravděpodobností se 

tak dělo z důvodu, že metanol již mohl být zmetabolizován na kyselinu mravenčí a 

jednalo se tedy o pozdní stádia otravy. Je tedy možné, že v některých případech 

smrtelných otrav metanolem mohla být stanovena jiná diagnóza. Stanovení kyseliny 

mravenčí dokáže provést jen několik pracovišť v České republice – převážně se 

jedná o pracoviště ve fakultních nemocnicích. (Zakharov et al., 2013)  

3.10.2 Nová metoda pro stanovení kyseliny mravenčí  

Vědci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy Univerzity 

(CEITEC MU), kteří spolupracovali s lékaři z nemocnice v Havířově, vyvinuli novou 

metodu pro velmi rychlou diagnostiku otravy metanolem. Nová diagnostická metoda 

spočívá v unikátním stanovení kyseliny mravenčí v krevním séru. Stanovení probíhá 

pomocí kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí. Kyselina mravenčí 

je ze vzorků krevního séra analyzována během 1 – 2 minut. Uvedená metoda ukáže, 

zda je v krvi pacienta vyšší hladina kyseliny mravenčí, než by měla být a zda je tedy 

vhodné zahájit okamžitou léčbu či nikoli. Ukázalo se, že stanovení kyseliny 

mravenčí v séru je z hlediska včasného zahájení léčby významnější nežli stanovení 

hladiny metanolu. Tato metoda byla úspěšně testovaná na lidech, kteří se otrávili 

metanolem.  
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Výhody metody: 

Nespornou výhodou této metody je jednoduchost provedení a malá spotřeba vzorku 

(ke stanovení kyseliny mravenčí stačí několik mikrolitrů zředěného krevního séra). 

Další výhodou je také rychlost – tento způsob stanovení kyseliny mravenčí v séru je 

nejrychlejší ze všech testů, kterými je možné hladinu kyseliny mravenčí stanovit. 

Pomocí této metody je také možné monitorovat snižování kyseliny mravenčí v séru.  

Vědecký tým bude i nadále pracovat na vývoji jednoduchého, přenosného kapilárně 

elektroforetického přístroje a na jeho validaci pro využití v klinické praxi. (Kubáň et 

al., 2013) 

3.10.3 Stanovení kyseliny mravenčí na OKB FN Brno 

Beňovská, Wiewiorka a Tůmová (2013) ve svém článku píší, že vzhledem k závažné 

situaci, kterou představovaly, otravy metanolem v ČR se rozhodli pracovníci 

Oddělení klinické biochemie ve FN Brno zavést metodu, která by napomohla 

k odhalení a monitorování otravy. 

Tato metoda spočívá ve stanovení metabolitu metanolu – kyseliny mravenčí. Princip 

této metody je takový, že kyselina mravenčí se oxiduje na CO2 (oxid uhličitý) za 

současné redukce NAD+ na NADH, který se stanovuje spektrofotometricky při 340 

nm pomocí formiátdehydrogenázy. Stanovení kyseliny mravenčí pomocí této metody 

trvá přibližně 10 minut. 

Během čtyř měsíců byla stanovena kyselina mravenčí u 90 negativních pacientů, kdy 

bylo dosaženo hodnot 0 – 17mg/l. Současně došlo k zachycení jednoho pozitivního 

případu – naměřená hodnota kyseliny mravenčí byla 704 mg/l. Stanovení kyseliny 

mravenčí stojí přibližně 65 Kč. 

U pacientů u kterých bylo vysloveno podezření na intoxikaci metanolem, se kromě 

stanovení kyseliny mravenčí provádělo také stanovení samotného metanolu. 

Stanovení metanolu zajišťoval pro FN v Brně Ústav soudního lékařství LF MU 

v Brně. Kyselina mravenčí má tu výhodu a současně nevýhodu že k její maximální 

koncentraci v organismu dochází po několika dnech od požití, kdy může být metanol 

již zmetabolizován. Rozsah měření, kterým disponuje tato metoda je dostatečný i pro 
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těžké otravy metanolem a umožňuje jak záchyt, tak další monitorování pacienta 

v průběhu léčby. Analýza je také přesná a rychlá.  

Vzhledem k rychlé reakci firmy, která dodává reagencie, bylo možné u pacientů 

měřit hladinu kyseliny mravenčí již koncem září 2012 tedy 15 dní po tom, co se 

vyskytl první případ otravy metanolem, který souvisel s Metanolovou aférou. 

 

3.10.4 Klinické příznaky při přijetí do nemocnice 

Poměrně dlouhá doba latence po požití nápoje s obsahem metanolu, která činila 

v České republice v průměru 39 hodin, měla vliv na stav pacientů při přijetí do 

nemocnice a také na diagnostické potíže. Přibližně každý třetí pacient (31 %), který 

byl přijat do nemocnice, byl v kómatu a měl těžkou acidózu, což mělo za následek 

nízkou efektivitu nasazené léčby. Všichni pacienti, kteří v nemocnicích zemřeli, byli 

hospitalizování déle než 12 hodin po požití alkoholu s obsahem metanolu. V době 

přijetí do nemocnice mělo celkem 83 % pacientů příznaky intoxikace metanolem. 

Mezi nejčastější projevy intoxikace při příjmu patřily gastrointestinální symptomy 

(nauzea, zvracení, bolesti břicha, abdominální křeče, průjem) mezi další příznaky 

patřily poruchy zraku, dušnost, kóma a bolest na hrudníku.  

Příznivý přínos také měl fakt, že část hospitalizovaných osob pila také jiné 

alkoholické nápoje (víno, pivo, whisky, domácí destiláty apod.). Potvrdilo to 

vyšetření krve před přijetím k hospitalizaci, kdy byl u 41 % osob detekován alkohol 

v krvi. Osoby, u kterých nebyly přítomny žádné příznaky, byl alkohol v krvi 

prokázán v 68 %. Na základě těchto údajů se lze domnívat, že důvodem nižší 

úmrtnosti mužů (16 %) oproti ženám (35 %) mohl být fakt, že muži pili alkoholické 

nápoje z více zdrojů. 

3.10.5 Léčba 

Při léčbě otrav metanolem se nejčastěji používaly následující přístupy: alkalizace, 

podání antidota (etanol nebo fomepizol), foláty (kyselina folinová nebo listová) a 

hemodialýza (kontitunální venovenózní nebo interminentní). Ve třech čtvrtinách 

případů v ČR byl jako antidotum podáván etanol. Samotný fomepizol nebo 

v kombinaci s etanolem byl použit pouze u každého pátého pacienta. Vzhledem 
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k faktu, že byl Fomepizol vyhrazen pouze pro nejtěžší případy nebylo možné 

porovnat účinnost léčby různými antidoty. Hemodialýza byla provedena u 74 % 

pacientů. (Zakharov et al., 2013) 

Dle analýzy krátkodobých výsledků léčby otrav metanolem je zřejmé, že přibližně 60 

% hospitalizovaných pacientů nemá po intoxikaci metanolem žádné následky. 

Přibližně 20% pacientů zemřelo a 20% pacientů otravu metanolem přežilo, ale otrava 

na nich zanechala následky v podobě poškození CNS a zraku. Poškození zraku se 

vyskytovalo nejčastěji. (Zakharov et al., 2013) 

 Otázkou zůstává, jaký charakter má dlouhodobé poškození zraku, centrálního a 

periferního nervového systému resp. Jak se bude nadále vyvíjet zdravotní stav 

přeživších pacientů v průběhu následujících 5 – 6 let. Nejen z tohoto důvodu probíhá 

od ledna 2013 společná prospektivní studie 1. LF UK a VFN – Toxikologického 

informačního střediska kliniky pracovního lékařství, neurologické kliniky, oční 

kliniky a kliniky adiktologie a Institutu klinické a experimentální medicíny. Tato 

studie bude probíhat následujících 6 let a jejím hlavním cílem je zodpovědět otázky 

dynamiky rozvoje dlouhodobých následků otrav metanolem u přeživších pacientů. 

(Zakharov et al., 2013) 

 

4 Popis metodologického rámce a metod 
4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem je popsat, jaký měla či má metanolová kauza vliv na vzorce užívání 

alkoholu a chování ve vztahu k alkoholu u cílové skupiny, a porovnat případné 

rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, informovanosti o 

problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání a závislosti). Pro 

realizaci tohoto šetření jsem zvolila formu kvantitativního výzkumu. 

 

4.2 Výzkumné otázky 

1) Jak se změnilo chování ve vztahu k alkoholu (uživatelů alkoholu) během 

metanolové kauzy? 
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2) Jak změny chování souvisí se sociodemografickými charakteristikami uživatelů? 

3) Jak změny chování souvisí s jejich informovaností o problematice metanolu? 

4) Jak změny chování souvisí s jejich vzorci užívání (preferovaný typ, způsob 

obstarávání a konzumace alkoholických nápojů, míra škodlivosti užívání alkoholu)? 

  

4.3 Metody tvorby dat 

Data byla sbírána pomocí dotazníku. Internetový průzkum probíhal v době od 22. 5. 

2013 do 30. 6. 2013.  

Ferjenčík (2000, str. 183) uvádí, že: „Dotazník je vhodné použít tam, kde potřebujeme 

jednu a tutéž sadu otázek zadat velkému počtu lidí, je totiž výhodnější, když jim ji 

zadáme najednou - simultánně. Dotazník v jeho základní podobě není nic jiného, než 

standardizované interview předložené v písemné podobě“. 

Ferjenčík se ve své knize zmiňuje také o výhodách i nevýhodách dotazníku. 

Výhody dotazníku: 

- úspora času a finančních prostředků, 

- data lze ve většině případů obvykle lépe kvantifikovat. 

Nevýhody dotazníku 

- menší pružnost (např. nelze klást doplňující otázky apod.), 

- formulace otázky nemusí být vždy dostatečně jasná všem,  

- obvykle bývá nižší věrohodnost dat, 

- příprava dotazníku si vyžaduje větší pečlivost, nežli příprava interview. 

(Ferjenčík, 2000) 

Dotazník pro účely tohoto výzkumu byl vytvořen na webu qualtrics.com. Tyto 

webové stránky, určené na tvorbu dotazníků, byly zvoleny především proto, že je 
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možnost poměrně snadného přenesení získaných dat do statistického programu 

SPSS. 

Struktura dotazníku 

Dotazník je tvořen 26 otázkami. Z toho byla 1 otázka otevřená a zbytek otázek – tedy 

25 byly otázky uzavřené. První část dotazníku je zaměřena na získání 

sociodemografických charakteristik respondentů (6 otázek), další část dotazníku 

sleduje chování respondentů ve vztahu k alkoholu (7 otázek) a tři otázky sledují 

informovanost respondentů týkající se metanolu. Posledních 10 otázek v tomto 

dotazníku odpovídá standardizovanému dotazníku AUDIT. 

4.4 Cílová populace a nominace výzkumného souboru 

Cílovou skupinou byli konzumenti alkoholu v rámci internetové populace. Jedná se o 

mladou, vzdělanější populaci. Jedná se o samo výběr – výzkumu se tedy zúčastnili 

pouze ti, kteří se opravdu zúčastnit chtěli.  

4.4.1 Etika 

Vyplnění dotazníku bylo anonymní, dobrovolné a záleželo na svobodné volbě 

každého potenciálního respondenta a jak je již uvedeno výše - výzkumu se zúčastnili 

pouze ti respondenti, kteří se zúčastnit chtěli. Respondenti byli také seznámeni s 

účelem dotazníku – tedy s tím, že slouží výhradně pro potřeby této diplomové práce. 

4.4.2 Šíření dotazníku 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o internetový průzkum, byl dotazník šířen pomocí 

internetu. Dotazník byl šířen pomocí Facebooku, kam byl po předchozí domluvě 

s vlastníkem určitých FB stránek dotazník následně umístěn. Jedná se o tyto FB 

stránky: 

• Psychologie.cz – internetový časopis 

• Bridge magazín – internetový časopis 

• Gate magazín – internetový časopis 

• OZdravotnictví 

• Zdravotnické noviny 

• Ošetřovatelství.info 

•  Sestra - časopis 
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• FFakt – časopis studentů Filozofické fakulty UK 

• Bezpečné město 

• MAXIM – časopis 

• Peklo na talíři 

• Dtest – časopis 

• ProFootball – časopis 

Dotazník se podařilo umístit i na některé internetové weby. Jednalo se o následující 

internetové stránky: 

• Alkoholik.cz 

• Mojestarosti.cz 

• Alkohol-alkoholismus.cz 

• Ordinace.cz 

• Doktorka.cz 

• Ošetřovatelství.info 

• Webové stránky města Brna 

• Bezpečné město.cz 

Dotazník byl také umístěn na několik diskuzních fór: 

• Vitalia.cz 

• Geocaching.cz – fórum pro příznivce geocachingu 

• Twinstar.cz – fórum o PC hrách 

• Omlazení.cz – fórum pro ženy 

• PCTuning – fórum o počítačích 

• GamePark.cz – fórum o PC hrách 

• Poradte.cz – internetová poradna 

• SuperForum.cz - sdružuje různá fóra např. o zahradě, vaření, životě, autech, 

hrách, mobilech, audio-video atd.  

