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PREDSLOV 
 
 
 Milí priatelia, 
 
 myslím si, že spojenie  slov víno a človek, ktoré predstavujú vzácnu symbiózu 
mystéria ducha a hmoty môže byť mottom a názvom nášho seminára. Práve vzájomné 
prepojenie reality a tajomstva ich spolupôsobenia v dejinách ľudského rodu v dobrom i 
zlom je súčasťou nášho bytia. Možno vyššie uvedené myšlienky sú nadnesené, ale 
vyjadrujú skutočnosť významného postavenia chleba a vína v kultúre života. Niet 
lepšieho vyjadrenia, že obidva produkty sú plodom práce a ľudských rúk. Dodávam, že 
často ťažkej namáhavej i radostnej práce v lone prírody. Výsledok – dobré víno je 
skutočné umenie zvládnutia premeny energie slnka a pôdy a ostatných faktorov tzv. 
Terroir v jeho jedinečnosti (voľne citované Sedlák, 2008). Dôkazov o tom, že víno je 
umeleckým dielom je dosť spolu s jeho inšpiráciou pre svet umenia. Vznešenosť a 
ušľachtilosť vína si zaslúži aby pitie bolo nielen príjemným obradom, ale má slúžiť 
zdraviu a potešeniu. Aj to je cieľ nášho stretnutia. Slovensko nepatrí rozlohou medzi 
krajiny s veľkými plochami viníc a vinohradov. V ostatnom období globalizácie je veľmi 
častým javom ich likvidácia. Na druhej strane sa zlepšuje kvalita vyprodukovaného vína 
a už pravidelne sa slovenské vzorky umiestňujú na prvých a popredných miestach v 
svetových súťažiach ( Viď. ružové víno Cabernet Sauvignon od Ing. Mrva a Stanko v 
Paríži 2009). Slovenskí vinári nielen transformujú poznatky do finálneho zlatého moku, 
ale vyrovnávajú sa zahraničnej konkurencii. Naše vína majú špecifickú chuť, vôňu, 
nežnosť i razanciu, ktoré v mnohom nie sú len zrkadlom terroir, ale aj  osobnosti 
výrobcu. Vo vinohrade a víne sa odzrkadľuje tiež vzťah k prírode, pestovateľskému 
prostrediu a kultúrnemu vzhľadu krajiny. Aj v tom je nezastupiteľnosť viniča ako 
krajinotvorného prvku. Je preto možno symbolické, že naše stretnutie sa koná práve v 
Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, Hurbanovskom vinohradníckom rajóne a obci 
Búč. Zloženie účastníkov seminára, medzinárodná reprezentácia a hodnota 
prednesených príspevkov v širokom spektre poznatkov umožňujú konštatovať veľmi 
záslužnú aktivitu Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, n. o. pod. vedením JUDr. Jozefa 
Zaťku pri šírení nielen myšlienok a dobrého slova o fenoméne víno, ale hlavne 
prezentáciu vzájomného spolupôsobenia v teritóriu i terroir Európy. 
 
 Za vytvorenie veľmi priaznivých a reprezentačných podmienok pre dobrú 
atmosféru stretnutia úprimné poďakovanie patrí Ing. Jánovi Karkó z Vintop Karkó, jeho 
spolupracovníkom a Ing. Alžbete Jágerskej z Rádu rytierov vín Svätého Urbana. Nech sa 
naplní nielen myšlienka, ale aj skutočná hodnota vinného moku ako božského nápoja, 
ktorého pitie musí byť s mierou, noblesou a vznešenosťou. 
 
 
 

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. 
      odborný garant seminára 
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VINIČ A VÍNO AKO  SÚČASŤ FRANCÚZSKEJ A 
SLOVENSKEJ KULTÚRY 

 
Mgr. Júlia Bubáková, PhD. 
 
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta 
Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu 
Hrabovská cesta 1 
034 01  Ružomberok 
Slovensko 
bubakova.julia@orava.sk 
 
 
ABSTRAKT 
 
Vine and Wine as a Part of the French and Slovak Culture 
Wine, as a part of culture, has its own specific place in particular European nations. In this 
article we deal with its position and role in the French and Slovak culture. We study the 
traditions of both nations. Viniculture belongs to the main working activities of rustic 
people in France and in many regions of Slovakia. We compare the way of serving wine, its 
use in the cuisines and some types of wine and wine drinks in France and in Slovakia. This 
can help to avoid misunderstandings when these two cultures meet.   
  
ÚVOD 
 
     Téma vína je nesmierne bohatá a široká. Niet vari nápoja, o ktorom by bolo toľko 
povedané, napísané, zveršované, spievané a premýšľané. Víno chutí, vytvára príjemnú 
atmosféru, pomáha človeku uvoľniť sa, navodzuje dobrú náladu. Pretože sa podáva 
hlavne pri spoločenských udalostiach, spolu s jedlom a spoločnosťou pôsobí na človeka 
nanajvýš blahodarne. Ľudstvo ho odpradávna používalo aj ako posilňujúci liek.  
     Náš príspevok obsahuje základné informácie o sociokultúrnych francúzsko-
slovenských rozdieloch v používaní vína, ako aj úlohy viniča a vína v každodennom 
živote ľudí. Víno ako súčasť kultúry má svoje miesto v spoločnosti, je umeleckým dielom, 
ktoré je inšpiráciou pre mnohé druhy umení (maliarstvo, sochárstvo, poéziu, hudbu 
a pod.). Jedným z nich je umenie degustácie a pitia vína s presne stanovenými 
pravidlami. Na viaceré poukážeme a porovnáme ich ako nevyhnutnú súčasť 
interkultúrnych prvkov v ponímaní zvyklostí príslušníkov dvoch európskych národov, 
Francúzov a Slovákov.  
 
 
FRANCÚZSKO AKO VZOR VINOHRADNÍCTVA 
 
     Francúzsko má najlepšie vína na svete, ale zároveň aj najdrahšie. Ľudová múdrosť, 
ktorá hovorí, že „dobré víno nebýva lacné“, je v tejto krajine uplatnená v plnom rozsahu. 
Ján Farkaš uvádza: „Francúzske vína sú najkvalitnejšie a nijaká krajina sa im nevyrovná 
ani v kvalite a ani v rozmanitosti druhov. Keď hovoríme o svetových vínach, francúzske 
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vína predstavujú vzor alebo normu, podľa ktorej sa posudzujú ostatné vína.“ (Farkaš 1998, 
s. 19). 
     Francúzske vinice sa rozprestierajú na ploche s rozlohou okolo 950 000 ha a vinárov, 
ktorí podávajú vyhlásenia o výške úrody, je vyše 460 tisíc. Priemerná ročná produkcia sa 
pohybuje okolo 70 miliónov hektolitrov vína, čím sa Francúzsko zaraďuje medzi 
najväčších producentov vína na svete.  
     Vinice sú dôležitým prvkom vzhľadu francúzskej krajiny. Okrem severozápadných 
regiónov Francúzska (Bretónsko, Normandia, Nord-Pas-de Calais), neexistuje francúzsky 
región, ktorý by nevlastnil svoje akostné víno. Obyčajne sa hovorí o desiatich alebo 
dvanástich najdôležitejších vinárskych oblastiach Francúzska, ako sú: Bordeaux, 
Burgundsko, Beaujolais, Alsasko, Jura a Savojsko, údolie rieky Loire, údolie rieky Rhône, 
Languedoc-Roussillon, Provensálsko a Korzika, Champagne. Vychádzajúc z rozdelenia 
Francúzska na 22 regiónov môžeme konštatovať, že viniču sa mimoriadne darí vo 
väčšine regiónov. Francúzske vína nesú ich názvy, ako aj názvy mnohých 
charakteristických a jedinečných lokalít, na svojich etiketách Obdiv k bohatej 
rôznorodosti francúzskych vín jedného dňa vyjadril Ernest Hemingway, keď povedal: 
« Votre sens de la publicité dépasse le nôtre, car vous avez donné des noms de vins célèbres 
à presque tous vos villages! » („Váš zmysel pre reklamu predbieha náš, pretože vy  ste 
takmer všetky vaše dediny pomenovali podľa názvov slávnych vín!“) (Agenda de France 
1993, s. neoznačená). Jeho slová potvrdzujú skutočnosť, že Francúzi sú neporaziteľní 
v kvalite a reputácii aj takých vín, ktoré nepochádzajú zo svetoznámych viníc 
a nachádzajú sa v nižších cenových kategóriách. Avšak mená mnohých francúzskych 
dediniek sa stali skutočnými legendami.      
 
