
Významné alkoholy



Methanol CH3OH

• = dřevěný líh

• velmi jedovatá kapalina, zápachem stejná 
jako líh, v malých dávkách slepota, ve větší 
SMRT (ilegální výroba)

• užití : rozpouštědlo tuků a olejů palivo 
raket









Ethanol CH3 – CH2OH

• jedovatá kapalina s omamnými účinky

• t.v.= 78°C, t.t.= - 114°C

• v přírodě vzniká činností kvasinek z cukrů

• v minimálních dávkách způsobuje euforii



• při dlouhodobém užívání způsobuje deprese, 
odemření mozkové tkáně a cirhózu jater (umírá se o 
10 let dříve)

• užití: výroba alkoholických nápojů, desinfekce, 
palivo do motorů (Brazílie)









Cirhóza - nemoc známá jako "tvrdnutí jater". 
Vitální jaterní tkáň se pomalu mění na tuhou, 
nepotřebnou jizevnatou hmotu. Celý proces 

probíhá dlouho nepozorovaně. Játra nebolí, pracují 
méně, ale při běžných denních činnostech nás tato 

lehká nedostatečnost nijak výrazně neomezuje. 
Ve chvíli, kdy nás nemoci začínají obtěžovat při 

každodenní práci a zábavě, bývá už jaterní tkáň z 
velké části nenávratně poškozena.



Nejspolehlivějším a nejběžnějším způsobem, jak si pořídit 
cirhózu jater, je vytrvalá konzumace alkoholu. Česká 

republika jako přední světový konzument piva v přepočtu 
na osobu má pro rozvoj nemoci bohužel velmi příznivé 

podmínky. Z posledních statistických údajů je to až jeden 
půllitr na osobu a den včetně nemluvňat. 

Množství alkoholu, které při každodenní konzumaci 
představuje významné riziko rozvojem jaterní cirhózy, je 
asi 50 g alkoholu/den pro muže a 20 g alkoholu/den u 

ženy. To je právě jeden půllitr piva na den! 





Ethan – 1,2 - diol

• = glykol

• kapalina, mrzne při - 40°C

• nemrznoucí směs do chladičů a topných 
systémů 







Propan – 1,2,3 - triol

• = glycerin, glycerol (E442)

• kosmetické krémy a masti na regeneraci kůže, 
klystýry

• výroba nitroglycerinu, součást tuků









Fenol

• pevná látka, její roztok se používána desinfekci 
podlah, sprch, WC ve zdravotnictví, výroba 
acylpyrinu

• nacisté jím popravovali v Osvětimi

• součástí tzv. tříslovin – skotská whiskey, víno, čaj, 
trnky…

• dříve – výroba inkoustu z duběnek 

















Toxicita THC

Zvířata Způsob podání LD50 [mg/kg]

krysa orálně 666

krysa (samec) orálně 1270

krysa (samice) orálně 733 

krysa inhalace 42

krysa
nitrožilně do 
podbřišnice

373 

krysa nitrožilně 29 

myš nitrožilně 1023 

myš oralně 482 

myš
nitrožilně do 
podbřišnice

168 

opice nitrožilně 128 

pes oralně 525 