Dle původního plánu byla cílová skupina mladí dospělí v ČR, posléze se ukázalo, 

jako vhodné zařadit do výzkumu i respondenty, kteří toto kritérium nesplňují. Bylo 

to dáno zejména bohatostí získaných dat a možností srovnat různé věkové kategorie. 

Nicméně vzhledem k faktu, že se jednalo o internetový průzkum, je většina 
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výzkumného souboru tvořena právě mladými dospělými – jak také ukazuje 

následující popis výzkumného souboru.  

4.5 Metody analýzy dat 

Data byla analyzována a zpracovávána pomocí statistického programu SPSS. Byla 

použita matematicko-analytická statistika (testová statistka) – testování hypotéz. 

Konkrétně byl použit McNemar test. Následně byla data zpracována popisně 

statisticky v Excelu a vyhodnocena pomocí sloupcových, pruhových a výsečových 

grafů a formou tabulek. 

 

5  Popis výzkumného souboru 
Výzkumný soubor tvořilo celkem 1656 respondentů.  

5.1 Sociodemografické charakteristiky 

Z celkového počtu respondentů bylo 826 mužů (49,9 %) a 830 žen (50,1 %). Složení 

výzkumného souboru dle věku ukazuje také následující graf.  

Na následujícím grafu můžeme vidět, že ve výzkumném souboru má největší 

zastoupení věková skupina 18-25 let, kdy mají muži zastoupení 46 % a ženy 54,3 %. 

Následuje věková skupina 26-35 let, kdy bylo mužů 39 % a žen 38,6 %. Ve skupině 

36 a více let vidíme, že muži tohoto věku tvořily 13,6 % výzkumného souboru a ženy 

7,1 % 

Graf č. 1: Složení výzkumného souboru dle věku 
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základní
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střední
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Jak plyne z grafu č. 2  nejvyšší dosažené vzdělání označilo 50,6 % mužů a 46 % žen 

střední s maturitou. Vysokoškolské vzdělání uvádí 31,3% mužů a 35,2% žen. Vyšší 

odborné studium či pomaturitní nástavbu dokončilo 3,9% mužů a 11,1% žen. Střední 

vzdělání nebo učební obor uvedlo 9,2% mužů a 3,9% žen. Vzdělání základní má 

z celkového počtu respondentů 5% mužů a 3,9% žen. 

Graf č. 2: Složení výzkumného souboru dle vzdělání 

 

Z následujícího grafu, který popisuje složení výzkumného souboru dle místa pobytu 

je zřejmé, že nejvíce respondentů je z Prahy (27 %), následuje Jihomoravský kraj (13 

%), dále Střední Čechy (10 %), Moravskoslezský kraj (9 %) a Jihočeský kraj (6 %). 

Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský kraj uvedlo 5% respondentů jako místo, kde 

se nejčastěji vyskytují. Plzeňský kraj, Ústecký kraj a Pardubický kraj uvedlo 4 % 

respondentů. Liberecký kraj a Vysočina byl každý zastoupen 3 % respondentů. A 

konečně Karlovarský kraj, který uvedlo 2 % respondentů. 
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Graf č. 3: Složení výzkumného souboru dle místa pobytu 

 

Následující tabulka ukazuje místo nejčastějšího pobytu dle krajů z hlediska pohlaví. 

Z tabulky je tedy zřejmé, že nejvíce žen (27,7%) pobývá v Praze, 13,2% 

v Jihomoravském kraji, 10,5% ve Středočeském kraji, 9,8 % v Moravskoslezském 

kraji, 6,2 % v Jihočeském kraji a 5,2 % ve Zlínském kraji. Olomoucký, 

Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Pardubický kraj a 

Vysočinu uvedlo jako místo svého nejčastějšího pobytu méně než 5 % žen. 

Mezi respondenty bylo nejvíce mužů, kteří pobývali taktéž v Praze (25,4 %). 

Jihomoravský kraj uvedlo 12,8 % mužů, následuje Středočeský kraj (9,1 %), 

Moravskoslezský kraj (8 %), Královéhradecký a Olomoucký kraj (6,1 %), Jihočeský 

(5,5 %), Zlínský (5,1 %) a Plzeňský kraj (5 %). Ústecký, Karlovarský, Liberecký, 

Pardubický kraj a Vysočinu uvedlo méně nežli 5 % mužů.  
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Tabulka č. 2:  Místo nejčastějšího pobytu dle krajů z hlediska pohlaví 

 

 Pohlaví 

muž žena 

  

Ve kterém kraji nejčastěji 

pobýváte? Uveďte jen jeden. 

Praha 25,4% 27,7% 

Středočeský 9,1% 10,5% 

Jihočeský 5,5% 6,2% 

Plzeňský 5,0% 3,9% 

Karlovarský 2,2% 1,5% 

Ústecký 4,4% 4,0% 

Liberecký 2,6% 3,6% 

Královéhradecký 6,1% 3,9% 

Pardubický 4,4% 2,9% 

Vysočina 3,3% 3,1% 

Jihomoravský 12,8% 13,2% 

Olomoucký 6,1% 4,6% 

Zlínský 5,1% 5,2% 

Moravskoslezský 8,0% 9,8% 

 
Koláčový graf, který vidíme níže, ukazuje složení výzkumného souboru z hlediska 

zaměstnání. Vidíme tedy, že více než polovinu výzkumného souboru tvořili 

zaměstnaní či samostatně výdělečně činní lidé, kterých bylo 58 %. Další poměrně 

početnou skupinu tvoří studenti (33 %), Nezaměstnaných respondentů a respondentů, 

kteří jsou momentálně na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou v tomto 

výzkumném souboru 4 %. Důchodci či invalidní důchodci tvořili 1%. 

Graf č. 4:   Složení výzkumného souboru dle zaměstnání 
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nemám vlastní příjem 8 000 Kč a méně více než 8 000 Kč

muž 19,4% 12,4% 68,2%
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Následující graf také ukazuje, co uvedli respondenti za své hlavní zaměstnání 

z hlediska pohlaví. Zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných je 65,3 % 

mužů a 50,6 % žen. Studuje 28,9 % mužů a 37,1 % žen. Na mateřské či rodičovské 

dovolené je momentálně 0,6 % mužů a 8 % žen. Důchodce nebo invalidní důchodce 

uvedlo 1,2 % mužů a 0,6 % žen. Nezaměstnaných je 4 % mužů a 3,7 % žen.  

Graf č. 5: Složení výzkumného souboru dle zaměstnání z hlediska pohlaví 

- 

Níže uvedený graf zobrazuje, jaký byl čistý měsíční příjem výzkumného souboru 

z hlediska pohlaví. Čistý měsíční příjem více než 8 000 má 68,2 % mužů a 55,4% 

žen. Méně než 8 000 má 12,4 % mužů a 17,9 % žen. Bez vlastního příjmu je 19,4 % 

mužů a 26,8 % žen. 

 Graf č. 6: Složení výzkumného souboru dle příjmu  
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bez rizika
škodlivého pití

střední úroveň
problémů
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problémů
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5.2 Míra škodlivosti užívání alkoholu (dle AUDITu) 

Níže uvedený graf ukazuje, že bez rizika škodlivého pití je 53,9% mužů a 77,7% žen. 

Se střední úrovní problémů s alkoholem se potýká 33,7% mužů a 18,3% žen. Vysoká 

úroveň problémů se vyskytuje u 7,7% mužů a 2,2% žen. Do kategorie závislosti 

spadá 5% mužů a 1,8% žen. 

Graf. č. 7: Složení výzkumného souboru dle míry škodlivosti užívání alkoholu  

 

 

Níže uvedená tabulka ukazuje vyhodnocení dotazníku AUDIT z hlediska věku. 

Vidíme, že ve věkové  kategorii 15 – 17 let je bez rizika škodlivého pití 75 % 

respondentů, střední úroveň problémů na základě vyhodnocení dotazníku AUDIT 

vyšla u 16,7 % respondentů, vysoká úroveň problémů byla zjištěna u 8,3 % 

respondentů a závislost se v této věkové kategorii nevyskytla. Ve věkové kategorii 

18 – 25 let jsou výsledky následující: bez rizika škodlivého pití (61,1%), střední 

úroveň problémů (28,7 %), vysoká úroveň problémů (6,2 %) a závislost (4 %). Ve 

věkové kategorii 26 – 35 let je bez rizika škodlivého užívání 68,2 %, střední úroveň 

problémů je u 25,4 %, vysokou úroveň problémů vykazuje 3,9 % a závislost 2,5 %. 

V poslední věkové kategorii 35 let a více je bez rizika škodlivého pití 80,1 %, střední 

problémy s alkoholem má 15,2 %, vysokou úroveň problémů s alkoholem má 0,6 % 

a závislých je dle AUDITU 4,1 % respondentů.  
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Tabulka č. 3:   AUDIT – vyhodnocení z hlediska věku 

 

 AUDIT hodnocení 

bez rizika 

škodlivého pití 

střední úroveň 

problémů 

vysoká úroveň 

problémů 

Závislost 

    

Věková kategorie 

15 - 17 75,0% 16,7% 8,3% 0,0% 

18-25 61,1% 28,7% 6,2% 4,0% 

26-35 68,2% 25,4% 3,9% 2,5% 

36 A VÍCE 80,1% 15,2% 0,6% 4,1% 

 

V další tabulce, která následuje, vidíme vyhodnocení dotazníku AUDIT z hlediska 

vzdělání. U respondentů, kteří uvedli jako nejvyšší dosažené vzdělání základní je bez 

rizika škodlivého pití 59,7 %, střední úroveň problémů byla zjištěna u 25 %, vysoká 

úroveň problémů u 11,1 % a závislost u 4,2 %. V kategorii vyučený/á, střední 

vzdělání bez maturity je bez rizika škodlivého užívání 60 % respondentů, střední 

úroveň problémů je u 30,5 %, vysoká úroveň problémů se vyskytuje u 2,9 % a 

závislost u 4,2 % respondentů. Mezi respondenty, kteří uvedli jako nejvyšší dosažené 

vzdělání střední s maturitou je bez rizika škodlivého pití 63,9 %, střední úroveň 

problémů se vyskytla u 27,1 % respondentů, vysoká úroveň u 5,9 % a závislost u 3,1 

% respondentů. V kategorii vyšší odborné vzdělání potažmo pomaturitní nástavba je 

bez rizika škodlivého užívání 78 % respondentů, střední úroveň problémů se 

vyskytuje u 17,9 %, vysoká úroveň problémů u 1,6 % a závislost u 2,4 % 

respondentů. Mezi respondenty, kteří uvedli, jako své nejvyšší dosažené vzdělání 

vysokoškolské je bez rizika škodlivého užívání 68,1 %, střední úroveň problémů se 

vyskytuje u 25,3 %, vysoká úroveň problémů u 3,3 % a závislých je dle dotazníku 

AUDIT 3,3 % respondentů. 
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Tabulka č. 4: AUDIT – vyhodnocení z hlediska vzdělání 
 

 AUDIT hodnocení 

bez rizika 

škodlivého 

pití 

střední 

úroveň 

problémů 

vysoká 

úroveň 

problémů 

Závislos

t 

Nejvyšší dosažené 

vzděláni 

základní 59,7% 25,0% 11,1% 4,2% 

vyučený/á, střední 

vzdělání bez maturity 
60,0% 30,5% 2,9% 6,7% 

střední s maturitou 63,9% 27,1% 5,9% 3,1% 

vyšší odborné (VOŠ), 

pomaturitní nástavba 
78,0% 17,9% 1,6% 2,4% 

vysokoškolské (včetně 

bakalářského stupně) 
68,1% 25,3% 3,3% 3,3% 

 

 
V níže uvedené tabulce vidíme, že mezi těmi, kteří mají problém s alkoholem, dle 

AUDITU (respondenti, kteří získali 7 a více bodů), je 67,1 % mužů a 32,9 % žen. 

 
Tabulka č. 5:  Problém s alkoholem dle AUDITU z hlediska pohlaví 
 

 problém s alkoholem dle AUDITU (více než 7 bodů) 

ne ano 

Pohlaví 
muž 40,7% 67,1% 

žena 59,3% 32,9% 
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správně
96%

chyba
4%

5.3 Informovanost respondentů o metanolu 

Z následující tabulky je patrné, že správnou odpověď zvolilo 97,5 % žen a 96,9 % 

mužů. 