 
VINOHRADNÍCKE OBLASTI SLOVENSKA 
 
     Rozhodne, pestovanie viniča a výroba vína na území Slovenska má tradíciu storočí, 
čím sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny s významnou produkciou vína. Avšak je 
potrebné brať do úvahy jeho regionálne rozdiely v závislosti od podnebia jednotlivých 
regiónov. Šesť slovenských vinohradníckych oblastí sa nachádza na juhu, juhovýchode 
a juhozápade Slovenska. Žiadna sa nenachádza v strede alebo na severe Slovenska. 
Napriek tomu, jedna z nich sa volá Stredoslovenská oblasť, ale ide o juh stredného 
Slovenska. Preto v južných oblastiach často vidno v blízkosti vinohradov sochu svätého 
Urbana, patróna vinohradníkov, a v severných oblastiach medzi pasienkami zasa sochu 
svätého Vendelína, patróna pastierov. 
     Jednou z najintenzívnejších a najrozsiahlejších vinohradníckych oblastí je 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. So svojimi svahmi pohoria malých Karpát bola 
oddávna producentom hrozna najmä na výrobu bielych vín. Zahŕňa aj okolie Hlohovca 
a Skalice. Jedinečnosť Južnoslovenskej (alebo Juhoslovenskej) vinohradníckej oblasti, 
ktorá sa rozprestiera v Podunajskej nížine a na úpätí nízkych pahorkatín, spočíva v tom, 
že je najteplejšou slovenskou vinohradníckou oblasťou, čo ju predurčuje na 
dopestovanie hrozna s najvyššou cukornatosťou. Stredoslovenská vinohradnícka oblasť 
sa rozprestiera na južných svahoch Krupinskej pahorkatiny so suchým, teplým 
podnebím a miernou zimou, a v mierne vyvýšených polohách Ipeľskej nížiny, ktorá je 
drsnejšia, mierne vlhká, s chladnou zimou. Nitrianska vinohradnícka oblasť sa tiahne 
južnou časťou povodia Váhu až po okolie Radošiny smerom na sever. Východoslovenská 
vinohradnícka oblasť sa rozprestiera na svahoch Vihorlatu a na okraji 
Východoslovenskej nížiny. Podnebie je tu pomerne drsné, najmä v zime. Tokajská oblasť 
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sa nachádza na juhovýchode Slovenska, je najmenšou a najexkluzívnejšou. Tiahne sa 
pozdĺž hranice s Maďarskom. Klíma je tu teplá, mierne suchá, s chladnou zimou. Každá 
oblasť má svoje odrody viniča, ktoré sú pre danú oblasť najvhodnejšie a svoje druhy 
vína, ktoré sa líšia jednotlivými vlastnosťami. 
 
 
FENOMÉN VÍNA V ŽIVOTE FRANCÚZOV A SLOVÁKOV 
 
     Pri hodnotení úlohy a miesta vína v živote Slovákov vychádzame z tvrdenia Jozefa A. 
Mikuša, ktorý konštatuje, že Slováci sú svojím temperamentom ľudia juhu, resp. južania, 
a zároveň ľudia hôr, tvrdí, realistickí, ktorí pijú víno. Ďalej vysvetľuje, že obyvatelia 
severu pijú skôr pivo ako víno (Mikuš 1991). To znamená, že pitie vína sa tu chápe ako 
jeden zo základných prvkov pri určení vlastností národa a jeho zaradenie do európskeho 
kontextu. 
     Slováci sú hrdí na slovenské vinohradnícke oblasti a vedia oceniť dobré víno. Avšak 
stáva sa, že sa k nemu správajú ako k nápoju, ktorého úlohou je hlavne uhasiť smäd, 
a nie ako k jedinečnému nápoju, ktorý pijeme pre potešenie. Napríklad, niektoré skupiny 
mladých ľudí počas spoločenskej udalosti radi miešajú červené víno s coca-colou, starší 
zasa biele víno s vodou. Neodradí ich ani spevák zo slovenskej skupiny Elán, ktorý 
spieva, že všetkým podobným ľuďom „dáva nula bodov.“ Napriek tomu, že Francúzi 
poznajú termín vin baptisé, t. j. „krstené víno“, nemajú vo zvyku prehrešiť sa voči vínu 
takýmto spôsobom. Ale, keďže vo Francúzsku sa s vínom zoznamujú už malé deti, keď 
vidia svojich rodičov dávať si ho k jedlu, staršie deti občas dostanú víno zriedené vodou 
pri nedeľnom obede.  
     Francúzi sú si vedomí, že víno je výsledkom tvrdej, namáhavej práce a vážia si ho. 
Väčšina ho považuje za posvätný dar, ktorý sa nesmie zneužívať, lebo víno nepijeme 
preto aby sme si otupili zmysly, ale preto, aby sme ich prebudili. Tradície učia Francúzov 
považovať víno za potešenie a nie za alkoholický nápoj, ktorému by sa dalo holdovať. 
Hovoria, že víno je nápoj bohov, alebo že je to božský nápoj. Každý pohár vína vedia 
vychutnať s osobitným pôžitkom a dôstojnosťou. Ak sú pozvaní na večeru do rodiny, je 
takmer isté, že prinesú so sebou fľašku kvalitného vína ako prejav úcty a vďaky voči 
hostiteľovi. Víno u Francúzov povyšuje jedlo na rituál. U nich hovoriť o víne znamená 
stať sa básnikom. Paul Claudel sa o víne vyjadril:  « Le vin est le professeur du gout, le 
libérateur de l´esprit et l´illuminateur de l´intelligence. » („Víno je profesorom chuti, 
osloboditeľom ducha a lúčom osvietenia.“) 
 
Francúzsky paradox 
     Francúzi vnímajú víno ako tekutú stravu. Je pre nich potravou, pretože vychádzajú 
z poznatku, že víno obsahuje živiny. Hlavnú úlohu tu hrá jeho schopnosť doplňovať 
a povznášať chute iných jedál. Je neodmysliteľným prvkom francúzskeho životného 
štýlu. Až natoľko, že sa hovorí o tzv. „francúzskom paradoxe“: Napriek tomu, že Francúzi 
jedávajú mastné jedlá a maslové pečivo, výskyt srdcových chorôb je nižší a priemerná 
dĺžka života je vyššia ako u obyvateľov iných vyspelých štátov. Tento paradox, či fakt, sa 
vysvetľuje tým, že k jedlám, ktoré nie sú zdravé pre srdce, pijú s mierou víno, 
antioxidanty ktorého odbúravajú škodlivé stránky tukov. Keďže víno udržuje v dobrom 
stave sústavu krvného obehu, pomáha organizmu pomalšie starnúť. Navyše, podľa 
Guilianovej, ženy, ktoré s mierou pijú víno, ľahko sa vzdelávajú a sú psychicky 
vyrovnanejšie. Vedia, že čím lepšiu spoločnosť má človek okolo seba, tým víno lepšie 
chutí. Preto Francúzsky nepijú osamote (Guilianová, 2008).  
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     Dôkazom toho, že víno je v tejto krajine súčasťou kultúry je aj skutočnosť, že vo 
francúzskej nemocnici môžeme vidieť lekára sediaceho pri pacientovi ako si spolu 
pripíjajú na zdravie šampanským. Rovnaká scéna je nie celkom predstaviteľná na 
Slovensku a v mnohých ďalších štátoch. 
 
Víno slovenských starých mám 
     V minulosti sa slovenské ženy stavali k vínu veľmi obozretne. Naporúdzi ho mali 
hlavne ako liek, na povzbudenie, prípadne na obklady opuchov. Oravský spisovateľ 
Anton Habovštiak v jednej zo svojich noviel píše o posledných dňoch života svojej starej 
matere. Keď jej dve kamarátky  z ulice počuli, že už sa má veľmi zle a leží slabá v posteli, 
prišli ju pozrieť. Stará mať sa potešila, privítala ich, „pozbierala vari ostatné sily, pomaly 
vstala a zamierila ku kredencu. Otvorila na ňom dvierka a vybrala z neho fľašku s vínom. 
A potom ich vyzvala: ,Poďte, vypime si na rozlučnô...´i nalievala do pohárikov. Stará mať sa 
s pijatikou odjakživa nevynukovala, patrila medzi „sľubovanie ženy“, čo sľúbili a zaviazali 
sa, že nebudú piť nijaký alkohol. Pre túto udalosť však musela platiť výnimka. O pár dní sa 
stará mať pominula.“ (Habovštiak 1999, s. 32). Z úryvku cítiť úctu k tomuto nápoju 
a určenie jeho miesta v živote jednoduchého oravského človeka. Pozbierať všetky sily 
a vypiť si s kamarátkami pohár vína s vedomím, že sa lúčime naveky, na to treba 
veľkého ducha.  
 
Víno vo francúzskej a v slovenskej kuchyni 
     Väčšina francúzskych vín je ľahká, a preto v tejto krajine nie je zakázané šoférovať po 
vypití pohára vína pri obede alebo večeri. Vodičovi by sa situácia skomplikovala len 
v tom prípade, ak by zapríčinil dopravnú nehodu.  
     Francúzska kuchyňa pozná veľa druhov jedál pripravovaných na víne alebo s vínom. 
Napríklad králičie mäso a prepeličky sa pripravujú na bielom víne, hovädzie, kačacie, 
jahňacie a divina na červenom víne, do rybieho vývaru sa pridáva biele víno alebo 
vermút. Biele víno je aj v cibuľovej polievke, v zapekanej a v plnenej zelenine 
a v bylinkovej omáčke k plodom mora. Aj nesladený dezert môže byť s vínom, napr. 
hrušky v červenom víne. Prípravou na víne sa dodá jedlu chuť a hĺbka. Kalórie 
obsiahnuté v alkohole sa varením spália.  
     Pre podávanie vína k jedlu uvádzame niektoré odporúčané kombinácie: Pinot Noir 
príjemne doplní lososa alebo kačku, Cabernet Sauvignon steaky a grilované mäso, 
Zinfandel moriaka, Chardonnay kurča, Sauvignon blanc krevety. Šampanské používajú 
Francúzi k čomukoľvek. Vo Francúzsku, podobne ako na Slovensku, existuje pravidlo, 
podľa ktorého k červenému mäsu sa pije červené víno, k rybám a hydine biele. Na druhej 
strane, existujú kombinácie, ktoré môžu človeku osobne vyhovovať, a ktoré mu pri stole 
dokážu priniesť pôžitok (Guilianová, 2008). 
     Slovenská kuchyňa vínom šetrí. Ak sa víno použije pri príprave jedla, s veľkou 
pravdepodobnosťou ide o slávnostné podávanie, alebo o exotické recepty pochádzajúce 
z južných krajín. Nepatrí k súčasti každodenného života Slovákov, preto ani nie je 
bežným zvykom dať si víno k obedu alebo k večeri.  
     V zásade, vo Francúzsku sa víno vždy pije k jedlu! Príslušníci francúzskeho národa sú 
veľmi prekvapení pri návšteve Slovenska keď vidia Slovákov piť víno len tak na prázdny 
žalúdok. Práve vtedy totiž, potom čo zaplaví svojimi kyselinami žalúdok, môže vystúpiť 
do hlavy. Oni sa nepozývajú na pohár vína bez toho, aby k nemu čosi nezahryzli. 
Odporúčajú k nemu niečo s obsahom bielkovín a tukov, lebo spomaľujú vstrebávanie 
alkoholu a ostatných živín a zabraňujú podnapitosti a prejedaniu sa. Ak je zo 
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spoločenskej povinnosti nevyhnutný aperitív pred večerou, nechýbajú kocky syra, plátky 
salámy, olivy alebo orechy. 
 
