
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

rádi bychom občany Vaši obce a Vás informovali o akci, kterou připravilo Centrum 
hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava na měsíce září-listopad 2012. 

Jedná se o cenově zajímavou akci na vyšetření vzorků destilátů a pálenek na obsah 
metanolu. 

Toto stanovení  metanolu je v ceně 499,-Kč s DPH (více jak 60% sleva z původní ceny). 
Metanol = methanol = methylalkohol je prudce jedovatý a snadno se zaměňuje za líh 

(ethanol). Smrtelná dávka je někdy již pouhých 10 ml. Methanol je svým vzhledem a 
zápachem úplně stejný jako ethanol, ale je mnohem nebezpečnější. Hrozí jejich záměna, která 
může mít fatální dopad na zdraví dotyčného, který methanol vypil (oslepnutí, poškození jater 
atd.). Při pálení alkoholu se jako první podíl destiluje methanol a až později ethanol. Na 
přítomnost methanolu v destilátu nebo pálence vám dá jednoznačnou odpověď 
chromatografická analýza, kterou Vám nyní nabízíme. 

Na vyšetření methanolu stačí přinést vzorek destilátu nebo pálenky nejlépe ve 
skleněné nebo plastové PET láhvi o objemu maximálně 0,2 litru (dvě deci). Provedení 
analýzy je do 24 hodin od přijetí vzorku. Vzorek můžete přinést osobně každý den od 7:00 do 
15:30 hod do našich laboratoří (zavolejte si na níže uvedené kontakty a zjistěte si jaké sběrné 
místo je Vám nejblíže) nebo můžete poslat vzorek poštou. 

Touto akcí bychom tak rádi přispěli k pohodě a dobré náladě, která ke konzumaci 
alkoholických nápojů patří. A zbavili Vás tak obav, že vaše destiláty a pálenky obsahují 
vysoké procento methanolu, který by mohl vážně poškodit Vaše zdraví.  

Budeme rádi, pokud nám v tomto pomůžete a budete o této akci nějak, pro vás 
neobtěžující formou občany informovat. 
   K mailu si za tímto účelem dovolujeme připojit informa ční leták k vyvěšení. Pokud 
se vám zdá tato forma informování nevhodná, omlouváme se za nevyžádaný mail. 

Děkujeme a s pozdravem 

Jana Kadlecová 
Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
mobil 734 510 852, jana.kadlecova@zuova.cz  

 
Kontaktní osoby: 
Pro region Jihlava Ludmila Horáková 734 497 346 ludmila.horakova@zuova.cz  
Pro region Pelhřimov Iva Kruchňová 604 460 658 iva.kruchnova@zuova.cz  
Pro region Havlíčkův Brod Jana Musilová 724 130 086 jana.musilova@zuova.cz  
Pro region Žďár nad Sáz. Martin Klouda 604 457 958 martin.klouda@zuova.cz  
Pro region Třebíč Ivana Benešová 604 609 874 ivana.benesova@zuova.cz  
Pro region Brno, Znojmo Dominik Bednář 731 622 299 dominik.bednar@zuova.cz  
 