Tabulka č. 6: Co může způsobit vypití alkoholu s obsahem metanolu – výsledky 

dle pohlaví 

 Pohlaví 

muž žena 

  

Co může způsobit vypití 

alkoholu s obsahem metanolu? 

pouze opilost 0,9 % 0,5 % 

naleptání sliznice žaludku 0,9 % 1,1 % 

silný třes rukou 0,1 % 0,0 % 

poruchy vidění - slepotu 96,9 % 97,5 % 

zrakové a sluchové halucinace 1,2 % 1,0 % 

 

Na následujícím grafu je zobrazeno, že správně na tuto otázku odpovědělo 96 % 

respondentů. Jedná se tedy o ty, kteří odpověděli, že alkohol s obsahem metanolu 

způsobuje poruchy vidění – slepotu. Některou z nesprávných odpovědí zvolilo 4% 

respondentů.  

Graf č. 8: Co může způsobit vypití alkoholu s obsahem metanolu – správnost 

odpovědí 
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správně
86%

chyba
14%

 Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že správnou odpověď na otázku znalo 90,9 % 

mužů a 83,4 % žen. 

Tabulka č. 7:  První pomoc při otravě metanolem – výsledky z hlediska pohlaví 

 Pohlaví 

muž Žena 

  

Jaká je první 

pomoc při 

podezření na 

otravu 

metanolem? 

opít dotyčného jakýmkoliv kvalitním tvrdým alkoholem 

obsahujícím nad 40 % etanolu 
90,9% 83,4% 

opít dotyčného jakýmkoliv kvalitním tvrdým alkoholem 

obsahujícím pod 20 % etanolu 
3,6% 7,0% 

podat dotyčnému lék na bolest (Paralen, Ibalgin apod. ) 0,2% 0,7% 

podat dotyčnému k vypití hrnek silné kávy 2,2% 4,5% 

podat dotyčnému vitamin C 3,1% 4,3% 

 
Jak můžeme vidět na následujícím grafu, při podezření na otravu metanolem by 

volilo opití dotyčného alkoholem s obsahem etanolu nad 40 %, což byla správná 

odpověď 86 % respondentů. Z grafu je zřejmé, že 14 % respondentů neví, v čem 

spočívá první pomoc při podezření na otravu metanolem. 

Graf č. 9:  První pomoc při otravě metanolem – správnost odpovědí. 
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Graf, který vidíme níže, ukazuje, že 82 % respondentů ví, v jakých nápojích byl 

nalezen metanol a 18 % respondentů nikoli. 

Graf č. 10:V jakém alkoholu se vyskytl metanol – správnost odpovědí. 

 

 

5.4 Preferované typy alkoholických nápojů 

Níže uvedený graf ukazuje srovnání preference alkoholických nápojů (lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 %) před kauzou metanol a v posledních 30 dnech u žen. 

Z grafu je tedy patrné, že tuzemák preferovalo před kauzou metanol 7,8 % žen a 

v posledních 30 dnech 4,6 % žen. Vodku preferovalo před kauzou metanol 15,4 % 

žen a v posledních 30 dnech 9,3 %. Preference likérů byla před kauzou metanol 14,3 

% a v posledních 30 dnech 11,2 %. Ovocné destiláty preferovalo před kauzou 

metanol 13,6 % a v posledních 30 dnech 11,6 % žen. Whiskey apod. konzumovalo 

před kauzou metanol i v posledních 30 dnech shodně 9 % žen. Jiný typ nápoje 

preferovalo před kauzou metanol 11,8 % a v posledních 30 dnech 7,6 %. Žádný 

alkohol preferovalo před kauzou metanol 28,2 % a v posledních 30 dnech 46,8 % 

žen. 

 

 

 

 

správně
82%

chyba
18%
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Graf č. 11: Srovnání preference alkoholických nápojů (lihovin s obsahem 
alkoholu nad 20 %) před kauzou metanol a v posledních 30 dnech - ženy 

 

 

Další graf ukazuje srovnání preference alkoholických nápojů (lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 %) před kauzou metanol a v posledních 30 dnech u mužů. Z grafu je 

tedy zřejmé, že tuzemák preferovalo před kauzou metanol 10,7 % a v posledních 30 

dnech 9,6 % mužů. Vodku preferovalo před kauzou metanol 10,8 % mužů a 

v posledních 30 dnech 6 %. Preference likérů byla před kauzou metanol 10,7 % a 

v posledních 30 dnech 9,7 %. Ovocné destiláty preferovalo před kauzou metanol 

16,3 % a v posledních 30 dnech 15,8 % mužů. Whiskey apod. konzumovalo před 

kauzou metanol 22,7 % a v posledních 30 dnech 23% mužů. Jiný typ nápoje 

preferovalo před kauzou metanol 9,1 % a v posledních 30 dnech 8,4 %. Žádný 

alkohol preferovalo před kauzou metanol 19,6 % a v posledních 30 dnech 27,6 % 

mužů. 
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Graf č.12: Srovnání preference alkoholických nápojů (lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 %) před kauzou metanol a v posledních 30 dnech – muži 

 

Níže uvedený graf ukazuje srovnání preference alkoholických nápojů (lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 %) před kauzou metanol a v posledních 30 dnech celkem. 

Z grafu tedy lze vyčíst, že tuzemák preferovalo před kauzou metanol 9,2 % 

respondentů a v posledních 30 dnech 9,6 % respondentů. Vodku preferovalo před 

kauzou metanol 10,8 % a v posledních 30 dnech 6 % respondentů. Před kauzou 

metanol preferovalo likéry 12,5 % a v posledních 30 dnech 10,5 % respondentů. 

Ovocné destiláty preferovalo před kauzou metanol 14,9 a v posledních 30 dnech 13,7 

respondentů. Whiskey apod. preferovalo před kauzou metanol 15,9 % respondentů a 

v posledních 30 dnech 16 % respondentů. Jiný typ alkoholického nápoje preferovalo 

před kauzou metanol 10,4 % a v posledních 30 dnech 7,9 % respondentů. Žádný 

alkohol preferovalo před kauzou metanol 19,6 % a v posledních 30 dnech 27,6 % 

respondentů.  

 

 

 

10,7%

10,8%

10,7%

16,3%

22,7%

9,1%

19,6%

9,6%

6,0%

9,7%

15,8%

23,0%

8,4%

27,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

tuzemák

vodka

likéry (fernet, becherovka atd.)

ovocné destiláty (slivovice,
meruňkovice, kalvados apod.)

whiskey, bourbon, koňak,
brandy, gin, borovička atd.

jiný typ, kombinace, nebo nelze
určit

žádný

posledních 30dní před kauzou metanol



67 
 

Graf č. 13: Srovnání preference alkoholických nápojů (lihovin s obsahem 
alkoholu nad 20 %) před kauzou metanol a v posledních 30 dnech – celkem 

 

 

 

5.5 Preferovaný způsob obstarávání alkoholických nápojů 

Graf, který vidíme níže, srovnává způsob obstarávání lihovin před vypuknutím kauzy 

metanol a v současné době u žen. V restauracích, barech a hospodách nakupovalo 

před kauzou metanol lihoviny 41,5 % a v současné době 41,8 % žen. 

V hypermarketech nebo supermarketech nakupovalo před kauzou metanol 35,6 % a 

v současné době 35,4 % žen. Specializované prodejny využívalo k tomuto účelu před 

kauzou metanol 2,9 % a v současné době 3,5 % žen. Na benzinových pumpách 

obstarávalo alkohol před vypuknutím kauzy metanol 0,1 % a v současné době 0,3 % 

respondentů. V tržnici, stáncích či kioscích nakupovalo před kauzou metanol 0,5 % a 

v současné době 0,3 % žen. Ve večerkách včetně asijských nakupovalo alkohol před 

kauzou metanol 1 % a v současné době 0,6 %. Přes internet pořizovalo před kauzou 

metanol lihoviny 0,3 % a v současné době 0,1 %. Pěstitelské pálenice využívalo 

k obstarávání alkoholu před kauzou metanol 2,4 % a v současné době 2,5 %. 

Variantu obstarávání alkoholu přes známé či příbuzné zvolilo před kauzou metanol 

12,5 % a v současné době 12,4 % žen. Jiné zdroje uvádí před kauzou metanol 3,2 % 

a v současné době 3,1 %.   
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Graf č. 14: Srovnání způsobu obstarávání lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % 

před vypuknutím kauzy metanol a v současné době – ženy 

 

Následující graf srovnává způsob obstarávání lihovin před vypuknutím kauzy 

metanol a v současné době u mužů. V restauracích, barech a hospodách nakupovalo 

před kauzou metanol lihoviny 38 % a v současné době 37,9 % mužů. 

V hypermarketech nebo supermarketech nakupovalo před kauzou metanol 31,9 % a 

v současné době 30,6 % mužů. Specializované prodejny využívalo k tomuto účelu 

před kauzou metanol 5,7 % a v současné době 6,8 % mužů. Na benzinových 

pumpách obstarávalo alkohol před vypuknutím kauzy metanol 0,2 % a v současné 

době 0,3 % mužů. V tržnici, stáncích nebo kioscích nakupovalo před kauzou metanol 

0,1 % a v současné době 0,1 % mužů. Ve večerkách včetně asijských nakupovalo 

alkohol před kauzou metanol 1,2 % a v současné době 1 %. Přes internet pořizovalo 

před kauzou metanol lihoviny 0,5 % a v současné době 0,5 %. Pěstitelské pálenice 

využívalo k obstarávání alkoholu před kauzou metanol 5,4 % a v současné době 5,5 

%. Variantu obstarávání alkoholu přes známé či příbuzné zvolilo před kauzou 

metanol 11,2 % a v současné době 12 % mužů. Jiné zdroje uvádí před kauzou 

metanol 5,6 % a v současné době 5,4 %.   
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Graf č. 15: Srovnání způsobu obstarávání lihovin s obsahem alkoholu nad 20 %  

před vypuknutím kauzy metanol a v současné době – muži 

  

Níže uvedený graf srovnává způsob obstarávání lihovin před vypuknutím kauzy 

metanol a v současné době celkem. V restauracích, barech a hospodách nakupovalo 

před kauzou metanol lihoviny 39,9 % a v současné době 40 % respondentů. 

V hypermarketech nebo supermarketech nakupovalo před kauzou metanol 33,7 % a 

v současné době 32,9 % respondentů. Specializované prodejny využívalo k tomuto 

účelu před kauzou metanol 4,3 % a v současné době 5,1 % respondentů. Na 

benzinových pumpách obstarávalo alkohol před vypuknutím kauzy metanol 0,2 % a 

v současné době také 0,2 % respondentů. V tržnici, stáncích nebo kioscích 

nakupovalo před kauzou metanol 0,3 % a v současné době 0,2 % respondentů. Ve 

večerkách včetně asijských nakupovalo alkohol před kauzou metanol 1,1 % a 

v současné době 0,8 %. Přes internet pořizovalo před kauzou metanol lihoviny 0,4 % 

a v současné době 0,3 %. Pěstitelské pálenice využívalo k obstarávání alkoholu před 

kauzou metanol 3,9 % a v současné době 4 %. Variantu obstarávání alkoholu přes 

známé či příbuzné zvolilo před kauzou metanol 11,8 % a v současné době 12,2 % 

respondentů. Jiné zdroje uvádí před kauzou metanol 4,4 % a v současné době 4,2 %.   
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Graf č. 16: Srovnání způsobu obstarávání lihovin s obsahem alkoholu nad 20% 

před vypuknutím kauzy metanol a v současné době – celkem 

 

 

6 Výsledky – odpovědi na výzkumné otázky 

6.1 Změna chování ve vztahu k alkoholu 

Níže uvedený graf zobrazuje konzumaci alkoholu před kauzou metanol a v současné 

době. Z grafu vyplývá, že konzumace piva se nejvíce změnila u respondentů, kteří 

konzumují alkohol méně často než 1 týdně – před kauzou metanol pilo pivo 38 % a 

v současné době ho pije 34 % respondentů. Změna v konzumaci piva je patrná také u 

respondentů, kteří každý den, nebo téměř každý den – před kauzou metanol pilo pivo 

5 % a v současné době pije 6 % respondentů. Konzumace vína se nejvíce změnila u 

respondentů, kteří pijí méně často nežli 1 týdně – před kauzou metanol pilo 53 % a 

v současné době pije 45 % respondentů víno. U respondentů, kteří pijí nejméně 

jednou týdně, se konzumace vína také snížila – před kauzou metanol pilo 21 % a 

v současné době pije víno 20 %. Mezi respondenty, kteří konzumují alkohol 

několikrát týdně (3 – 4 krát týdně) pilo před kauzou metanol víno 5 % a v současné 

době ho pije 6 % respondentů. Lihoviny s obsahem alkoholu do 20 % konzumovalo 

před kauzou metanol 53 % respondentů a v současné době 39 % respondentů, kteří 
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konzumují alkohol méně často nežli 1 týdně. V této skupině respondentů – tedy těch, 

kteří konzumují alkohol méně často, nežli 1 týdně konzumovalo lihoviny s obsahem 

alkoholu nad 20 % před kauzou metanol 56 % a v současné době 45 % respondentů. 