Francúzske servírovanie vína 
     Francúzi sú neporaziteľní vo vede kombinovania syrov a vína, ako aj v udávaní 
pokynov a trendov pri servírovaní vína. Je súčasťou ich kultúry každodenného života. Je 
takou samozrejmosťou, že niektorí vydavatelia diárov uvádzajú informácie o dobrých 
ročníkoch vína a o radách k servírovaniu popri informáciách o dôležitých telefónnych 
číslach a sviatkoch. Každý Francúz má aspoň základné poznatky z enológie a jedného 
z typických umení svojej krajiny, to znamená umenia stolovania a používania vína pri 
rôznych príležitostiach. Pri stolovaní sa aj rozhovory často týkajú gastronómie. Ľudmila 
Mešková uvádza: „Typickým nápojom je červené víno, ktoré sa prinesie na stôl hneď 
a zapíjajú sa ním jednotlivé chody. Ak niektorí Francúzi uprednostňujú počas jedla vodu, 
červené víno si dajú naliať aspoň k syrom. K syrom sa teda podáva červené víno, ktoré sa 
pije po troche po každom zjedenom kúsku syra. Je nesprávne vypiť víno až po dojedení 
syra.“ (Mešková 2008, s. 149). Pri pití nechávajú na dne pohára trochu vína aby nepili 
usadený vínny kal. V reštaurácii, ak je pri stole skupina mužov a žien, voľba vína sa 
necháva mužovi. Počas stolovania sa musia páni starať o obsluhu dám, lebo tie si nikdy 
nenalievajú sami. Sommelier rád poradí pri výbere vína a čašník prinesie okrem 
jedálneho lístka aj vínnu kartu s ponukou podávaných druhov vín.  
     Francúzi veria, že nesprávny pohár zničí kúzlo čarovného vína. Vyznajú sa vo vede 
používania rôznych kalichov na víno, ktoré majú stopku, aby sa víno v ruke neohrievalo 
a zachovalo si čo najdlhšie svoju teplotu pri podávaní. Avšak aj poháre bez stopiek, ktoré 
prišli do módy: s menšími kalichmi na biele a s väčšími kalichmi na červené vína, majú 
svoje čaro.  
     Pre Francúzov, víno nie je len poľnohospodársky produkt, ale aj umelecké dielo. Preto 
existujú pravidlá pre jeho servírovanie i pre degustáciu. Z množstva pravidiel niektoré 
vyberáme: 

- Pohár sa nikdy nenapĺňa až po samý okraj, ale len do polovice, prípadne do 
tretiny. Víno potrebuje tento priestor na prejavenie svojich vlastností. 

- Alkoholické vína (ako napr. Porto, Madère, Jerez) sa nepodávajú na začiatku jedla, 
resp. pred jedlom, ale ku koncu. 

- Šampanské sa servíruje:  
      prírodné alebo suché – úplne na začiatku jedla, nikdy nie na konci;  
      polosuché – na konci. 
- Pri akomkoľvek víne treba vylúčiť: predjedlo s kyslým octovým nálevom, šaláty 

a jedlá s kyslým octovým nálevom, smotanové syry, čokoládové dezerty. 
- Pri červených vínach vylúčiť: bielu omáčku a omáčku s madeirou, tvaroh, sladké 

jedlá, kôrovce, čerstvé cestoviny. 
 
Teplota vína 
     Čo sa týka teploty vína, Francúzi odporúčajú: 

- Červené vína z Bordeaux majú mať teplotu miestnosti, v ktorej sa bude víno piť 
(okolo 18º C). 

- Červené burgundské vína sa pijú chladnejšie ako Bordeaux (okolo 14 - 15º C). 
- Spomedzi vzácnych značiek červeného vína sa najchladnejšie pije víno 

Châteauneuf-du-Pape (medzi 12 – 14 º C). 
- Suché biele vína, ako aj jemné, lahodné biele vína sa pijú veľmi chladné (medzi 6 - 

12º C). 
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- Šampanské: - polosuché musia byť vychladené, nie však ľadové; 
                          - prírodné majú byť schladené; 
                          - výberové, najlepšie druhy sa pijú s teplotou pivnice. 
- Vína prírodne sladké majú mať teplotu teplej miestnosti. 

     Zaujímavé je porovnať, či slovenskí a českí špecialisti odporúčajú teploty zhodné 
s francúzskymi. Vyberáme z pokynov Vlada Buriana: „ Červené víno nepijeme sice vždy 
v teplotě místnosti, jak se často říká, neboť ta může být někdy i 25 stupňů; ale i tak, abyste 
je upravili na správnou teplotu 16 až 18 stupňů, je často nezbytné, abyste je před 
podáváním přinesli do místnosti dříve. V žádném případě je však násilně neoteplujte teplou 
vodou nebo podobně. Výjimkou je červené burgundské, ktoré je těžší, plné a aromatické 
víno má přijít na stůl v poněkud nižší teplotě.“ (Burian 1975, s. 210-211). Podobne Farkaš 
uvádza, že biele prírodné vína majú mať pri podávaní asi 12 stupňov, sladké biele vína  
asi 15 stupňov, ružové vína 13-14 stupňov, prírodné červené 17-18 stupňov, rovnako 
mladšie červené majú mať teplotu 17-18 stupňov, avšak pre staré, vyzreté vína je 
vhodná vyššia teplota, t. j. 20 stupňov, ale často až 22 stupňov. Pre šumivé vína odporúča 
nízku teplotu, a to 6-8 stupňov (Farkaš, 1998).  
     Pri porovnaní týchto názorov konštatujeme, že nie je medzi nimi zásadný rozdiel. Na 
etiketách kvalitných slovenských vín producenti už zvyčajne uvádzajú nielen pokyny 
k akému jedlu sa víno najlepšie hodí, ale aj jeho najlepšiu odporúčanú teplotu pri 
podávaní. Slováci vo všeobecnosti si nerobia „ťažkú hlavu“ z pravidiel o teplote rôznych 
druhov vín a hovoria, že aby malo víno správnu teplotu, biele sa má uchovávať 
v chladničke, červené má byť v komore. „Řádné podmínky pro krátkodobé skladování jsou 
prosté: není-li místnost příliš horká nebo chladná pro člověka (tj. mezi 16 až 28 ºC), bude 
se v ní příjemně cítit i víno.“ (Guilianová 2008, s. 285). 
 
K niektorým typom vína 
     Osobitným druhom, ktorému mnohí Slováci dávajú prednosť ak ho potrebujú väčšie 
množstvo na spoločenskú udalosť, je víno ľudovo označované ako tzv. sudové víno. 
Dôvodom je jeho nižšia cena, ale aj predstava, že je prírodné, neupravované, a že 
pochádza z drevených sudov typickej pivnice. Časté sú inzeráty na predaj sudového vína, 
obyčajne bieleho a červeného. Stretneme sa však aj s ponukou „šampanského sudového 
vína“ čo znie trochu čudne, pretože pravé šumivé víno zrie vo fľašiach, v ktorých sa aj 
podáva. Okrem toho, žiadne iné šumivé víno okrem pravého, ktoré pochádza 
z francúzskeho regiónu Champagne, nesmie mať prívlastok „šampanské“. Navyše, 
Slováci často zamieňajú dva rôzne pojmy: „šumivé“ víno a „perlivé“ alebo „sýtené“. 
V prvom prípade ide o víno, ktoré vzniklo sekundárnym kvasením vo fľašiach alebo 
v tankoch, v druhom prípade ide o víno sýtené oxidom uhličitým (Farkaš, 1998). 
     Ďalším obľúbeným nápojom u Slovákov je ešte nevykvasené víno, burčiak. Francúzi 
ho volajú vin bourru. Žiadny jesenný jarmok na Slovensku sa nezaobíde bez burčiaka, 
jeho vôňa sa šíri ponad stánky a vedie jarmočníkov k upevňovaniu priateľstiev. 
U Francúzov má zas veľkú popularitu mladé víno, tzv. vin nouveau alebo vin jeune.  
     Na Slovensku majú tradíciu aj tzv. ovocné vína, hlavne jablkové a ríbezľové. 
Špecialitou regiónov severného Slovenska je trnkové víno, ktoré sa vyrába z „hrozna 
chudobných“, z trniek. Tento prívlastok si trnky vyslúžili svojím početným výskytom v 
horských oblastiach, ktoré sú na Slovensku považované za chudobné. Svojou 
tmavobordovou farbou a trpkastou chuťou je trnkové víno jedinečným a vzácnym 
nápojom. 
     V zimných mesiacoch Slováci obľubujú tzv. varené víno. Toto pomenovanie nie je 
celkom presné, lebo ide o horúce víno, ktoré nesmie zovrieť. Podľa nášho názoru, 
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Francúzi majú na tento druh nápoja výstižnejší termín vin chaud, čo by sme preložili ako 
„teplé víno“. Pridaním klinčekov, škorice a cukru alebo medu do bieleho vína, ktoré 
privedieme takmer do varu, dosiahneme široko-ďaleko sa šíriacu charakteristickú vôňu. 
Varené víno nechýba na predvianočných trhoch, rovnako ako medovina – nápoj 
vyrobený na báze medu a vína. Vo Francúzsku sa vin chaud podáva aj v reštauráciách, na 
Slovensku ide skôr o domácky upravené víno, ktoré reštaurácie bežne neponúkajú. 
     Na juhu Francúzska, hlavne v Provence, sa často pije ako aperitív ružové víno. Tento 
typ vína je na Slovensku málo vyhľadávaný. Medzi slovenskými výrobkami sa nachádza 
hlavne ako jeden z druhov šumivých vín značky Hubert vyrábaných v Seredi, prípadne 
jedným zo sýtených vín zo slovenskej produkcie. 
     Pezinskou špecialitou je zas nealkoholický perlivý nápoj vyrobený z hroznovej šťavy, 
vinea. Vyrába sa už niekoľko desaťročí a vyváža sa do viacerých krajín, medzi nimi aj do 
USA.  
 
