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Adresa 

Vrchlického 46 

587 24  Jihlava 

 

Tel.: 974 261 208 

Fax: 974 261 700 

Email: prevence@policievysocina.cz 

 

Pozor na neověřený alkohol 

 

Upozorňujeme občany na skutečnost, že v Kraji Vysočina se objevil první 

případ otravy methylalkoholem. Kriminalisté šetří od 23. února případ 

otravy methylalkoholem, ke kterému došlo v obci na Žďársku.  

 

V souvislosti s vyšetřovaným případem tedy znovu apelujeme na širokou 

veřejnost, aby lidé v žádném případě nekonzumovali podezřelý rozlévaný 

alkohol, který získali z neověřených zdrojů ani žádný alkohol, který je 

opatřen etiketami výrobce Likérka Drak. Pokud mají lidé tento neověřený 

alkohol i z jiných zdrojů ještě doma, měli by ho raději zlikvidovat.  

 

Důsledná kontrola správného označení a originálnosti láhve je stále 

aktuální. Kupujte alkohol jen z ověřených zdrojů a jen tam, kde si můžete 

původ alkoholu spolehlivě ověřit. Nekupujte alkohol rozlévaný a 

nesprávně označený. Pár minut, které věnujete právě této kontrole, vám 

může zachránit život. 

 

Z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že za nebezpečné 

lahve alkoholu lze považovat: 

 

- s obsahem ethanolu od 20% objemu včetně a výše, které byly vyrobeny v 

období od 1. ledna do 27. listopadu 2012 

 

- neoznačené 

 

- které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti 

 

- u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělky lihovin 
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Pokud máte podezřelý alkohol doma a nechcete jej zlikvidovat, můžete si 

ho nechat otestovat na přítomnost methylalkoholu na odborných 

pracovištích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. K provedení testu 

stačí 1 dcl alkoholu. Cena testu je 500 korun včetně DPH. Bližší 

informace lze zjistit na internetových stránkách www.zuova.cz. 

 

Adresy pracovišť Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v rámci 

Kraje Vysočina 

 

 

Pracoviště Adresa Telefon 

Jihlava Vrchlického 57 567 574 770 

Havlíčkův Brod Štáflova 2003 569 408 911 

Třebíč Bráfova 31 568 840 380 

Pelhřimov 
Slovanského bratrství 

710 
565 355 440 

Žďár nad Sázavou Tyršova 3 566 502 861 
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