Mezi respondenty, kteří konzumují alkohol nejméně 1 týdně, pilo před kauzou 

metanol 15 % lihoviny s obsahem alkoholu nad 20 % a v současné době jej pije 13 % 

respondentů. 

Graf č. 17: konzumace alkoholu před kauzou metanol a v současné době 

 

Následující tabulka sleduje srovnání počtu respondentů, kteří konzumují jednotlivé 

typy alkoholických nápojů alespoň jednou týdně v současnosti a před vypuknutím 

kauzy metanol. Vidíme, že pivo přestalo konzumovat 3 % respondentů a 3,2 % ho 

konzumovat začalo. Víno přestalo konzumovat 3,8 % a začalo 3,3 % respondentů. 

Co se týká lihovin s obsahem alkoholu do 20 % - konzumovat je přestalo 1,9 % a 

začalo 1,7 % respondentů. Lihoviny s obsahem alkoholu nad 20 % přestalo 

konzumovat 3,2 % a začalo 1,9 % respondentů. 

Dle McNemar testu je signifikantní (p < 0,01) rozdíl v počtu respondentů 

konzumujících lihoviny nad 20 % alespoň jednou týdně, konzumovat „tvrdý“ jich 

přestalo 51, zatímco začalo „pouze“ 30 (3,2 vs. 1,9 %). V případě ostatních typů 
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alkoholických nápojů nejsou rozdíly statisticky významné, a proto lze konstatovat, že 

v konzumaci piva, vína a lihovin s obsahem alkoholu do 20 % ke změně nedošlo. 

 

Tabulka č. 8: Srovnání počtu respondentů konzumujících jednotlivé typy 

alkoholických nápojů alespoň jednou týdně v současnosti a před vypuknutím 

kauzy metanol  

v minulosti 
v současnosti 

ne ano 

pivo 
ne 825 51,0 % 52 3,2 % 

ano 48 3,0 % 693 42,8 % 

víno 
ne 1076 68,5 % 52 3,3 % 

ano 59 3,8 % 383 24,4 % 

do 20 % 
ne 1391 90,1 % 26 1,7 % 

ano 29 1,9 % 97 6,3 % 

nad 20 % 
ne 1255 79,6 % 30 1,9 % 

ano 51 3,2 % 240 15,2 % 

 
Následující tabulka, která sleduje preference typů lihovin s obsahem alkoholu nad 

20% před vypuknutím kauzy metanol a v současné době ukazuje, že před kauzou 

metanol pilo, ale v současné době nepije (snížení konzumace) 15,5 % respondentů. 

Dále z tabulky můžeme vyčíst, že před kauzou metanol nepilo, ale v současné době 

pije (zvýšení konzumace) 2,3 % respondentů.  Zbývající respondenti své chování 

nezměnili.  Před kauzou metanol nepilo a stále nepije 21,7 % respondentů a 

v minulosti pilo a stále pije 60,5 % respondentů.     

Dle McNemar testu je signifikantní (p < 0,01) nárůst počtu respondentů 

nekonzumujících lihoviny s obsahem alkoholu nad 20 %: z 292 respondentů, kteří 

změnili své chování z hlediska konzumace destilátů (dříve pili a teď nepijí nebo 

dříve nepili a teď pijí) jich 87 % (254) pít destiláty přestalo. Téměř každý šestý 

respondent tedy změnil z hlediska konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % 

své chování směrem k méně rizikovému – přestal je pít. 
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Tabulka č. 9: Preference typů lihoviny nad 20 % obsahu alkoholu: 

 

v současnosti 

ne ano 

v minulosti 
ne 357 21,7% 38 2,3% 

ano 254 15,5% 995 60,5% 

  

Tabulka číslo 10. ukazuje průměrný rozdíl v konzumaci daného typu alkoholického 

nápoje alespoň jednou týdně před zavedením prohibice a v současné době, a to podle 

toho, zda respondent dříve konzumoval daný nápoj alespoň jednou týdně (např. 

pokud by všichni respondenti, kteří před prohibicí pili lihoviny alespoň jednou týdně, 

snížili frekvenci jejich konzumace pod tuto úroveň, v tabulce by figuroval údaj  

-100 %). Největší zlepšení (tj. průměrné snížení konzumace), vykazuji pravidelní 

konzumenti lihovin s obsahem alkoholu do 20 % v pití lihovin s obsahem alkoholu 

do 20 % (o 23 %). Zajímavé je, že jediné zhoršení (tj. průměrné zvýšení konzumace) 

u lihovin nad 20 vykazují ti, kteří je předtím pili méně často než jednou týdně. 

.   

Tabulka č. 10 Rozdíly v konzumaci alkoholických nápojů alespoň jednou týdně 

konzumace daného nápoje 
alespoň jednou týdně 
v době před prohibicí 

rozdíl  
v konzumaci piva 

rozdíl  
v konzumaci vína 

rozdíl  
v konzumaci 

lihovin do 20%  

rozdíl  
v konzumaci 

lihovin nad 20% 

pivo 
ne 5,9% 1,7% 0,1% -0,6% 

ano -6,5% -3,0% -0,4% -2,3% 

víno 
ne 1,0% 4,6% 0,4% -0,2% 

ano -1,6% -13,3% -2,2% -4,5% 

lihoviny do 20 % 
ne 0,7% -0,1% 1,8% -0,4% 

ano -2,4% -3,4% -23,0% -11,3% 

lihoviny nad 20 % 
ne 1,1% -0,5% 1,0% 2,3% 

ano -3,5% 0,0% -6,3% -17,5% 

 

Graf zobrazený níže ukazuje tatáž data jako předchozí tabulka, tentokráte v grafické 

podobě. Na první pohled jsou patrné vzájemné rozdíly ve změně konzumace 

sledovaných alkoholických nápojů, k nejvýraznějšímu snížení celkové konzumace 
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došlo u respondentů, kteří v období před prohibicí konzumovali lihoviny do 20 % 

alespoň jednou týdně, naopak nejméně konzumaci snížili „pivaři“.  

 

Graf č. 18: Rozdíly v konzumaci alkoholických nápojů alespoň jednou týdně 

 

6.2 Souvislost změny se sociodemografickými 

charakteristikami 

 

Proměnná změna chování, je změna v konzumaci daného nápoje alespoň jednou 

týdně. Snížení představuje stav, kdy pil respondent před kauzou daný nápoj alespoň 

jednou týdně a teď ho pije s menší frekvencí, nebo nepije vůbec. Zvýšení je stav, kdy 

respondent předtím nepil vůbec nebo méně často nežli jednou týdně a v současné 

době pije jednou týdně nebo častěji. Toto je klíčové pro všechny následující 

výsledky. 

Následující graf ukazuje, podíl respondentů dle zaměstnání, kteří změnili své 

konzumační zvyklosti. Z grafu lze vyčíst, že konzumace piva se nejvíce snížila u 
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respondentů, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené (8,7 %) naopak k 

největšímu zvýšení konzumace piva došlo u studentů (5,2 %). Ke snížení konzumace 

vína došlo v největší míře opět u respondentů, kteří jsou na mateřské nebo 

rodičovské dovolené (7,6 %) a nejvíce se konzumace vína zvýšila u studentů (4,9 %). 

Konzumace lihovin do 20 % nejvíce snížili respondenti, kteří uvedli, že jsou 

nezaměstnaní (5 %) a nejvíce zvýšili studenti (2,3 %). Co se týká lihovin  s obsahem 

alkoholu nad 20%, došlo k největšímu snížení u nezaměstnaných (8,3 %) a největší 

zvýšení konzumace je patrné opět u studentů (2,1 %).  

 

Graf č. 19: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska zaměstnání 

 

 

Graf, který vidíme níže, zobrazuje podíl respondentů dle bydliště, kteří změnili své 

konzumační zvyklosti. Konzumaci piva nejvíce snížili respondenti, kteří jako místo 

svého bydliště uvedli Prahu (3,1 %) k největšímu zvýšení konzumace došlo u 

zaměstnaný
nebo OSVČ

student
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dovolená
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lihoviny nad 20% zvýšení 2,0% 2,1% 1,5% 0,0%
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víno snížení -3,2% -4,0% -7,6% -6,5%
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respondentů, kteří uvedli jako místo nejčastějšího pobytu Čechy (3,5 %). Konzumaci 

vína nejvíce snížili respondenti žijící v Praze (4,8 %), ale také ji ze všech krajů 

nejvíce zvýšili (3,6 %). Konzumace lihovin do 20 % se nejvíce snížila u respondentů, 

kteří žijí v Čechách (2,1 %) a zvýšila taktéž u respondentů, kteří uvedli, že nejčastěji 

pobývají v Čechách (1,9 %). Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce snížila na 

Moravě (4,5 %) a nejvíce zvýšila u respondentů z Čech (2,3 %). 

 

Graf č. 20: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska bydliště 

 

 

Níže uvedený graf zobrazuje podíl respondentů dle příjmu, kteří změnili své 

konzumační zvyklosti. Konzumace piva se nejvíce snížila u respondentů, kteří mají 

příjem 8 000 Kč a méně (4,1 %) a nejvíce se zvýšila u respondentů, kteří uvedli, že 

Praha Čechy Morava

lihoviny nad 20% zvýšení 1,2% 2,3% 2,0%

lihoviny nad 20% snížení -2,9% -2,5% -4,5%

lihoviny do 20% zvýšení 1,7% 1,9% 1,4%

lihoviny do 20% snížení -1,5% -2,1% -2,0%

víno zvýšení 3,6% 3,5% 2,9%

víno snížení -4,8% -2,7% -4,3%

pivo zvýšení 2,6% 3,5% 3,4%

pivo snížení -3,1% -3,0% -2,9%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%



77 
 

jsou v současné době bez příjmu (6,2 %). Konzumaci vína nejvíce snížili respondenti 

s příjmem 8 000 Kč a méně (5 %) respondenti s tímto příjmem ovšem současně také 

konzumaci vína nejvíce zvýšili (5,4 %). Konzumaci lihovin do 20 % nejvíce snížili 

respondenti s příjmem 8 000 Kč a méně a také s příjmem více než 8 000 Kč (1,3 %). 

Konzumace lihovin do 20 % se nejvíce zvýšila u respondentů bez příjmu (1,9 %). 

K největšímu snížení konzumace lihovin nad 20 % došlo u respondentů, kteří mají 

příjem 8 000 Kč a méně (4,2 %) a k největšímu zvýšení konzumace došlo u 

respondentů, kteří mají příjem 8 000 Kč a méně a také u těch, kteří mají příjem více 

než 8 000 Kč (2,1 %).  

Graf č. 21: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska příjmu 

 

Graf, který vidíme níže, ukazuje podíl respondentů dle pohlaví, kteří změnili své 

konzumační zvyklosti. Z grafu je tedy patrné že konzumace piva se nejvíce snížila  u 

mužů (3,2 %), a nejvíce zvýšila u žen (3,6 %). Konzumaci vína nejvíce snížily ženy 

(4,6 %) a nejvíce zvýšily také ženy (4,1 %). Konzumace lihovin do 20 % se nejvíce 

snížila u mužů (2,1 %) a nejvíce zvýšila u žen (2,3 %). Konzumace lihovin 

bez příjmu 8 000 Kč a méně více než 8 000 Kč
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s obsahem alkoholu nad 20 % se nejvíce snížila u mužů (3,3 %) a současně došlo 

také k největšímu zvýšení konzumace lihovin nad 20 % právě u mužů (2,4 %). 

 

Graf č. 22: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska pohlaví 

 

 

Na dalším grafu vidíme podíl respondentů dle věku, kteří změnili své konzumační 

zvyklosti. Konzumaci piva nejvíce snížili respondenti, kteří jsou ve věkové kategorii 

18 – 25 let (3,7 %) a nejvíce ji zvýšili respondenti také ve věku 18 – 25 let (4 %). 