 
ZÁVER 
 
     Sociokultúrne rozdiely v pohľade na víno u Francúzov a Slovákov sú zjavné. Kým 
Francúzi ho chápu ako božský nápoj, ktorý pozdvihuje náladu a stmeľuje priateľstvá, 
u Slovákov sú badateľné dva postoje: Buď je považovaný za prostriedok na uhasenie 
smädu alebo na rozveselenie, buď za spoločenskú záležitosť.  
     Vinohradníctvo patrí k základným pracovným činnostiam vidieckeho obyvateľstva na 
území Francúzska a vo viacerých regiónoch Slovenska. Vychádzajúc zo skutočnosti, že 
francúzske vinohradníctvo a vinárstvo je vzorom pre iné krajiny, francúzsky jazyk sa stal 
základnou potrebou pre vinárov. Je ich diplomatickým jazykom a pracovným nástrojom. 
Keďže k pochopeniu kultúry iného národa sa dostávame najmä cez jeho jazyk, 
odporúčame aby sa na Slovensku venovala zvýšená pozornosť jazykovej gramotnosti 
u vinárov v oblasti francúzskeho jazyka. Práve jazyk je prostredníkom pri výmene 
skúseností a pre porozumenie prvkov francúzskej kultúry, z ktorých vinič a víno stoja na 
nepopierateľnom poprednom mieste. 
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ABSTRACT: 
 
From Symbols of French Viniculture, Bordeaux and Champagne  
Viniculture in France is a tradition and activity which enjoys a great respect. Vineyards 
stretch on hundreds of thousands hectares within the area of France. Out of several famous 
viniculture areas we deal with two: Bordeaux and Champagne. One is located in the south-
west and the other in the north-east of France. Each has its specific features and 
attractions. Selected varieties of vine from these areas give premises for creation unique 
famous brands of wine. Serving them is an artistic experience and consuming is enjoyment.  
 
 
ÚVOD 
 
     Na francúzskom území už Galovia, veľkí milovníci rímskych vín, boli vynikajúci vinári 
a vynašli drevený sud na víno. Od stredoveku sa vinič pestuje po celom Francúzsku a od 
renesancie sa  šíri povesť o vybraných akostných francúzskych vínach. Burgundské vína 
sa stali rýchlo slávne, zatiaľ čo vína z Bordeaux boli v Paríži dlho neznáme vzhľadom na 
veľkú vzdialenosť týchto dvoch miest. Až v 18. storočí sa renomé bordeauxskych vín 
dostalo na kráľovský dvor vďaka guvernérovi z Aquitaine (Akvitánie), regiónu, do 
ktorého Bordeaux patrí. Ani šampanské nebolo slávne odjakživa. Bolo treba prejsť dlhou 
cestou práce, námahy a vynaliezavosti aby sa premenilo na perlivý mok.  
     Pristavíme sa pri takmer legendárnych vinohradníckych oblastiach s cieľom 
pripomenúť si viaceré zaujímavosti. Z mnohých druhov francúzskych vín sme sústredili 
našu pozornosť na tie, ktoré sa vyrábajú v dvoch povestných oblastiach: Bordeaux a 
Champagne. Ide o všeobecný pohľad na vinárstvo v týchto krajoch a jeho význam pre 
francúzsku kultúru i kultúry iných národov. 
 
 
BORDEAUX 
 
Bordeaux ako bordó 
     Vo výrobe červených vín je oblasť Bordeaux tak preslávená, že jej víno sa stalo 
doslova symbolom červených vín. Tmavočervená farba bordeaux, po slovensky bordó 
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alebo bordová, sa tiež stala pojmom. „Vinařská oblast Bordeaux je jedním z deseti velkých 
vinorodých krajů Francie, ale má mezi nimi výjimečné postavení, protože je jak svou 
rozlohou, tak i proslulostí největší vinařskou oblastí světa.“ (Votýpka 2002, s. 91). 
Rozprestiera sa na juhozápade Francúzska, na dolnom toku riek Garonne a Dordogne. 
Ich sútok, dlhý okolo 70 km, ktorému sa hovorí Gironde, končí v Atlantickom oceáne. 
Okolo obidvoch brehov oboch riek, i pozdĺž ústia Gironde (okrem jeho 
severovýchodného okraja), vinice vytvárajú pás priemerne široký 20-30 km. 
Vinohradom patrí 100 000 hektárov plochy v podoblastiach: Graves, Médoc, Margaux, 
Sauternes, Saint Emilion a Pomerol, St. Estéphe, St. Julien, Pauillac, Barsac. V celej oblasti 
sú početné zámky, čiže châteaux, ktoré sú sídlami vinárskych podnikov. Zámocké vinice, 
resp. jednotlivé châteaux, sú ukazovateľmi kvality vína. Podľa ceny sa delia na päť sekcií 
crus classés (klasifikovaných vín z miestnych viníc). „Vína z oblasti Bordeaux sú slávne 
i vďaka ich klasifikácii, ktorá bola uzákonená pre všeobecnú výstavu v Paríži obchodnou 
komorou v oblasti Bordeaux už v roku 1855. Všetkých 63 klasifikovaných vín bolo 
vyhodnotených ako s kontrolovaným pôvodom a vždy patrilo k určitému vinohradu 
a k určitému chateau. Boli rozdelené ešte do 5 skupín. Do prvej skupiny patrili iba 4 vína: 
Chateau Lafite, Chateau Margaux, Chateau Latour a Chateau Haut-Brion. K nim neskôr 
pribudlo víno Chateau Mouton-Rothschild.“ (Farkaš 1998. s. 20). Vína z prvej sekcie, resp. 
skupiny, sú označované ako premiers cus. 
     Kraj Bordeaux je štedro ohrievaný slnkom. Leto býva teplé a dlhé, zima mierna. Veľká 
časť miestnych pôd, ktoré sú základom viníc, pochádza z riečnych naplavenín. Sú 
piesočnato-štrkovité, kým na svahoch sú pôdy úplne iné. Vinári veria, že každá pôda má 
svoju čarovnú moc. Ona vstupuje do hrozien a dáva im svoju silu. V závislosti od týchto 
faktorov, t. j. reliéfu, pôdy, mikroklímy, sa rodia rôzne hrozná s odlišnými vlastnosťami, 
čo dáva predpoklad pre vznik jedinečných druhov miestnych vín. Mnohé majú 
certifikáty o pôvode viažuce sa na jedinú dedinu alebo priamo na kúsok veľmi dobrej 
pôdy. Tieto dedinky dali mená vynikajúcim vínam. Napríklad Margaux, St. Julien, Pauillac 
a St. Estèphe sú od seba vzdialené niekoľko kilometrov,  ale vyrábajú legendárne vína, 
typické pre každú obec. 
     V Bordeaux sa pestuje päť základných a niekoľko doplnkových modrých odrôd, 
z ktorých sa vyrábajú najlepšie červené svetové vína. Je to predovšetkým Cabernet 
Sauvignon, miestna odroda vyšľachtená v Médocu. Druhou je Merlot, ktorou sú 
vysádzané vinice hlavne na pravom brehu Dordogne a ďalšou je Cabernet Franc. 
Z doplnkových je pozoruhodnou odrodou Malbec, ktorý má červené farbivo nielen 
v šupkách, ale aj v šťave.  
   
