
ETHANOL



ETHANOL – CO JE TO? 

• Je to bezbarvá kapalina ostré, ale ve zředění příjemné alkoholické 
vůně, která je základní součástí alkoholických nápojů.

• Je snadno zápalný a je proto klasifikován jako hořlavina 1. třídy.

• Připravuje se z jednoduchých sacharidů např. brambory nebo 
cukrová třtina, působením různých druhů kvasinek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_t%C5%99tina


VYUŽITÍ A VÝZNAM

• Nejznámějším použitím výroba alkoholických nápojů. 

• Také se používá pro zlepšení výkonu spalovacích motorů jako 
přídavek do pohonných hmot.

• V lékařství se používá jako rozpouštědlo (např. jódu, tím vzniká 
tzv. jodová tinktura), k dezinfekci neporaněné kůže.

• V oblasti kosmetiky se uplatňuje při výrobě voňavek.  

• při výrobě čisticích prostředků, např. Okeny.

• V chemickém průmyslu se používá jako surovina, zejména při 
výrobě dalších organických sloučenin: např. kyseliny octové 8%

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jodov%C3%A1_tinktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1


PŘÍZNAKY OPILOSTI A STÁDIA

• Působení ethanolu závisí na tom, jak je organizmus zvyklý ho 
přijímat a jaká je celková tělesná váha, proto je jeho dávkování 
u každého člověka jiné

• V malých dávkách ethanol krátkodobě způsobuje euforii a pocit 
uvolnění, ve větších pak deprese, ztrátu koordinace pohybů 
těla, sníženou vnímavost, prodloužení reakce a útlum 
rozumových schopností, případně i agresivitu.

• Dlouhodobé a opakované působení ethanolu vede k závislosti 
na něm (k alkoholismu) a způsobuje cirhózu jater !!!



• Etanol se dostává do organismu nejčastěji pitím nápojů. Ze žaludku a tenkého 
střeva se alkohol absorbuje v nezměněné podobě. Dále se pokračuje do 
všech orgánů. 

• „Zpracování etanolu probíhá v játrech ( to je chemická továrna lidského těla) 
ve dvou stupních. 
1. V prvním  je oxidován na acetaldehyd

• 2. ve druhém pak acetaldehyd na kyselinu octovou, z které vzniká např. 
cholesterol

• Hladina etanolu v krvi závisí na: 
a) množství požité látky 
b) tělesné hmotnosti 
c) rychlosti pití alkoholu
d ) rychlosti odbourávání

• Odbourávání alkoholu - K odbourání100g alkoholu obsažených asi v jednom 
litru vína, kdy hladina dosáhne přibližně 2,2 promile, je nutných zhruba 13 
hodin

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenk%C3%A9_st%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenk%C3%A9_st%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorpce_alkoholu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Acetaldehyd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol


AKUTNÍ OTRAVA

• probíhá ve 3 stádiích – excitačním, narkotickém a kómatozním. 

1) Excitační stádium je provázeno zvýšenou duševní a tělesnou aktivitou 
krátce po požití. Taková osoba se  cítí sebejistá, silná a spokojená. Dochází 
ke ztrátě kritičnosti a smyslu pro odpovědnost, je narušena koordinace 
pohybů s prodloužením reakčního času.

•
2) Narkotické stádium se projeví vasodilatačními účinky, tj. překrvením a 
zčervenáním kůže zejména v obličeji. Chůze je vrávoravá, reakce více 
pomalejší. Objevuje se dvojité vidění a závratě především při zavřených 
očích a vleže. Stoupá krevní tlak a puls. Může dojít ke zvracení a roste také 
objem močení (diuréza). Po předešlé euforii nastupuje významný útlum, 
lhostejnost a pasivita doprovázená ztrátou smyslu pro realitu.

3) Kómatozní stádium nastupuje bezvědomím s úplným motorickým 
ochabnutím. Dýchání je hluboké a zpomalené (důsledek respirační acidózy). 
Při zvracení hrozí vdechnutí žaludečního obsahu a zástava dechu.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reak%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Das&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasodilatace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Acid%C3%B3za


PŘÍZNAKY DLOUHODOBÉHO PŮSOBENÍ

• Při dlouhodobém a soustavném požívání etanolu se rozvíjí změna 
osobnosti člověka. 

• U orgánových změn jsou nejčastější cirhóza jater, záněty žaludku, 
polyneuritidy (záněty nervů), srdeční změny aj. Nejhoršími jsou ale 
změny v nervovém systému s projevy apatické depresivní nálady a 
psychickými příznaky: vztahovačnost, alkoholická demence a 
alkoholická epilepsie.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cirh%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie


ETHANOL A METHANOL = ZÁMĚNA !!!

• Ethanol je svým vzhledem a zápachem úplně stejný jako mnohem 
nebezpečnější methanol. Proto hrozí jejich záměna. 

• Jediným snadným rozlišením mezi nimi je otrava methanolem, která 
se projevuje oslepnutím a barva plamene, při jejich zapálení. 

• Poznámka na závěr: pálení alkoholu mimo autorizované pálenice
může být nebezpečné, a je zákonem zakázané.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lenice


DĚKUJI  ZA  POZORNOST
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