V konzumaci vína došlo k největšímu snížení u věkové kategorii 26 - 35 let (4, 4 %) 

a k největšímu zvýšení ve věkové kategorii 18 – 25 let (4,1 %). Co se týká 

konzumace lihovin do 20 %, je z grafu patrné, že k největšímu snížení došlo u 

respondentů ve věkové kategorii 36 let a více (2,8 %) a k největšímu zvýšení došlo 

ve věkové kategorii 18 – 25 let (1,9 %). Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce 

snížila u věkové kategorie 15 – 17 let (9 %) a také došlo v této věkové kategorii 

k největšímu zvýšení (9 %). 
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Graf č. 23: Podíl respondentů dle věku, kteří změnili své konzumační zvyklosti 

 

Na níže uvedeném grafu vidíme podíl respondentů dle vzdělání, kteří změnili své 

konzumační zvyklosti. Konzumaci piva nejvíce snížili respondenti se základním 

vzděláním (5,8 %) a nejvíce zvýšili respondenti, taktéž se základním vzděláním (8,7 

%). Konzumace vína se také nejvíce snížila u respondentů, kteří uvedli, že mají 

základní vzdělání (5,9 %) a nejvíce zvýšila u respondentů, kteří mají střední vzdělání 

s maturitou (3,9 %). Konzumace lihovin do 20 % se nejvíce snížila u respondentů, 

kteří jsou vyučeni (3,4 %) a nejvíce zvýšila u respondentů, kteří mají střední vzdělání 

s maturitou (2,2 %). Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce snížila u respondentů, 

kteří uvedli, že jsou vyučeni (5,5 %) a nejvíce zvýšila také u respondentů, kteří jsou 

vyučeni (3,3 %).   
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Graf č. 24: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska vzdělání 

  

 

 

6.3 Souvislost změny s informovaností o problematice 

metanolu 

Následující graf zobrazuje podíl respondentů, dle informovanosti o metanolu, kteří 

změnili své konzumační zvyklosti. Konzumace piva se nejvíce snížila u respondentů, 

kteří chybovali v odpovědi/ odpovědích na otázky týkající se informovanosti o 

problematice metanolu (3,1 %) a nejvíce se zvýšila u respondentů, kteří odpověděli 

bezchybně (3,4 %). Kontumace vína se nejvíce snížila u respondentů, kteří 

nechybovali (3,8 %) a nejvíce zvýšila stejně jak u respondentů, kteří nechybovali, tak 
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u těch, kteří odpověděli chybně (3,3 %). Konzumaci lihovin do 20 % nejvíce snížili 

respondenti, kteří odpověděli bezchybně (2 %) a nejvíce zvýšili respondenti, kteří 

chybovali (1,9 %). Jak vyplývá z grafu, konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce 

snížila u respondentů, kteří odpověděli chybně na otázky týkající se problematiky 

metanolu (3,8 %) a nejvíce zvýšila u respondentů, kteří odpověděli správně (2,2 %). 

Graf č. 25: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska informovanosti o problematice metanolu 

 

6.4 Souvislost změny s mírou škodlivosti užívání alkoholu  

Následující graf zobrazuje změny chování dle míry škodlivosti užívání alkoholu 

(problém s alkoholem dle dotazníku AUDIT – ano/ne). Z grafu je tedy zřejmé, že 

konzumace piva se nejvíce snížila u respondentů, kteří mají dle dotazníku AUDIT 

problém s alkoholem (3,9 %) a nejvíce zvýšila u respondentů, kteří dle dotazníku 

AUDIT problém s alkoholem nemají (3,5 %). Konzumace vína se nejvíce snížila u 

respondentů, kteří mají problém s alkoholem (5,9 %) a nejvíce zvýšila taktéž u 

respondentů, kteří mají problém s alkoholem (4 %). Z grafu dále vyplývá, že 

konzumace lihovin do 20 % se nejvíce snížila u respondentů, kteří mají dle dotazníku 

AUDIT problém s alkoholem (3,9 %) a nejvíce se zvýšila u respondentů, kteří 
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problém s alkoholem nemají (1,6 %). Konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 

% se nejvíce snížila u respondentů majících problém s alkoholem (6 %) a nejvíce 

zvýšila také u respondentů, kteří mají problém s alkoholem (4,5 %). 

Graf č. 26: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska  míry škodlivosti užívání alkoholu (AUDIT) 

 

 

Na následujícím grafu, který popisuje, souvislost podrobnějšího vyhodnocení dle 

dotazníku AUDIT se změnami chování vidíme, že konzumace piva se nejvíce snížila 

u respondentů, kteří vykazují dle dotazníku AUDIT střední úroveň rizika ve vztahu 

k alkoholu (4,6 %) a nejvíce se zvýšila u respondentů, kteří jsou dle dotazníku 

AUDIT bez rizika (3,5 %). Konzumace vína se nejvíce snížila u respondentů se 

střední úrovní rizika (6,2 %) a nejvíce zvýšila u respondentů s vysokou úrovní rizika 

dle dotazníku AUDIT (6,9 %). V konzumaci lihovin do 20 % došlo k největšímu 

snížení u respondentů, kteří mají vysokou úroveň rizika (6,8 %) a k největšímu 

zvýšení také u respondentů s vysokou úrovní rizika dle dotazníku AUDIT (5,4 %). 
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AUDIT vykazují znaky závislosti (9,6 %) a nejvíce zvýšila u respondentů s vysokou 

úrovní rizika (6,5 %).  

 

Graf č. 27: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska vyhodnocení dle dotazníku AUDIT 

 

 

Následující graf zobrazuje souvislost preferovaného nápoje v posledních 30 dnech 

s konzumací alkoholu. Z grafu je patrné, že konzumace piva se nejvíce snížila u 

respondentů, kteří v posledních 30 dnech nepreferovali žádný nápoj (4,2 %) a nejvíce 

se zvýšila u respondentů, kteří uvedli, že preferují jiný typ alkoholu (4%). 

Konzumace vína se nejvíce snížila u respondentů, kteří preferují ovocné destiláty 

(4,7 %) a nejvíce se zvýšila u respondentů, kteří preferují jiný typ alkoholických 

nápojů, než uvedené. Konzumaci lihovin do 20 % nejvíce snížili respondenti, kteří 

preferují tuzemák (4,5 %) a nejvíce zvýšili respondenti preferující likéry (3,6 %). 

Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce snížila u respondentů, kteří v posledních 30 

preferovali tuzemák (7,1 %) a nejvíce se zvýšila u respondentů, kteří preferovali 

vodku (4,9 %).  

bez rizika
střední

úroveň rizika
vysoká

úroveň rizika
závislost

lihoviny nad 20% zvýšení 0,60% 4% 6,50% 5,80%

lihoviny nad 20% snížení -1,80% -5,50% -6,50% -9,60%

lihoviny do 20% zvýšení 1,60% 1,30% 5,40% 2,10%

lihoviny do 20% snížení -0,90% -3,30% -6,80% -4,30%

víno zvýšení 3,00% 3,70% 6,90% 2,10%

víno snížení -2,60% -6,20% -5,60% -4,20%

pivo zvýšení 3,50% 2,90% 1,30% 2,00%

pivo snížení -2,50% -4,60% -1,30% -2,00%

-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%

-5,00%
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
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Graf č. 28: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska preferovaného nápoje v posledních 30 dnech  

 

 

Graf, který vidíme níže, ukazuje souvislost preferovaného nápoje před kauzou 

metanol s konzumací alkoholu. Konzumace piva se nejvíce snížila u respondentů, 

kteří preferovali tuzemák (6 %) a nevíce zvýšila u respondentů preferujících taktéž 

tuzemák. Konzumace vína se nejvíce snížila u respondentů, kteří preferovali whiskey 

apod. (4,8 %) a nejvíce zvýšila u respondentů, kteří preferovali vodku (5 %). Z grafu 

lze také vyčíst, že konzumace lihovin s obsahem alkoholu do 20 % se nejvíce snížila 

u respondentů, kteří preferovali tuzemák (7,6 %) a nejvíce zvýšila u respondentů 

preferujících vodku (3, 6 %). Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce snížila u 

tuzemá
k

vodka likéry
ov.

destilát
y

whiske
y apod.

jiný typ žádný

lihoviny nad 20% zvýšení 3,60% 4,90% 3,50% 1,80% 2,80% 2,40% 0%

lihoviny nad 20% snížení -7,10% -6,50% -3,50% -2,30% -3,60% -3,20% -1,90%

lihoviny do 20% zvýšení 0,90% 2,60% 3,60% 2,40% 0,40% 1,60% 1,40%

lihoviny do 20% snížení -4,50% -4,40% -1,80% -2,40% -1,20% -3,20% -0,70%

víno zvýšení 3,70% 2,60% 3% 3,70% 3,70% 4,90% 2,90%

víno snížení -2,80% -2,60% -2,40% -4,70% -4,10% -3,30% -4,10%

pivo zvýšení 3,50% 2,50% 3,50% 3,20% 3,90% 4% 3%

pivo snížení -0,90% -2,50% -4,10% -2,70% -1,20% -2,40% -4,20%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
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respondentů preferujících vodku (8,1 %) a nejvíce zvýšila také u těch, kteří 

preferovali vodku (3,3 %). 

 

 

Graf č. 29: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska preferovaného nápoje před kauzou metanol  

 

 

Níže uvedený graf nám poměrně přehledně ukazuje souvislost způsobu obstarávání 

lihovin v současné době s konzumací alkoholu. Vidíme, že konzumace piva se 

nejvíce snížila u respondentů, kteří nakupují lihoviny jinde (3,1 %) a zvýšila u těch, 

kteří nakupují lihoviny ve stáncích či večerkách (20 %). Konzumaci vína nejvíce 

snížili respondenti nakupující lihoviny jinde (3,9 %) a nejvíce zvýšili také 

respondenti, nakupující lihoviny jinde nežli ve stáncích nebo večerkách (3,5 %). 

Konzumace lihovin do 20 % se nejvíce snížila u respondentů, kteří nakupují lihoviny 

ve večerkách či stáncích (6,7 %) a nejvíce zvýšila u respondentů, kteří nakupují 

tuzemá
k

vodka likéry
ov.

destilát
y

whiskey
apod.

jiný typ žádný

lihoviny nad 20% zvýšení 2,7% 3,3% 1,5% 1,7% 2,4% 1,9% 0,5%

lihoviny nad 20% snížení -6,2% -8,1% -3,5% -3,4% -2,8% -1,9% -0,5%

lihoviny do 20% zvýšení 2,1% 3,6% 3,0% 1,3% 0,0% 1,8% 1,1%

lihoviny do 20% snížení -7,6% -3,6% -1,0% -2,2% -0,4% -1,2% 0,0%

víno zvýšení 2,1% 5,0% 3,5% 3,4% 2,8% 3,0% 3,2%

víno snížení -4,2% -4,5% -3,0% -3,8% -4,8% -3,0% -3,2%

pivo zvýšení 4,0% 2,4% 3,4% 3,3% 3,8% 1,8% 3,4%

pivo snížení -6,0% -3,8% -5,4% -3,3% -3,5% -0,6% -0,5%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%
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lihoviny jinde (1,8 %). Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce snížila u 

respondentů, kteří nyní nakupují lihoviny ve stáncích, večerkách apod. (20 %) a 

nejvíce se zvýšila také u respondentů, kteří nakupují ve stáncích a večerkách (6,7 %).   

 

Graf č. 30 Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska způsobu obstarávání lihovin v současné době  

 

 

Poslední graf ukazuje souvislost způsobu obstarávání lihovin před kauzou metanol 

s konzumací alkoholu. Z grafu je tedy zřejmé, že konzumaci piva nejvíce snížili 

respondenti, kteří před kauzou metanol nakupovali jinde, nežli ve stáncích nebo 

večerkách (3,1 %) a nejvíce zvýšili ti, kteří nakupovali lihoviny ve stáncích, tržnicích 

apod. (13,6 %). Konzumace vína se nejvíce snížila u respondentů, kteří nakupovali 

lihoviny v tržnicích apod. (4,8 %) a nejvíce zvýšila u těch, kteří nakupovali lihoviny 

jinde (3,5 %). Konzumace lihovin do 20 % se nejvíce snížila u respondentů, kteří 

nakupovali lihoviny v tržnicích apod. (4,8 %) a nejvíce zvýšila u respondentů 

jinde stánky, kiosky, večerky

lihoviny nad 20% zvýšení 1,9% 6,7%

lihoviny nad 20% snížení -3,2% -20,0%

lihoviny do 20% zvýšení 1,8% 0,0%

lihoviny do 20% snížení -1,9% -6,7%

víno zvýšení 3,5% 0,0%

víno snížení -3,9% 0,0%

pivo zvýšení 3,1% 20,0%

pivo snížení -3,1% 0,0%
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nakupujících jinde (1,7 %). Konzumace lihovin nad 20 % se nejvíce snížila u 

respondentů, kteří nakupovali lihoviny v tržnicích apod. (13,6 %) a nejvíce zvýšila 

také u respondentů, kteří nakupovali lihoviny v tržnicích (4,5 %). 

      

Graf č. 31: Podíl respondentů, kteří změnili své chování ve vztahu k alkoholu 

z hlediska způsobu obstarávání lihovin před kauzou metanol  

 

 

 

 

 

 

 

jiné stánky, kiosky, tržnice, večerky

lihoviny nad 20% zvýšení 1,9% 4,5%

lihoviny nad 20% snížení -3,2% -13,6%

lihoviny do 20% zvýšení 1,7% 0,0%

lihoviny do 20% snížení -1,9% -4,8%

víno zvýšení 3,5% 0,0%

víno snížení -3,9% -4,8%

pivo zvýšení 3,0% 13,6%
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7 Diskuze  

V úvodu diskuze bych ráda zmínila, že mnou provedený výzkum je reprezentativní 

pouze pro internetovou populaci nikoli pro obecnou populaci v České republice. Už 

jen z toho důvodu, že lze předpokládat, že na internetu se vyskytuje převážně 

vzdělanější část populace. Lze také předpokládat, že uživatelé internetu mají dobrý 

přístup k informacím (nejen o metanolu), kterých je na internetu poměrně mnoho. 