 
Biele Bordeaux    
     Aj keď Bordeaux a červené víno sa stalo jedným pomenovaním, v tejto oblasti sa 
produkuje približne rovnaké množstvo červeného ako bieleho vína. Producentom 
najjemnejších bielych vín je kraj Sauternes, ležiaci smerom na juh. Aj zriedkavé, 
vysokokvalitné prírodne sladké biele vína Sauternes pochádzajú odtiaľto. Sú 
to drahocenné, majstrovské botrytické vína tokajského typu, aromatické a medové, 
schopné zrieť takmer neobmedzene a patria medzi špeciality vinárov z oblasti 
Bordeaux. Ušľachtilá pleseň Botrytis cinerea vylepšuje víno tým, že počas teplej, mierne 
vlhkej jesene napadá bobule zrelého hrozna a odčerpáva z nich vodu. Jej zásluhou sa 
v nich, okrem iných účinkov, koncentrujú cukry a v šupke sa štiepia aromatické látky, 
čím vzniká výraznejšia vôňa a chuť. Napadnuté hrozno sa zberá dosť neskoro podľa 
štádia zrelosti a plesňového rozšírenia. Preto sa postupný, zdĺhavý zber niekedy 
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pretiahne až do zimy. Botrytické sladké vína sú žiadané, a keďže sa táto pleseň 
neobjavuje každý rok, vinári sa tešia keď ich navštívi. Fenomén má však aj druhú 
stránku. „V nepriaznivých poveternostných podmienkach môže sa pleseň Botrytis cinerea 
zvrhnúť na zhubnú hnilobu, ktorá hrozno často úplne znehodnotí.“ (Farkaš 1998, s. 73).  
     Milovníci prírodne sladkých vín nedajú dopustiť na  vinice v „medziriečí“. Zbiehajúce 
sa rieky Garonne a Dordogne vytvárajú medzi sebou trojuholníkovité územie, ktorému 
sa hovorí Entre-Deux-Mers (Medzi dvoma morami). Odtiaľ pochádzajú slávne značky 
medovo-žltého vína Cadillac a Loupiac.  
     V oblasti Graves, južne od Bordeaux, možno nájsť vyššiu triedu suchých, dobre 
koncentrovaných bielych vín s ovocnou arómou. Je to najmä vďaka odrodám Sémillon 
a Sauvignon. Inak dve tretiny tamojších vinohradov patrí modrým odrodám.  
 
Bordeaux vo filme 
     V produktoch francúzskej kinematografie je víno takmer samozrejmou záležitosťou v 
scénach zobrazujúcich stolovanie filmových postáv. Jedným z najúspešnejších filmov 
Claudea Zidiho  je L´aile ou la Cuisse (Krídelko alebo stehienko), v ktorom sa celý dej točí 
okolo kvality jedla a stolovania. V jednej zo záverečných scén, Louis de Funés v úlohe 
hlavnej postavy Charlesa Duchemina, odborníka na kvalitu stravovania, má určiť druh 
červeného vína naliateho v pohári. Hodnotí ho bez toho, aby vedel o aké víno ide 
dokonca bez ochutnania. Dvíha pohár k očiam oproti svetlu, nakláňa ho cca až do 45 
stupňov a pozorne sa sústreďuje na jemné detaily, pričom hovorí: „Farba tmavočervená, 
až do fialova..., má iskru..., je to Bordeaux! Jedno z najlepších...! Hm..., trochu ušľachtilej 
usadeniny v tekutine..., ktorá pomaly klesá na dno..., je to starší ročník. Päťdesiaty tretí...! 
Vtedy sa urodili nádherné vína. Víno, to je pôda... Ale táto tu je štrkovitejšia... Je to Médoc! 
Ale víno je zároveň slnko... Je to víno, ktoré zrelo na juhozápadnom vinohrade v kopcovitom 
teréne... Je to Saint Julien Château Léon de la Scale, to víno sa urodilo v roku päťdesiattri!“ 
(Voľný preklad autorky príspevku z filmu). Legendárny francúzsky herec a komik, 
legendárne víno. Obidvaja vo filme zožali veľký potlesk publika. 
      
 
CHAMPAGNE 
 
     Oblasť Champagne sa nachádza východne od Paríža a južne od francúzsko-belgických 
hraníc. Je súčasťou regiónu Champagne-Ardenne s rozlohou 25 740 km2, ktorého 
hlavným mestom je Châlons-sur-Marne, a departmentu Marne, cez ktorý sa hadí rieka 
rovnakého mena v mori vínnej révy. Kraj je známy hlavne vďaka šampanskému, ako aj 
tomu, že spisovatelia a básnici si bez šampanského vína nevedeli predstaviť žiadny 
sviatok. Voltaire sa vo svojich veršoch vyjadril, že perlivá sviežosť tohto vína ukazuje 
veselý spôsob života Francúzov: 
« De ce vin frais l´écume pétillante 
De nos Français est l´image brillante. » 
     Hlavným mestom šampanského vína je Épernay. Slávne mená výrobcov zdobia fasády 
domov v štýle klasicizmu a nachádza sa v ňom aj múzeum vína a šampanského. Mesto 
patrí medzi zastávky na vínnej ceste Route touristique du Champagne, ktorá vedie 
návštevníkov na cestách po vinárskych dedinkách. Oblasť medzi mestami Remeš, 
Épernay a Chalon-sur-Marne tvorí trojuholník, ktorý sa volá „svätý trojuholník“. Cezeň 
vedú tri okružné turistické cesty. 
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Svetoznáme bublinky 
     Šampanské býva niekedy označované za kráľovnú nápojov. Úspešne korunuje všetky 
veľké a šťastné udalosti po celom svete, či už je to narodenie, svadba, alebo Nový rok. So 
svojimi bublinkami dokáže vždy navodiť správnu náladu, povzniesť ju až do oblačných 
výšok. Jeho slávnostnosť sa nezaprie. Unikátny charakter mu dáva vápenatá pôda 
v Champagne, dlhšie zrenie v sudoch, sceľovanie, ktoré je tajomstvom každého vinára 
a zrenie vo fľašiach.  
     Francúzska odborníčka Mireille Guilianová, spoluzakladateľka a prezidentka 
spoločnosti Clicquot Inc., v New Yorku, hovorkyňa Champagne Veuve Clicquot, píše: 
„Šampaňské mi ještě pořád má co říct a není toho málo. Pro mě má magickou moc. Je to 
taky vrcholně ženské pití. Líbí se mi na něm vše: svůdně medová barva, drobounké bublinky 
(jako by tančily pro vás), aroma a příchutě (citrusů, hrušek, jablek, sušeného ovoce, 
briošek), i ta báječná chuť po kvasnicích, přetrvávající ještě dlouho po odložení sklenky. 
Zbožňuji náladu, kterou šampaňské umí navodit, ten slavnostní pocit, prodchnutý radostí 
ze života, jaký ostatní vína ani zdaleka nedokážou vyvolat.“ (Guilianová 2006, s. 182). 
     Od čias francúzskeho kráľa Františka I. (prvá polovica 16. storočia) až po kráľa 
Ľudovíta XIV. (prelom 17. a 18. storočia), šampanské víno nechýbalo na kráľovskom 
stole. Išlo však o červené šampanské nešumivé, odlišné od dnešného. V jeho terajšej 
forme začalo byť vysoko cenené v 18. storočí, v čase, keď sa rozširovalo používanie 
sklených fliaš, ktoré nahrádzali dovtedajšie karafy a veľké džbány. Avšak aj vtedy bolo 
výsadou kráľa a vyšších vrstiev. My, obyčajní ľudia, máme k nemu prístup až od 
priemyselnej revolúcie, ktorá sa odohrala na konci 18. storočia.  
     Šampanské vinice, ktoré sa stali kolískou najslávnejšieho zo všetkých vín, pokrývajú 
okolo 26 000 ha. Vinárske podniky, ktoré sa volajú Maisons - „Domy“, v tomto kraji stoja 
nad priestrannými pivnicami, ktorých dĺžka spolu presahuje 200 km. Práve v nich 
prebieha zrenie vína, nazvané Méthode Champenoise, t. j. šampanská metóda. Keď na 
konci 17. storočia došlo k rozširovaniu obchodu so šampanským, pivnice obchodníkov s 
vínom v Remeši boli malé. Východiskom sa ukázalo vystavanie pivníc z bývalých galsko-
rímskych podzemných chodieb. Mnohí tvrdia, že najkrajšie miesta v Champagne sa 
nachádzajú práve tam, 30 metrov pod zemou.  V chodbách v románskom alebo gotickom 
štýle a v galsko-románskych kryptách sa nachádzajú zdobené sudy na takmer 100 tisíc 
litrov vína a milióny fliaš. Človek sám by sa v dlhých chodbách, niekedy merajúce až 20 
km, stratil. V jednom z najväčších domov sa po dlhých klenbových chodbách pivníc 
dokonca zaviedla jazda vláčikom. Niektoré prestavané podzemné priestory sú 
Remešanmi využívané aj ako miesta stretania sa počas nočných soirées. Pretože kvalita 
šampanského vyžaduje dlho trvajúce starnutie, zásoby vína v pivniciach predstavujú 
okolo 400 miliónov fliaš. Celkový ročný priemerný predaj na začiatku 20. storočia 
predstavoval 30 miliónov fliaš. V roku 1954 začal výrazný rozvoj vo výrobe 
šampanského a prekročil 44 miliónov. Produkcia ďalej rastie, napríklad v roku 1979 
dosiahla číslo 185 miliónov fliaš a v roku 2000 až 300 miliónov. Okolo 30% výroby ide 
na export, hlavne do Veľkej Británie a USA. 
     Kolíska šampanského je v Hautvillers. Tu, koncom 17. storočia, majster pivnice 
miestneho opátstva, mních Dom Pérignon objavil proces, ktorým sa šampanské víno 
stalo šumivé. Dostal nápad zmiešať nielen hrozná z rôznych odrôd, ale aj oblastí. 
Následne sa mu podarilo pomocou šikovných technických fígľov vyčariť charakteristické 
cuvées a bruts. Avšak nesmieme zabudnúť ani na vdovu Clicqoutovú. Jej pivniční majstri 
metódu zrenia vylepšili a potom sa mohlo šampanské víno vyrábať priemyselne. Dodnes 
vychýrená značka šampanského vína, Veuve Clicquot, nesie pomenovanie po nej. 
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Bez ročníka a ročníkové 
     Šampanské je najprísnejšie kontrolovaným vínom na svete. Jeho akostné normy sú 
stanovené zákonom. Označenie Champagne je vyhradené pre oblasť Champagne a pre 
produkt troch povolených odrôd: bielej Chardonnay a červených, resp. modrých Pinot 
noir a Pinot meunier pochádzajúcich z rôznych dedín a rôznych rokov, ktoré majster 
pivnice sceľuje. Sceľovanie vína, assemblage, je dôležitou operáciou pri výrobe 
šampanských vín. Aby vynikla kvalita a charakter vína, používajú sa naň rozličné staršie 
i mladé vína z rôznych rokov. Z toho dôvodu 85 % šampanského, ktoré prichádza na trh, 
nemá uvedený ročník na etikete. Vo všeobecnosti platí, že len šampanské z najlepších 
špičkových rokov sa označuje ročníkom, je vyrobené z mladého vína a potom zrie 
najmenej tri až päť rokov kým sa uvoľní na predaj. Tieto ročníky bývajú označené 
slovom millésimé na etikete. Takými sú napríklad ročníky 1955, 1982, 1983, 1985 a 
ďalšie. Malé percento prvotriednych ročníkových šampanských sa zaraďuje do tzv. 
cuvée de prestige alebo  prestige cuvée, doslova preložené „prestížna kaďa“. Sú to drahé 
kupáže (zmesi harmonicky zladených vín scelením) vyrábané najtradičnejšími 
metódami, plnené v špeciálnych luxusných fľašiach a zrejú dlhšie. Nespochybniteľným 
výkvetom patriacim medzi ne je napríklad Dom Pérignon a La Grande Dame od Veuve 
Clicquot. (Guilianová, 2008). Šampanské bez uvedenia ročníka zrie najmenej jeden rok, 
ale najlepšie podniky ho nechávajú zrieť vo fľaši minimálne tri roky. 
     Ďalším typom šampanského je víno Blanc de blancs, čiže „biele víno z bielych hrozien“. 
Je bezfarebné, jemné, elegantné a vyrába sa len z bieleho hrozna odrody Chardonnay. 
Napriek tomu, že ju používa malý počet výrobcov, niektoré miesta sú vysádzané výlučne 
odrodou Chardonnay, napríklad kopce a svahy južne od mesta Épernay.  
     Blanc de noirs, čiže „biele z čiernych“, je víno zlatožltej farby vyrobené výlučne 
z modrého hrozna odrôd Pinot Noir alebo Pinot Meunier, prípadne zo zmesi obidvoch. 
Modré hrozná dodávajú šampanskému jeho jemnú a osobitnú chuť.  
     Jednotlivé značky šampanského sa od seba navzájom výrazne líšia podľa hrozien, 
z ktorých je víno vyrobené, spôsobu ich spracovania a zrenia. Značka Veuve Clicquot je 
známa nielen svojou kvalitou, ale aj bohatosťou a plnosťou. Jej charakter je tvorený tým, 
že sa vyrába z väčšiny modrých hrozien (Pinot Noir a Pinot Meunier) a približne z jednej 
tretiny obsahuje Chardonnay.  
 