Také se domnívám, že z výsledků výzkumu nelze příliš generalizovat, protože 

výzkum probíhal samo výběrem – je tedy dle mého názoru pravděpodobné, že se do 

výzkumu zapojili převážně respondenti, které toto téma nějakým způsobem zajímá, 

nebo měli pocit, že mají k danému tématu co říci. Výzkumu se tedy dle mého mínění 

příliš neúčastnili respondenti, kteří jsou metanolovou kauzou nejvíce „ohroženi“ tedy 

lidé, kteří pijí nadměrně alkohol a nemají o možných rizicích souvisejících 

s metanolem dostatek relevantních informací. 

Co se týká validity získaných dat z internetového průzkumu, je zřejmé, že v případě 

výzkumu, který probíhá on-line dochází ke ztrátě kontroly výzkumníka nad vlastním 

procesem vyplnění dotazníku respondentem a odpovědi respondentů mohou být 

zkreslené. Například díky možnosti diskutování otázek s rodinou, kamarády apod. 

nebo konkrétně v případě tohoto výzkumu, si mohli respondenti dohledat správné 

odpovědi na otázky týkající se informovanosti o problematice metanolu na internetu 

atp. Nicméně vzhledem k tomu, že on-line výzkumy jsou v současné době velmi 

časté a umožňují oslovit velké množství potenciálních respondentů, budeme pro 

účely této práce pokládat získaná data za dostatečně validní, zejm. pro účely 

zjišťování vzájemných vztahů mezi proměnnými, když ne za reprezentativní a 

zobecnitelná na celou populaci. 

Jak je již v  práci uvedeno, cílem tohoto výzkumu bylo popsat, jaký měla či má 

metanolová kauza vliv na vzorce užívání alkoholu a chování ve vztahu k alkoholu u 

cílové skupiny a porovnat případné rozdíly z hlediska sociodemografických 

charakteristik, informovanosti o problematice metanolu a vzorců užívání (včetně 

škodlivého užívání a závislosti) přičemž klíčové byly mnou stanovené výzkumné 

otázky, které byly celkem čtyři a které přímo korespondují s cílem celého šetření.  
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Nejprve bych se ráda zmínila o změně chování ve vztahu k alkoholu během 

metanolové kauzy. Pokud se primárně zaměřím nejdříve na alkoholické nápoje 

s obsahem alkoholu nad 20 % (z toho důvodu, že do této skupiny alkoholických 

nápojů spadá alkohol, který byl pančovaný) vyšlo najevo, že konzumaci snížili 

respondenti, kteří uvedli, že pijí méně často nežli 1 týdně a to 56 % (před kauzou) vs. 

45 % (nyní). Konzumace alkoholu s obsahem alkoholu nad 20 % se také snížila u 

respondentů, kteří pili nejméně 1 týdně (15 % vs. 13%). Oproti tomu respondenti, 

kteří pijí několikrát týdně, nebo každý den své chování nikterak nezměnili – tento 

alkohol konzumovali ve stejném množství před kauzou i v současné době. 

Domnívám se, že tyto výsledky mohou zohledňovat to, že lidé, kteří pijí alkohol 

méně často, si dokáží alkohol s obavami o své zdraví spíše odepřít, nežli ti, kteří pijí 

pravidelně a je pro ně tedy těžší konzumaci alkoholu omezit či snížit. Je třeba také 

zmínit, že u respondentů, kteří konzumují alkohol méně často nežli 1 týdně, se 

snížila konzumace i všech ostatních typů alkoholických nápojů. U těch, kteří pijí 

nejméně 1 týdně, se konzumace ostatních typů alkoholu nezměnila (pivo, lihoviny 

s obsahem alkoholu do 20 %) nebo nepatrně snížila (víno). U těchto dvou skupin 

konzumentů alkoholu tedy nepozorujeme žádné zvýšení jeho konzumace. 

Respondenti, kteří uvedli, že konzumují alkohol několikrát týdně, nezměnili 

konzumaci piva a alkoholu do 20 % ovšem konzumaci vína nepatrně zvýšili. Lidé, 

kteří pijí každý den, nezměnili konzumaci vína a lihovin do 20 %, ale konzumace 

vína se lehce zvýšila. 

Dle McNemar testu bylo zjištěno, že je signifikantní (p < 0,01) nárůst počtu 

respondentů, kteří nekonzumují lihoviny s obsahem alkoholu nad 20 % (254 

respondentů přestalo pít destiláty) z čehož tedy plyne, že téměř každý šestý 

respondent změnil z hlediska konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % své 

chování směrem k méně rizikovému – přestal je pít.  Domnívám se, že tento fakt, je 

dán tím, že u zmíněných lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % byla reálná hrozba 

otravy metanolem.   

 Pokud se podíváme na výsledky dotazníkového šetření z hlediska zaměstnání, 

zjistíme, že nejvíce snížili konzumaci piva (8,7 %) a také vína (7,8 %) respondenti na 

mateřské či rodičovské dovolené. Domnívám, že to může být způsobeno tím, že 

většina žen, které jsou na mateřské dovolené, své děti kojí.  Což je dle mého názoru 
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pádný důvod ke snížení konzumace zmíněných alkoholických nápojů. Pevně věřím, 

že pro naprostou většinu žen je přednější spokojenost a zdraví jejich potomka 

potažmo jejich vlastní zdraví (mají malé děti, které chtějí vychovat…) a jsou tedy 

ochotné si alkohol odepřít. Jako další vysvětlení mě napadá, že s příchodem potomka 

je spojeno také mnohem větší množství finančních výdajů, čili že předtím byly 

možná peníze na nějaký ten alkohol, bylo více času jít se „pobavit“ což také bývá 

spojeno s konzumací alkoholu, ale po příchodu dětí bývá zpravidla vše jinak. 

Konzumaci lihovin s obsahem alkoholu pod 20 % a také lihovin s obsahem alkoholu 

nad 20 % nejvíce snížili respondenti, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní. Dle mého 

názoru je nasnadě vysvětlení, že nezaměstnaní lidé mají málo peněz a s největší 

pravděpodobností potřebují peníze, kterých nemají nazbyt převážně na živobytí, 

bydlení nebo stravu. Dalším důvodem ke snížení konzumace konkrétně alkoholu 

s obsahem alkoholu nad 20 % může být také to, že nemají peníze na to, aby si koupili 

kvalitní alkohol v nějakém specializovaném obchodě a vlivem událostí spojených 

s metanolovou kauzou (úmrtí, otravy) se bojí nakupovat levný alkohol.  Konzumaci 

všech typů alkoholických nápojů (pivo, víno, lihoviny do 20 %, lihoviny nad 20 %) 

nejvíce zvýšili studenti. V tomto případě se domnívám, že možné vysvětlení spočívá 

v tom, že studentský život s sebou krom jiného přináší také spoustu příležitostí 

různých párty, akcí apod. (ostatně se říká, že studentský život je jedna veliká párty). 

Zapíjí se vše, co se dá -  studijní úspěchy i neúspěchy, aneb důvod se vždycky najde. 

Také se nabízí možnost, že studenti, což jsou, převážně mladí lidé si nepřipouští, že 

právě jim hrozí nějaké riziko (mě se to přeci nemůže stát) a obecně si příliš 

nepřipouští nějaké obavy (např. obavy, že se otráví metanolem).  

Změna konzumačních zvyklostí dle bydliště, pokud se rovnou zaměřím na lihoviny 

s obsahem alkoholu nad 20 %, které jsou v rámci této studie klíčové, je taková, že 

konzumace těchto lihovin nejvíce klesla u respondentů, kteří pochází z Moravy (4,5 

%). Tento jev si můžeme vysvětlit dle mého názoru tím, že právě Moravu postihla 

metanolová aféra velmi citelně a lidé měli strach. Konzumace lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 % se nejvíce zvýšila u respondentů z Čech (2,3 %), což může 

souviset s mou přechozí domněnkou – mnoho otrav metanolem se stalo na Moravě a 

lidé žijící v Čechách se mohli domnívat, že „je to daleko“ a jim tedy nic nehrozí.  
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Dále bych se ráda zaměřila na změnu konzumačních zvyklostí z hlediska příjmu. Dle 

výsledků, které plynou z proběhlé studie, se domnívám, že výše příjmu nemá příliš 

velký vliv na to, jak respondenti pijí či nepijí alkohol. Dle mého názoru by se dalo 

předpokládat, že lidé, kteří jsou bez příjmu nebo mají nízké příjmy, omezí výdaje za 

konzumaci alkoholu. Nicméně výsledky na to neukazují. Například konzumace piva 

se nejvíce zvýšila u respondentů, kteří jsou bez příjmu (6,2 %). Nicméně je třeba 

zohlednit, že se výzkumu zúčastnilo mnoho respondentů, kteří studují a kteří tedy 

uvedli, že nemají žádný příjem. Další možná varianta může být, že nezaměstnaní lidé 

mají více času nežli zaměstnaní lidé – mohou tedy trávit více času např. v hospodě 

atp. Konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % se nejvíce snížila u 

respondentů, kteří mají příjem 8 000 a méně (4,2 %). U respondentů, kteří mají tento 

příjem, se současně nejvíce zvýšila konzumace vína (5,4 %). Domnívám se, že lze 

předpokládat jistou souvislost – tito respondenti snížili konzumaci lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 % (možný strach z otravy metanolem) a zvýšili konzumaci vína, u 

kterého nemuseli mít obavy, že se otráví. 

Souvislost pohlaví s konzumačními zvyklostmi je taková, že nejvíce zvýšili 

konzumaci lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % muži (2,4 %), což může být dle 

mého názoru dáno například tím, že muži v porovnání se ženami tolik nedbají na své 

zdraví, případně si tolik nepřipouští možné dopady svého chování na vlastní zdraví 

(je riziko, že vypiji pančovaný alkohol – mohu se otrávit).  Nutno podotknout, že 

konzumace lihovin se u mužů a u žen snížila téměř shodně a to 3,3 % vs. 3,2 %. 

Z výsledků je také zřejmé, že u žen se nejvíce zvýšila konzumace lihovin s obsahem 

alkoholu do 20 % (2,3 %), vína (4,1 %) a také piva (3,6 %). Oproti tomu konzumaci 

piva nejvíce snížili právě muži (3,2 %). V souvislosti s tím mne napadá nepodložená 

domněnka, že muži, kteří se zúčastnili výzkumu, se například mohli snažit dělat 

„lepší“ nežli doopravdy jsou (snažit se ukázat v lepším světle), případně jací by 

ideálně chtěli být.  

Změna konzumačních zvyklostí dle věku (přičemž zde nezohledním respondenty, 

kteří uvedli věk 15 – 17 let) je taková, že respondenti ve věku 18 – 25 let nejvíce 

zvýšili konzumaci piva (4 %), vína (4,1 %) a také lihovin s obsahem alkoholu do 20 

% (1,9 %). Dle mého názoru může toto zjištění korespondovat s již výše uvedeným – 

tedy tím, že největší zvýšení konzumace těchto alkoholických nápojů se vyskytlo u 
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studentů. Domnívám se, že právě ve věkové kategorii 18 – 25 let je většina 

respondentů, kteří studují. Konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % se 

nejvíce zvýšila u respondentů, kteří spadají do věkové kategorie 26 – 35 let (2,3 %). 

Dle mého názoru, je jedna z možností, že může jít o mladé lidi, kteří si začínají 

budovat kariéru, budují si svou pozici na pracovním trhu, což s sebou přináší mnoho 

úsilí, času stráveného v práci a mohou být natolik zaneprázdněni, že nestíhají 

sledovat „dění kolem“ a snadno se může stát, že nezaznamenají informaci ohledně 

pančovaného alkoholu. Nebo jsou o vzniklé situaci informování, ale neberou na to 

zřetel a za důležitější považují, že se mohou po práci trochu „uvolnit“ právě pomocí 

alkoholu. Konzumace lihovin s obs. alkoholu nad 20 % nejvíce klesla u respondentů 

ve věku 18 – 25 let (3,5 %). Možnou souvislost vidím v tom, že mladí lidé tráví 

mnoho svého času na internetu, který byl plný informací o otravách metanolem 

potažmo o úmrtích na základě této otravy, což je mohlo tímto způsobem ovlivnit.  

Nyní bych se ráda také vyjádřila ke změně konzumačních zvyklostí, které se vztahují 

ke vzdělání. Konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % se nejvíce zvýšila u 

respondentů, kteří uvedli, že jsou vyučeni (3,3 %) současně došlo i k největšímu 

snížení konzumace tohoto alkoholu právě u respondentů, kteří jsou vyučeni (5,5 %). 

Je vidět, že více vyučených respondentů změnilo své chování směrem ke snížení 

konzumace. Konzumace piva se nejvíce zvýšila u respondentů se základním 

vzděláním (8,7 %) a snížila taktéž u respondentů, kteří mají základní vzdělání (5,8 

%). Více respondentů tedy změnilo své chování směrem ke zvýšení konzumace. 