Pohár šampanského 
     Hlavným mestom Champagne, a centrom obchodu so šampanským, je Reims (Remeš). 
V tunajšej katedrále sa po stáročia konala korunovácia francúzskych kráľov, preto víno 
z tejto oblasti vošlo do povedomia ako „víno kráľov.“ Keď pijeme ročníkové šampanské, 
hlboký zážitok z klasického vycizelovania nám najlepšie pomáha pochopiť čo robí 
šampanské vínom kráľov a kráľom vín. Už vyše troch storočí vládne nielen ako víno 
panovníkov, ale aj lásky, romantiky, osláv a jedinečnosti sviatočných dní. Jediný pohár 
pravého šampanského pochádzajúceho z francúzskeho kraja Champagne dokáže 
človeku zlepšiť náladu a zahnať miernu depresiu. Zo všetkých vín má najnižší obsah 
histamínov, dodáva veľa zdraviu prospešných minerálnych látok a najmenej kalórií. 
Treba si však dať pozor na sladké sekty, „šumáky“, ktoré so šampanským nemajú nič 
spoločného. Jeden alebo dva poháre týchto lacných bubliniek môžu spôsobiť veľké 
bolesti hlavy.  
     Keď udalosť vyžaduje podávanie vína, šampanským sa nič nepokazí. Naopak, môže sa 
piť kedykoľvek. Hodí sa na aperitív, lebo vynikajúco prebudí chuť, a môže výborne 
doplniť mnoho jedál. Napriek tomu, že sa nehodí absolútne ku všetkému, predstavuje 
najuniverzálnejší typ vína. Treba sa len snažiť nepodávať ho k ostrým či ťažkým 
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smotanovým omáčkam a nekombinovať ho s potravinami, ktoré neutralizujú jeho 
príchuť, t. j. s artičokami, špargľou a čokoládou. (Guilianová, 2006).  
     Šampanské víno by sa nemalo piť samotné. Ideálny spôsob ako si ho najlepšie 
vychutnať je dať si k nemu niečo malé na zahryznutie čo obsahuje bielkoviny alebo tuky, 
napríklad olivy, syr, plátok salámy alebo oriešky. Vtedy žalúdok nie je zaťažený. S našim 
prvým pohárom večera je teda dôležité mať trošku jedla.  
     Pri otváraní fľaše šampanského sa muži niekedy, a ženy často, necítia v pohode, sú 
zaskočení a v akejsi neistote z očakávania ako otváranie dopadne. Tento akt však nie je 
komplikovaný. Najprv odstránime fóliu a potom odkrútime drôtik. Nesmie sa zabudnúť 
na to, že vo fľaši je veľa bublín, ktoré v nej vytvárajú tlak. Odložíme drôtik, ale jedna ruka 
musí stále ostať na vrchu štupľa. Potom mierne otáčame fľašou, nie štupľom. Zvuk 
vyskočenia štupľa je síce zábavný, ale pri správnom otvorení počuť len veľmi jemné 
zasyčanie. Štupeľ musí ostať v ruke.  
     Výrobcovia šumivých vín nezabúdajú ani na deti. U školákov je na oslavách obľúbený 
nealkoholický sekt Champagne d´enfant. Niektorí producenti ho ponúkajú v rôznych 
ovocných alternatívach. 
      
Champagne ako artefakt  
     Medzi majstrovské diela sa nezaraďuje len obsah fľaše, ale aj fľaša samotná, na ktorej 
sa podieľali umeleckí sklári s cieľom zväčšiť slávu šampanského. Rovnako etiketa 
a zátka fľaše sú umeleckými dielami. Pliešok z drôteného uzáveru sa používa už dávno, 
objavuje sa okolo roku 1880. Spolu s drôtikom nahrádza pôvodne používaný povrázok 
upevňujúci korkový štupeľ, ktorý býval často ohlodávaný potkanmi alebo plesňou. 
Najskôr bol vyrábaný z bieleho matného kovu, ale postupne sa stal reklamným 
predmetom. Slávne značky šampanského sa predbiehajú v originalite jeho vyzdobenia. 
V súčasnosti sú tieto pliešky vyhľadávané zberateľmi. Niektorý placomusophile (zberateľ 
plieškov zo šumivých vín) ich zbiera kvôli hodnote z historického hľadiska, iný pre 
estetickú stránku. Prvými zberateľmi boli vinári, pred asi 25-mi rokmi. Táto vášeň však 
rýchlo ovládla verejnosť a v roku 2000 bolo vo Francúzsku už vyše 20 000 zberateľov 
plieškov. Sviatky na konci občianskeho roka sú pre nich hotovou žatvou na rozšírenie 
zbierky.  
 
 
ZÁVER 
 
     Vo Francúzsku je vinohradníctvo tradíciou a činnosťou, ktorá sa teší veľkej úcte. 
Vinohrady sa rozprestierajú na stovkách tisícov hektárov francúzskeho územia. Zo 
slávnych vinohradníckych oblastí sme vybrali dve, Bordeaux a Champagne, na ktorých 
sme ukázali ich význam v produkcii svetoznámych vín. Jedna sa nachádza na 
juhozápade, druhá na severovýchode Francúzska. Každá má svoje špecifiká 
a zaujímavosti. Vybrané odrody viniča z týchto oblastí dávajú predpoklad pre vznik 
jedinečných slávnych značiek vína. Ich podávanie je zážitkom ako pri styku s umením 
a konzumácia pôžitkom.  
     Slovenské šumivé vína sa svojimi vlastnosťami približujú ku kvalite pravého 
šampanského vtedy, keď sú brut, (suché) a vyrobené tradičnou metódou kvasením vo 
fľaši. Na svojich etiketách nesú označenie Méthode classique alebo l´original.  
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SUMMARY 
 
Epidemiological, experimental and clinical investigations have shown that diets 
supplemented with moderate quantities of alcoholic beverages lead to biochemical 
changes, that are widely regarded to prevent atherosclerosis. Red wine contains 
a naturally rich sources of antioxidants which may protect the body from oxidative stress. 
We investigated the relationship between red wine intake and lipide profile, glucose, blood 
pressure changes and total antioxidant status. Participants consumed 200 ml of red wine 
Frankovka modra (VÍNO-MASARYK, s.r.o., Skalica) each day during supper for six weeks 
and were encouraged to maintain their usual diet and exercise habits. Daily intake of 
Frankovka modra during six weeks was associated with lower plasma levels of total 
cholesterol (5,66±1,12 vs 5,36±1,04), triglycerides (1,68±0,23 vs 1,47±0,66), LDL-
cholesterol (3,46±0,81 vs 3,26±0,76) and glucose (5,35±0,82 vs 5,26±0,78). On the contrary 
we recorded higher level of „good“ HDL cholesterol (1,42±0,63 vs 1,80±0,58). Systolic and 
diastolic blood pressure was also decreased. Our results show red wine consumption 
increases serum antioxidant status (1,1±0,12 vs 1,65±0,21) and demonstrate a positive 
association between moderate wine consumption and risk of cardiovascular disease. We 
found that six weeks is long enough to boost total antioxidant status important for 
decrease in oxidative stress.  
Key words: red wine, total antioxidant status, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, 
triglycerides, blood pressure. 
 