Vzhledem k tomu, že u této skupiny respondentů došlo k druhému 

největšímu  poklesu konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % (4,4 %) je zde 

dle mého názoru možná souvislost s metanolovou kauzou – došlo tedy ke snížení 

konzumace lihovin nad 20 %, ale současně došlo u respondentů, kteří uvedli, že mají 

základní vzdělání ke zvýšení konzumace piva. Lze tedy konstatovat, že přešli od 

rizikového k méně rizikovému alkoholu.  

Souvislost informovanosti ohledně metanolu a konzumačních zvyklostí je taková, že 

nejvíce zvýšili konzumaci lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % respondenti, kteří 

odpověděli na otázky týkající se metanolu správně (2,2 %). Konzumaci těchto 

lihovin nejvíce snížili naopak respondenti, kteří v odpovědích na otázky sledující 

informovanost o metanolu chybovali (3,8 %). Z tohoto výzkumu, může tedy plynout, 
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že neplatí čím více informací o metanolu – tím spíše se budu potencionálně 

závadnému alkoholu vyhýbat. Nicméně se domnívám, že je to způsobeno tím, že 

přestože někteří lidé mají dostatek informací o daném jevu (v tomto případě o 

metanolu, o tom co může způsobit, kde se může vyskytovat apod.) není to pro ně 

důvod, aby tím řídili a závadnému alkoholu se pokud možno vyhýbali.  

Dále bych se ráda zmínila o tom, jak souvisí změny chování s mírou rizika 

zjišťovaného dotazníkem AUDIT.  Výsledky ukazují, že konzumaci lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % nejvíce zvýšili respondenti, kteří dle dotazníku 

AUDIT alkohol užívají škodlivě (4,5 %), a zároveň došlo u této skupiny respondentů 

také k největšímu snížení konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % a to u 

6 %. Více lidí, kteří škodlivě užívají alkohol, změnilo konzumaci směrem ke snížení. 

Domnívám se tedy, že někteří lidé i přesto, že škodlivě dle AUDITU užívají alkohol, 

dokáží vyhodnotit závažnost situace a snížit konzumaci toho alkoholu, kde hrozí 

otrava. U 4 % respondentů, kteří dle AUDITU škodlivě užívají, došlo ke zvýšení 

konzumace vína (4 %), je zde tedy také možná souvislost, že „přesedlali“ z tvrdého 

alkoholu, kde byla hrozba otravy metanolem na víno, tedy na alkohol, který je 

v porovnání s lihovinami, které obsahují více než 20 % alkoholu méně rizikový.  

Souvislost podrobnějšího vyhodnocení dle dotazníku AUDIT se změnami chování 

bych ráda zmínila na následujících řádcích.  Největší zvýšení konzumace lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % se vyskytlo u respondentů, kteří mají dle vyhodnocení 

dotazníku AUDIT vysokou úroveň rizika vzniku závislosti (6,5 %) k největšímu 

snížení konzumace lihovin nad 20 % došlo u respondentů, kteří jsou dle dotazníku 

AUDIT závislí (9,6 %). Domnívám se, že nejvíce zvýšili konzumaci alkoholu nad 20 

% respondenti, kteří mají dle AUDITU vysokou úroveň rizika z důvodu, že v tomto 

stádiu je již poměrně těžké si alkohol odepřít byť může být závadný a nebezpečný. 

Nicméně toto tvrzení poměrně vyvrací fakt, že dle výsledků došlo ke snížení 

konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % u respondentů, kteří jsou dle 

AUDITU na alkoholu závislí. Napadá mne pouze možná varianta, že respondenti 

nemuseli odpovídat pravdivě. Myslím si, že pro závislého člověka musí být poměrně 

těžké vyplnit pravdivě dotazník, jako byl tento a konfrontovat se s tím, že má asi 

opravdu s alkoholem problém.  Nicméně jde jen o mé domněnky. 
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Souvislost preferovaného nápoje s konzumací alkoholu je taková, že konzumaci 

lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % nejvíce zvýšili respondenti, kteří  před kauzou 

metanol preferovali vodku (3,3 %) k největšímu snížení konzumace lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % došlo také u respondentů, kteří před kauzou metanol 

preferovali vodku (8,1 %). Domnívám se, že k danému snížení konzumace u 

respondentů (více respondentů konzumaci snížilo, nežli zvýšilo), kteří preferovali 

před kauzou metanolu konzumaci vodky, která byla jedním z nebezpečných druhů 

alkoholu, došlo právě z důvodu toho, že se báli hrozící otravy. Dle mého názoru lze 

tedy konstatovat, že respondenti i přesto, že před kauzou preferovali vodku, její 

konzumaci následně snížili.   

Souvislost změny chování a způsobu obstarávání lihovin v současné době je taková, 

že nejvíce se zvýšila konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % u 

respondentů, kteří nakupují lihoviny ve stáncích, večerkách apod. (6,7 %). 

K největšímu snížení konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % došlo také u 

respondentů, kteří nakupují lihoviny ve stáncích či večerkách (20 %). Respondenti, 

kteří uvedli, že nakupují lihoviny v již zmíněných stáncích, večerkách apod. také 

nejvíce zvýšili konzumaci piva (20 %). Je tedy zřejmé, že došlo k velmi znatelnému 

snížení konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % u těch, kteří po tom, co 

proběhla – probíhá metanolová kauza, stále nakupují ve stáncích, večerkách a 

tržnicích. Domnívám se, že důvodem může být strach z možnosti nákupu 

nekvalitního alkoholu, protože právě v tržnicích a večerkách byl takový alkohol 

často nalezen. Z výše uvedených výsledků lze tedy dle mého názoru usuzovat, že 

respondenti snížili konzumaci lihovin s obsahem alkoholu nad 20 %, ale zároveň se 

velmi zvýšila u této skupiny konzumace piva. Respondenti tedy dle mého názoru 

začali konzumovat z hlediska metanolové kauzy bezpečnější alkohol.  
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8 Závěr  
V teoretické části této práce, kde se zabývám krom jiného problematikou metanolu, 

jsem se snažila dát dohromady všechny dostupné odborné články od českých autorů, 

které se zabývají tímto tématem, nebo nějakým způsobem informují o proběhlé a 

vlastně stále probíhající metanolové kauze v České republice. Podrobnější či 

doplňující informace jsem čerpala ze zahraniční literatury. 

Výsledky a závěry této práce jsou takové, že téměř každý šestý respondent změnil 

z hlediska konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % své chování směrem 

k méně rizikovému – přestal je pít. Dále se prokázalo, že změny chování souvisí 

s bydlištěm – respondenti z Moravy nejvíce snížili konzumaci lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 %. Souvislost mezi informovaností ohledně metanolu a 

konzumačními zvyklostmi v tomto výzkumu prokázána nebyla – respondenti, kteří 

měli dostatek informací o metanolu nejvíce zvýšili konzumaci lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 % a respondenti, kteří o metanolu žádné relevantní informace 

neměli konzumaci lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % nejvíce snížili.  

V neposlední řadě také vyšlo najevo, že respondenti si nepřestali obstarávat lihoviny 

ve večerkách, tržnicích, stáncích apod., ale velmi snížili konzumaci lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % a současně velmi zvýšili konzumaci piva.  

Metanolová kauza je bohužel i vlivem událostí posledních dní (další oběť otravy 

metanolem 3. 12. 2013) stále velmi aktuální téma. V České republice bylo zatím 

k tomuto tématu publikováno jen velmi málo odborných článků či studií. Osobně se 

domnívám, že každá nová práce či článek, který se zabývá problematikou metanolu, 

může být přínosný jak pro odbornou tak pro laickou veřejnost. Dle mého názoru je 

důležité, aby se nenechala časem tato aféra „vyšumět“ přeci jen dle dostupných údajů 

stále mezi lidmi koluje přibližně 2 000 litrů pančovaného alkoholu, což je stále 

obrovské množství. Čím podrobnější a ucelenější informace o metanolu a o akutní 

otravě budou dostupné, tím lépe. I kdyby výše uvedené mělo zachránit „jen“ jeden 

lidský život, má to smysl. Z tohoto důvodu se domnívám, že je žádoucí, aby byly 

prováděny další výzkumy, které se zabývají metanolem, metanolovou kauzou a 

jejími dopady. Současně kvituji výzkum, který probíhá od ledna 2013 za účasti 1. LF 

UK a VFN – Toxikologického informačního střediska kliniky pracovního lékařství, 

neurologické kliniky, oční kliniky, kliniky adiktologie a Institutu klinické a 
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experimentální medicíny o kterém se zmiňuji již v teoretické části této práce. 

Vzhledem k tomu, že má tato studie zodpovědět otázky dynamiky rozvoje 

dlouhodobých následků otrav metanolem u přeživších pacientů se domnívám, že 

poznatky získané tímto šetřením budou velmi cenné a přínosné nejen pro další 

zdravotní péči o pacienty, kteří otravu metanolem přežili.  

Na úplný závěr bych ráda dodala, že tato práce je v podstatě jakousi „sondou“ do 

problematiky metanolu a alkoholu, je o hledání možných souvislostí, které nejsou 

vždy jednoznačné a kterých je mnoho. A s ohledem na rozsah této práce není možné 

popsat vše a do takové hloubky, kterou by si dané téma jistě zasloužilo. Věřím, že do 

budoucna bude uskutečněno mnoho výzkumů, jejichž předmětem bude právě 

metanol či metanolová aféra a její dopady, protože se domnívám, že čím více 

budeme o všech možných a v případě kauzy metanol tolik specifických dopadech 

vědět tím lépe. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

9 Použitá literatura: 
 

1. Běláčková, V. (2011). Leschova typologie osob závislých na alkoholu a různé 

přístupy v jejich léčbě. Adiktologie, 11 (3), 131.  

2. Babor, T.F.,de la Fuente, J.R., Saunders, J., Grant, M. a Světová zdravotnická 

organizace WHO, (1989). AUDIT – test pro identifikaci poruch působených 

užíváním alkoholu  

3. Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001). 

AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use 

in Primary Care. Second Edition. Geneva: World Health Organization. 

4. Babor, T. F., & Higgins-Biddle, J. C. (2003). Krátké intervence u rizikového 

a škodlivého pití. Praha: SZÚ.  

5. Beňovská, M., Wiewiorka, O., & Tůmová, J. (2013). Intoxikace metanolem a 

zkušenosti se stanovením jeho metabolitu – kyseliny mravenčí. Labor 

Aktuell, 2013 (1), 8-11. 

6. Brabander, N. (Eds.). (2004). Fomepizole as a therapeutic strategy in 

paediatric methanol poisoning. Eur J Pediatr, 2005 (164), 158-161. 

 
7. Coulter, C. (Eds.). (2011). The Pharmacokinetics of Methanol in the 

Presence of Ethanol. Clin Pharmacokinrt, 50 (4), 245-251. 

 

8. Csémy, L., Sovinová, H., & Procházka, B. (2011). Rizikové a škodlivé pití 

alkoholu u mladých dospělých: demografické a sociální souvislosti. Praktický 

lékař, 91 (11), 656-661. 

 
9. Dvořáček, J. (2008). Zvládání akutní intoxikace a odvykacích stavů. In 

Kalina, K. et al. Základy klinické adiktologie (131-144). Praha: Grada 

Publishing. 

10. Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu – Jak 

zkoumat lidskou duši. Praha: Portál. 

11. Fišer, J. (2012). Forenzní toxikologie. In Štefan, J., Hladík, J., et al. Soudní 

lékařství a jeho moderní trendy. Praha: Grada 

12. Hatson, P. et al. (2005). Formate kinetics in methanol poisoning. Human & 

Experimental Toxicology, 24 (2), 55-59. 



98 
 

13. Heller, J., Pecinovská, O., & Zíma, T. (2011). Účinky a metabolismus 

alkoholu. In Heller, J., Pecinovská, O. et al. Pavučina závislosti. 

Alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby. Praha: Togga. 

14. Holcnerová, P. (2010). Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách. 

Adiktologie, 10 (3), 155-162. 

15. Holeček, V. (2013). Metanol – mechanismus a toxicita účinku. Revue České 

lékařské akademie, 9 (1), 14-16. 

16. Jabor, A. (2008). Ostatní poruchy vnitřního prostředí. In Jabor, A. et al. 

Vnitřní prostředí (s. 399-400). Praha: Grada 

17. Janík, A., & Dušek, K. (1990). Drogy a společnost. Praha: Avicentrum. 

18. Kubáň, P., Foret, F., Bocek, R. (2013). Capillary electrophoresis with 

contactless conductometric detection for rapid screening of formate in blood 

serum after methanol intoxication. Journal of Chromatography A, 1281 (1), 

142-147. 

19. Láznička, L. (2011). Farmakoterapeutické možnosti léčby závislosti na 

alkoholu. Praktické lékárenství, 7 (6), 262-264. 

20. Líndenmeyer, J. (2009). Závislosť od alkoholu: Pokroky v psychoterapii. 

Trenčín: Nakladatelstvo F. 

21. Lullmann, H., Mohr, K., & Wehling, M. (2002). Farmakologie a toxikologie. 

Praha: Grada Publishing. 

22. Martínková, J., Chládek, J., Mičuda, S., & Chládková, J. (2007). 

Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing. 

23. Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10), Duševní poruchy a 

poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. (1992). 

Vydání: 1. Praha: Psychiatrické centrum Praha.  

24. Minařík, J. (2008). Přehled psychotropních látek a jejich účinků - Alkohol. In 

Kalina, K. et al. Základy klinické adiktologie (s.341-344). Praha: Grada 

Publishing. 

25. Nešpor, K., & Csémy, L. (1996). Léčba a prevence závislostí. Příručka pro 

praxi. Praha: Psychiatrické centrum.  

26. Nešpor, K. (2005). Problémy působené alkoholem a praktický lékař. 

Medicína pro praxi, 2005 (3), 113-116. 



99 
 

27. Nešpor, K. (2009). Zdravotní komplikace zneužívání alkoholu a závislosti. 

Lékařské listy, 58 (16), 19-21 

28. Nešpor, K., Csémy, L., & Sovinová H. (2010). Konzumace alkoholu a situace 

v České republice. Praktický lékař, 90 (10), 612-613. 

29. Nešpor, K. (2011a). Návykové chování a závislost. Praha: Portál. 

30. Nešpor, K. (2011b). Závislost na alkoholu – diagnostika a léčba dnes. 

Psychiatrie, 15 (3), 154-159. 

31. Nešpor, K. (2012). Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně 

nemocných: krátká intervence a další možnosti. Psychiatrie pro praxi, 13 (1), 

7-9. 

32. Petr, J. (2012). Mechanismus závislosti na alkoholu. Medical tribune, 8 (3), 

B7. 

33. Popov, P. (2008). Farmakoterapie poruch vyvolaných účinkem návykových 

látek a substituční léčba. In Kalina, K. et al. Základy klinické adiktologie (s. 

145-158). Praha: Grada Publishing. 

34. Popov, P. (2012a). Farmakologická léčba závislostí – nový koncept terapie 

alkoholismu. Lékařské listy, 2012 (8), 17-18. 

35. Popov, P. (2012b). Metanolová kauza v ČR: Tragická souhra náhod, nebo 

„špička ledovce“? Adiktologie, 12 (4), 276-277. 

36. Popov, P. (2013). Problematika alkoholu v ČR z pohledu adiktologie (a 

krátce o historii přístupů k alkoholismu. Revue České lékařské akademie, 9 

(1), 6-7. 

37. Schneiderka, P. (2006). Metabolismus a vylučování etylalkoholu. In 

Ehrmann, J. et al. Alkohol a játra (s. 15). Praha: Grada.  

38. Skála, J. (1986). Alkohol a jiné psychotropní drogy: abúzus a závislost. 

Praha: Avicentrum-zdravotnické nakladatelství. 

39. Sovinová, H., & Csémy, L. (2010). The Czech AUDIT: Internal consistency, 

latent structure and identification of risky alcohol consumption. Central 

European Journal of Public Health (in press). 

40. Šamánek, M., & Urbanová Z. (2009). Dvě tváře alkoholu. Odvrácená tvář. 

Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, 1 (1), 27-30. 

41. Ševela, K. (2004). Akutní otrava metylalkoholem. Pracovní lékařství, 56 (1), 

10-12. 



100 
 

42. Ševela, K (2011a). Metylalkohol. In Ševela, K., Ševčík, P. et al. Akutní 

intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně (s. 122-128). Praha: 

Grada Publishing. 

43. Ševela, K (2011b). Etylalkohol. In Ševela, K., Ševčík, P. et al. Akutní 

intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně (s. 129-135). Praha: 

Grada Publishing. 

44. Široký, M. (2006). Otrava metanolem. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2 (2), 

141-143. 

45. Višňovský, P. (1999). Alkohol. In Bečková, I., Višňovský, P. Farmakologie 

drogových závislostí (s. 98-105). Praha: Karolinum.  

46. Wedge, M. (Eds.). (2012). The safety of ethanol infusions for the treatment of 

methanol or ethylene glycol intoxication: an observational study. 

Toxicology,14 (5), 283-289. 

47. Zadák, Z. (2008). Výživa v intenzivní péči. Praha: Grada. 

 
48. Zakharov, S. (2012). Odborné doporučení pro intoxikaci metanolem. 

Urgentní medicína, 15 (3), 33-37. 

49. Zakharov, S., Pelclová, D., Navrátil, T., Fenclová, Z., & Petrik, V. (2013). 

Hromadná otrava metanolem v České republice v roce 2012: srovnání s 

„metanolovými epidemiemi“ v jiných zemích. Urgentní medicína, 16 (2), 25-

29. 

50. Záškodná, H. (2004). Závislost na drogách. Ostrava: Ostravská univerzita, 

Filozofická fakulta. 

51. Zíma, T. (2013). Etanol – toxicita a mechanismus účinku. Revue České 

lékařské akademie, 9 (1), 11-13. 

 

 

 

 

 



101 
 

10 Přílohy 
10.1 Příloha č. 1  Dotazník 

 

 
 
Dobrý den,  

jmenuji se Eva Přibylová a studuji adiktologii (léčba závislostí) na 1. LF UK. 

Tento dotazník, který se týká metanolové kauzy, bude využit pro potřeby mé diplomové práce. 

Dotazník je určený pro osoby ve věku 18-35 let. 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a je zachována anonymita. 

Vyplnit dotazník vám zabere max. 5 minut, odpovídejte prosím upřímně. 

Po vyplnění dotazníku prosím klikněte dole na šipku, jinak se data neuloží. 

Za vyplnění dotazníku, váš čas a ochotu předem děkuji. 

 
Pohlaví  

muž  

žena  
 
 
Věk (v letech)  

 
 
Nejvyšší dosažené vzděláni  

základní  

vyučený/á, střední vzdělání bez maturity  

střední s maturitou  

vyšší odborné (VOŠ), pomaturitní nástavba  

vysokoškolské (včetně bakalářského stupně)  
 
 
Jak se dá popsat vaše práce/zaměstnání? Uveďte jen jedno zaměstnání, které považujete za hlavní.  

zaměstnaný, nebo samostatně výdělečně činný  

student  

na mateřské nebo rodičovské dovolené, v domácnosti  

důchodce, invalidní dúchodce  
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nezaměstnaný  
 
 
Jaký je váš čistý měsíční příjem?  

nemám vlastní příjem  

8 000 Kč a méně  

více než 8 000 Kč  
 
 
Ve kterém kraji nejčastěji pobýváte? Uveďte jen jeden.  

Praha  

Středočeský  

Jihočeský  

Plzeňský  

Karlovarský  

Ústecký  

Liberecký  

Královéhradecký  

Pardubický  

Vysočina  

Jihomoravský  

Olomoucký  

Zlínský  

Moravskoslezský  
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Jak často (pokud vůbec) jste v posledních 30 dnech pil/a následující nápoje?  

 

  

každý den nebo 
téměř každý den 
(5-7krát týdně) 

několikrát 
týdně 
(3-4krát 
týdně) 

nejméně 
jednou 
týdně 

méně 
často než 
jednou 
týdně nikdy 

pivo 
          

víno           
lihoviny s obsahem 
alkoholu nižším než 20 %           
lihoviny s obsahem 
alkoholu 20 % a vyšším           

 

 

 

 

 

Jak často (pokud vůbec) jste  před vypuknutím kauzy metanol  pil/a následující nápoje?  

  

každý den nebo 
téměř každý den 
(5-7krát týdně) 

několikrát 
týdně 
(3-4krát 
týdně) 

nejméně 
jednou 
týdně 

méně 
často než 
jednou 
týdně nikdy 

pivo 
          

víno           
lihoviny s obsahem 
alkoholu nižším než 20 %           
lihoviny s obsahem 
alkoholu 20 % a vyšším           
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Jaký typ lihoviny s obsahem alkoholu 20 % a vyšším jste v posledních 30 dnech nejčastěji pil/a? 

  

tuzemák  

vodka  

likéry (fernet, becherovka atd.)  

ovocné destiláty (slivovice, meruňkovice, kalvados apod.)  

whiskey, bourbon, koňak, brandy, gin, borovička atd.  

jiný typ, kombinace, nebo nelze určit  

žádný  
 
 
Jaký typ lihoviny s obsahem alkoholu 20 % a vyšším jste nejčastěji pil/a před vypuknutím kauzy metanol? 

tuzemák  

vodka  

likéry (fernet, becherovka atd.)  

ovocné destiláty (slivovice, meruňkovice, kalvados apod.)  

whiskey, bourbon, koňak, brandy, gin, borovička atd.  

jiný typ, kombinace, nebo nelze určit  

žádný  
 
 
Kde tyto lihoviny nejčastěji získáváte?  

restaurace, bary, hospody  

supermarket, hypermarket  

specializované prodejny  

benzinové pumpy  

stánky, kiosky, tržnice  

večerky včetně těch tzv. asijských  

internet  

pěstitelské pálenice  

známí, příbuzní  

jiné zdroje  
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Kde jste tyto lihoviny získávala před vypuknutím kauzy metanol?  

restaurace, bary, hospody  

supermarket, hypermarket  

specializované prodejny  

benzinové pumpy  

stánky, kiosky, tržnice  

večerky včetně těch tzv. asijských  

internet  

pěstitelské pálenice  

známí, příbuzní  

jiné zdroje  
 
 
Do jaké míry máte obavy z vlastní otravy metylalkoholem?  

mě se to nemůže stát  

stát se mi to může, ale příliš ohrožen/a se necítím  

cítím se ohrožen/a  

cítím se velmi ohrožen/a  
 
 
V jakém alkoholu se vyskytl metanol? (Možno více správných odpovědí).  

tuzemák  

víno  

vodka  

likéry (fernet, becherovka apod.)  

ovocné destiláty (slivovice, meruňkovice apod.)  
 
Jaká je první pomoc při podezření na otravu metanolem?  

opít dotyčného jakýmkoliv kvalitním tvrdým alkoholem obsahujícím nad 40 % etanolu  

opít dotyčného jakýmkoliv kvalitním tvrdým alkoholem obsahujícím pod 20 % etanolu  

podat dotyčnému lék na bolest (Paralen, Ibalgin apod. )  

podat dotyčnému k vypití hrnek silné kávy  

podat dotyčnému vitamin C  
 
 
Co může způsobit vypití alkoholu s obsahem metanolu?  

pouze opilost  

naleptání sliznice žaludku  
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silný třes rukou  

poruchy vidění - slepotu  

zrakové a sluchové halucinace  
 
 
Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje?  

nikdy  

jednou měsíčně nebo méně často  

2-4krát měsíčně  

2-3krát týdně  

4krát nebo vícekrát týdně  
 
 
Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete?  

(označte počet sklenic alkoholického nápoje)  

1 nebo 2  

3 nebo 4  

5 nebo 6  

7 nebo 8  

10 nebo více  
 
 
Jak často vypijete šest nebo více sklenic alkoholického nápoje při jedné příležitosti?  

nikdy  

méně než jednou měsíčně  

každý měsíc  

každý týden  

denně nebo téměř denně  
 
 
Jak často během posledního roku jste zjistil/a, že nejste schopen/schopna přestat pít jakmile začnete?  

nikdy  

méně než jednou měsíčně  

každý měsíc  

každý týden  

denně nebo téměř denně  
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Jak často během posledního roku jste nebyl/a kvůli pití schopen/schopna udělat to,  

co se od vás normálně očekávalo?  

nikdy  

méně než jednou měsíčně  

každý měsíc  

každý týden  

denně nebo téměř denně  
 
 
Jak často během posledního roku jste se potřeboval/a napít hned ráno,  

abyste se dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den?  

nikdy  

méně než jednou měsíčně  

každý měsíc  

každý týden  

denně nebo téměř denně  
 
 
Jak často během posledního roku jste měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí po pití?  

nikdy  

méně než jednou měsíčně  

každý měsíc  

každý týden  

denně nebo téměř denně  
 
 
Jak často se během posledního roku stalo, že jste si nebyl/a schopen/schopna vzpomenout, 

 co se stalo předešlý den večer, protože jste pil/a?  

nikdy  

méně než jednou měsíčně  

každý měsíc  

každý týden  

denně nebo téměř denně  
 
 
Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz v důsledku vašeho pití?  

ne  

ano, ale ne v posledním roce  
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ano, během posledního roku  
 
 
 
 
Měl někdo z vašich příbuzných nebo přátel nebo lékař výhrady kvůli vašemu pití  

nebo Vám doporučoval s pitím přestat?  

ne  

ano, ale ne v posledním roce  

ano, během posledního roku  
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