 
ÚVOD 
 
        Nedá sa presne určiť, odkedy ľudstvo užíva alkoholické nápoje, ale prítomnosť 
génov pre alkoholdehydrogenázu svedčí o tom, že alkohol sa konzumuje už od počiatkov 
ľudskej histórie. Ľudia teda pijú víno už niekoľko tisíc rokov a to z jednoduchého 
dôvodu: pretože víno ľuďom chutí! 
         Už Paracelsus (1493 – 1541) povedal, že: ...“i potrava môže byť liekom alebo jedom 
a nič nie je bez jedu. Záleží iba na veľkosti dávky, kedy sa vec stane jedom.“. Plne to platí 
hlavne o alkohole.  
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          V liečivé účinky vína ľudia verili už oddávna a s vínom sa spája množstvo 
zaručených receptov na posilnenie zdravia, napríklad v epištole sv. Pavla k Timoteovi 
môžeme čítať: „Nepi už viac vodu, ale víno skromne užívaj pre svoj žalúdok a časté 
ochorenia svoje“. Verilo sa, že primiešavanie vína do vody má priznivý efekt na 
zabránenie vzniku črevných infekcií. Alkohol bol tiež označovaný ako aqua vitae – živá 
voda. Starogrécky názov pre víno „nektar“ znamená v preklade „uniknúť smrti“. 
          Alkohol sa v minulosti používal nielen ako vynikajúci preventivný prostriedok, ale i 
ako liečivo. Prvé dôkazy o používaní vína ako lieku boli zaznamenané už 5400 rokov 
pred našim letopočtom. Dokonca ešte roku 1845 sa v oficiálnom liekopise uvádzalo až 
200 druhov liečivých vín z rôznych európskych oblastí, pričom tieto lieky dokonca 
hradila poisťovňa. Protialkolické hnutie a syntetické liečivá ich však z praxe vytlačili. 
Mnoho výskumov poukazuje na liečivé vlastnosti vína, oficiálne však terapeutické 
účinky  potvrdené neboli. Jasne sa však hovorí o jeho preventívnom účinku. 
        U mierneho konzumu alkoholu, predovšetkým vína, sa popisujú pozitívne efekty na 
zníženie koronárnej choroby, napr. infarktu myokardu. Hoci mnohé vysvetlenia sú 
špekulatívne, potvrdený je fakt,  že tzv. HDL /tzv. dobrý cholesterol/ odpovedá na 
mierny konzum jeho zvýšením, čím sa vysvetľuje priaznivý efekt mnohých štúdii na 
prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Potvrdzuje to množstvo štúdií.  
        Už v roku 1786 popísal Heberden dobrý vplyv pitia vína pri bolestiach srdca. V roku 
1819 sa objavuje názor, že víno môže priznivo pôsobiť proti vzniku aterosklerózy a 
infarktu myokardu.  Rovnako i írsky patológ Samuel Black preukázal, že zatiaľ čo v Írsku, 
kde nepijú víno ale whisky, je vysoký počet úmrtí na infarkt myokardu ako vo 
Francúzsku a v  Stredomorí, kde ho prakticky nepoznajú. 
         V roku 1979 vyšla prvá zásadná prielomová práca A.Selwyna St. Legera, ktorá 
ukázala, že existuje jednoznačný vzťah medzi pitím vína a úmrtnosťou na infarkt 
myokardu. Z práce St. Legera vyplýva, že úmrtnosť na infarkt myokardu výrazne klesala 
v tých krajinách, v ktorých sa konzumovalo víno v množstve od 25 ml do 160 ml denne. 
Najlepší efekt proti vzniku infarktu myokardu malo víno, horší iné alkoholy a prakticky  
žiadny pivo. 
          Framinghamská štúdia ukázala, že konzumenti alkoholu mali o 80% menej 
infarktov myokardu, ako tí, čo nepili vôbec alebo pili iba nepatrné množstvá alkoholu. 
Rozsiahla štúdia koronárnych angiografií v r. 1982 ukázala menší počet uzáverov 
koronárnych artérií pri pití 5.7 až 17.1 g alkoholu denne oproti abstinentom. 
           Štúdia u 51.000 zdravotníkov preukázala pokles rizika vzniku infarktu myokardu 
na polovicu rizika u abstinentov pri konzumácií viac ako 30 g alkoholu denne. Pri 
spotrebe väčšej ako 50 g denne kleslo riziko infarktu myokardu až takmer o 60%. 
Významnú úlohu hrala frekvencia pitia. Zníženie vzniku rizika infarktu myokardu bolo 
väčšie u mužov, ktorí pili častejšie, ako u tých, ktorí pili menej často, ba dokonca iba raz 
za týždeň. 
           Ďalší dlhodobý výskum, trvajúci 13 rokov, ktorý zahrňoval viac než 12.000 
britských lekárov, zistil, že najnižšie hodnoty úmrtnosti na infarkt myokardu dosiahla tá 
skupina lekárov, ktorí pili denne približne 30 g alkoholu. 
           Ďalšia štúdia urobená vo Francúzsku preukázala, že pri 12-ročnom sledovaní 
34.000 mužov bola zaznamená znížená úmrtnosť na infarkt myokardu o 30% u tých 
mužov, ktorí konzumovali 48 g alkoholu denne prevažne vo forme vína. 
            V Dánsku prebiehala štúdia, pri ktorej sledovali životný štýl 13.000 osôb. Tí, ktorí 
pili víno, umierali o 60% menej často na srdcový infarkt či náhlu cievnu mozgovú 
príhodu a na iné ochorenia o 50 % menej ako ostatní (tí, ktorí nepili víno). 
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 Počas evolúcie sa u cicavcov vyvinul účinný systém ochrany pred deštrukčnými 
účinkami voľných radikálov. Ide o celý komplex jeden a viac molekulových látok 
lokalizovaných na rôznych miestach intra a extracelulárneho priestoru (Mudroň, 1999). 
Proti toxickému pôsobeniu voľných radikálov a reaktívnych metabolitov kyslíka má 
organizmus vybudované ochranné mechanizmy, ktorými buď znemožňuje tvorbu 
voľných radikálov alebo ak sa už vytvorili, znižuje s ich pomocou negatívne dôsledky 
účinku týchto látok (Ďuračková, 1997). Látky, ktoré dokážu zabrániť prenosu 
elektrónov k molekulovému kyslíku alebo z molekulového kyslíka a organických 
molekúl, stabilizovať organické voľné radikály a ukončiť voľnoradikálové reakcie, 
označujeme ako antioxidanty (Bray, Bettger, 1990). Ich príjem je v súčasnosti 
považovaný za významný faktor zdravia, zabezpečujúci stabilitu a rovnováhu mnohých 
procesov prebiehajúcich v organizme. Hoci majú voľné radikály veľký význam 
v biologických systémoch, pri narušení rovnováhy medzi tvorbou a odstraňovaním 
reaktívnych metabolitov kyslíka a dusíka v prospech ich tvorby, z ktorej vzniká 
potenciálne poškodenie a pri disbalancii dvojice systémov oxidant – antioxidant, vzniká 
tzv. oxidačný stres, ktorý je závažným rizikovým faktorom podieľajúcim sa na 
patogenetických mechanizmoch rôznych ochorení. V dôsledku toho je pre organizmus 
potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo antioxidačne pôsobiacich látok. V posledných 
rokoch stúpol záujem o zdravotný účinok antioxidantov a iných chemických látok 
získaných z rastlín. Takými to antioxidačnými zložkami sú napr. flavonoidy, fenolové 
kyseliny, karotenoidy, vitamín E, A, kyselina askorbová, selén, meď a mnohé ďalšie 
zlúčeniny. Účinnosť antioxidačného obranného systému potom závisí od príjmu 
antioxidantov a ich prekurzorov v potrave.           Hrozno, šupky a víno sú jedným 
z prírodných zdrojov antioxidantov a existuje veľa dôkazov o ich antioxidačných 
účinkoch u nás i v zahraničí.  
          Príčinou odštartovania súčasných výskumov zdravotného pôsobenia vína bol tzv. 
Francúzsky  paradox, ktorý poukazoval na asi 3-krát nižšiu chorobnosť srdca a ciev u 
Francúzov v porovnaní s Američanmi (Slezák, 2003). Začiatkom 90. rokov popísal dr. 
Serge Renaud jav, ktorý nazval francúzsky paradox. Stručne ho možno charakterizovať 
takto: Francúzi veľmi nedbajú na životosprávu, necvičia, veľa fajčia, jedia tučné jedlá 
obsahujíce živočíšny tuk, ale napriek tomu majú v priemere najmenej infarktov na svete. 
Dr. Renaud je presvedčený, že je to tým, že Francúzi pijú veľa vína, najmä červeného a 
hlavne k jedlu. Renaud kategoricky tvrdí: „víno a najmä červené víno, poskytuje telu asi 
o 30 – 40 % väčšiu ochranu pred chorobami ako iný alkohol. Dva až tri poháriky vína 
denne k jedlu, kedy sa víno dostáva do tela v správnej dobe, sú naprosto v poriadku a na 
mieste“. 
             Francúzsky paradox je však v poslednej dobe podrobený viacerým kritikám a boli 
robené viaceré štúdie, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť tento paradox. V roku 1997 
popísali vedci z Northwestern University Medical School v Chicagu, že resveratrol 
napodobňuje niektoré účinky estrogénu a tým sa vysvetľuje kľúčová úloha resveratrolu 
v porovnaní s inými látkami vo víne. Peter Kopp z rovnakej univerzity napísal úvodník 
do časopisu European Journal of Endocrinology s nadpisom „Resveratrol and 
phytoestrogen found in red wine. A possible explanation for the conundrum of the 
„French paradox“? – tento úvodník na podporu kolegov urobil z resveratrolu evegreen a 
odvtedy bol citovaný najmenej v 60 vedeckých štúdiách vysvetľujúcich francúzsky 
paradox. 
              V roku 1997 publikoval George Soleas podrobnú analýzu známych účinok 
resveratrolu v časopise Clinical Biochemistry pod názvom Resveratrol: a molecule 
whose time has come? And gone? (Resveratrol : molekula, ktorej čas prišiel a skončil?). Z 
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článku možno usúdiť, že Soleas veľmi neverí na kľúčovú úlohu resveratrolu 
zodpovedajúcu za francúzsky paradox 
               Prof. Roger Corder si položil otázku, či sú všetky francúzske vína zdravé pre 
srdce alebo či sa tento jav týka iba určitých oblastí Francúzska. Analýzou vín z oblasti  
Gers z juhozápadnej časti Francúzska  a zistil, že francúzsky paradox sa týka hlavne tejto 
oblasti, pretože v oblasti Gers žije dvakrát toľko mužov vo veku 90 a viac rokov, než je 
francúzsky celoštátny priemer. Vína z tejto oblasti (základom vín je odroda Tannat) 
obsahovali najvyššie koncentrácie procyanidínov.  
               Vedecký tím Peter Munk Cardiac Centre (Toronto General Hospital) preukázal 
vo svoje štúdii publikovanej vo februári 2008, že jeden „štandardný drink“ uľahčuje 
srdečnú prácu v dôsledku vazodilatácie. Udávajú však tiež, že dva „štandartné drinky“ 
zvyšujú srdečný výdaj i tepovú frekvenciu aktiváciou sympatikového nervového 
systému a súčasne obmedzujú schopnosť cievadekvátne reagovať na zmenu 
hemodynamických pomerov. Získané údaje môžu byť varovaním pred rizikom vývoja 
hypertenzie, srdečného zlyhania a náhleho úmrtia v prípade príležitostnej konzumácie 
alkoholu 
                 Na jar 2008 zverejnil prestížny European Heart Journal výsledky rozsiahlej 
štúdie SHEEP, v ktorej sledovali vzťah medzi konzumáciou alkoholu a dlhodobou 
prognózou po prvom infarkte myokardu. Pri analýze dát z obdobia po infarkte 
myokardu vykazovali najhoršiu dlhodobú prognózu pacienti, ktorí sa stali abstinentmi 
až po prebehlej koronárnej príhode. Taktiež u dlhodobo abstinujúcich respondentov 
bola konštatovaná horšia prognóza než v skupine umiernených konzumentov (denná 
dávka maximálne 0,05 l tvrdého alkoholu, 0,1 l vína alebo 0,5 l piva). Umiernená 
konzumácia alkoholických nápojov teda veľmi pravdepodobne znižuje riziko fatálnych i 
nefatálnych príhod u pacientov po prekonanom infarkte myokard. 
        Až koncom 20. storočia sa vedcom jednoznačne podarilo potvrdiť, že víno je 
v primeraných dávkach liekom. V súčasnosti je už teda dobre známe a mnohými 
štúdiami potvrdené, že umiernená a pravidelná konzumácia alkoholu, predovšetkým 
vína, má priaznivý účinok na zdravie človeka (Bastianetto, 2002; Webb, 2004; Stampfer 
et al., 2005; Jelski, Szmitkowski, 2007). Víno, zvlášť červené, je komplexným nápojom, 
a je ťažké jednoznačne určiť, ktoré komponenty sú zodpovedné za jeho benefičné účinky 
na ľudský organizmus. Jednoznačne je však isté, že víno vďačí za svoje vlastnosti 
synergickému pôsobeniu alkoholu a nealkoholických zložiek – polyfenolov (Bastianetto, 
2002). Vytvorenie podmienok zabraňujúcich nadbytočnú tvorbu a hromadenie 
toxických voľných radikálov sa stáva základom jednak pri profylaxii a jednak pri 
zvyšovaní efektivity liečby civilizačných ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení. 
Tie sú najčastejšou príčinou smrti a majú najvýznamnejší negatívny vplyv na 
chorobnosť a úmrtnosť populácie vo väčšine európskych krajín. Hlavnou príčinou 
kardiovaskulárnych ochorení a vysokej úmrtnosti v rozvinutých krajinách sveta je 
ateroskleróza cievnej steny a jej komplikácie (Jurkovičová, 2005). K rizikovým faktorom 
aterosklerózy a srdcového infarktu patria predovšetkým vysoká hladina celkového 
cholesterolu v krvi, ale najmä hladina cholesterolu naviazaného na lipoproteíny s nízkou 
a veľmi nízkou hustotou, vysoká hladina triglyceridov, zvýšený krvný tlak, zvýšená 
hladina cukru v krvi a nízke hladiny HDL. Víno je posledné desaťročia predmetom 
rôznych štúdií, pričom sa nesleduje len krátkodobý, ale aj dlhodobý efekt konzumácie vo 
vzťahu k rôznym ochoreniam. Mnohé z týchto štúdií nielenže naznačujú, ale dokonca aj 
potvrdzujú priaznivejšie účinky vína na zdravie človeka oproti iným alkoholickým 
nápojom.  
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           Ak chceme stručne charakterizovať v čom je umiernená konzumácia vína pre 
zdravie ľudí prospešná, potom pozitívne kardiovaskulárne účinky umiernej konzumácie 
alkoholu možno v stručnosti zhrnúť nasledovne:  
 zníženie celkového cholesterolu 
 zníženie LDL 
 zvýšenie HDL 
 zníženie viskozity krvi 
 zníženie agregácie trombocytov 
 predĺženie doby krvácivosti 
 dilatácia ciev a kapilár 
 antioxidačný účinok flavonoidov vo víne 

 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 

Cieľom našej práce bolo sledovanie vplyvu konzumácie červeného vína na 
vybrané biochemické ukazovatele krvného séra (lipidové spektrum – hladinu celkového 
cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu, trygliceridov a glukózy), celkový 
antioxidačný status krvi a vplyvu konzumácie vína na systolický a diastolický tlak krvi. 
Zároveň bolo cieľom zistiť vplyv konzumácie vína na vybrané ukazovatele z hľadiska 
dlhodobejšieho príjmu vína (6 týždňov). Cieľom našej práce bolo  i overenie skutočnosti, 
či i naše červené vína majú protektívny charakter na zdravie ľudí.                                                                                                                                                                          

Štúdie sa zúčastnilo probandov (11 žien a 13 mužov) vo veku 28 – 64 rokov. Na 
konzumáciu sme použili červené víno odrody Frankovka modrá z Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti (výrobca VÍNO-MASARYK, s.r.o., Skalica). Na základe chemického 
rozboru víno obsahovalo 13,50 obj. % alkoholu.  

Samotný výskum spočíval v pravidelnej konzumácii odporúčaných dávok vína 
podľa vopred stanovených podmienok počas doby 6 týždňov (7 dní v týždni). 
Konzumácia vína prebiehala vždy počas večere po celodennej abstinencii. Denná dávka 
červeného vína bola určená na 200 ml bez rozdielu pohlavia. Stravovacie návyky a 
konzumovanú stravu sme žiadnym spôsobom neovplyvňovali, probandi sa stravovali 
bez zmeny svojich stravovacích návykov a tiež bez zmeny svojho životného štýlu. 
Vhodným doplnením pre monitorovanie možných vedľajších vplyvov iných antioxidačne 
pôsobiacich látok prítomných v strave bol nutričný protokol vypĺňaný probandmi každý 
deň počas celej doby konzumácie vína.  

Na začiatku výskumu (ešte pred zahájením konzumácie vína) sme probandom 
zmerali tlak krvi, vybrané antropometrické parametre  a odobrali vzorku krvi, pričom 
tieto vstupné údaje nám zároveň slúžili aj ako kontrola. Ďalšie odbery krvi, ako aj 
meranie krvného tlaku sme uskutočnili po 3 dňoch a 3 týždňoch od začatia konzumácie. 
Posledný odber krvi a meranie antropometrických parametrov sme uskutočnili 
bezprostredne po skončení konzumácie vína (po 6 týždňoch). Krv sme probandom 
odoberali nalačno štandardným spôsobom (uzavretým sterilným vákuovým systémom 
firmy SARSTEDT, pričom u každého probanda bola použitá 1 EDTA skúmavka a 2 sérum 
gélové skúmavky).  

Získané vzorky krvi sme približne po 20 - 30 min. centrifugovali, sérum gélové 
skúmavky pri 3000 otáčkach počas 8 minút a EDTA skúmavky pri 1600 otáčkach počas 
10 min. Po separovaní krvného séra sme vzorky skladovali pri teplote – 80 °C do 
uskutočnenia analýzy a následne po rozmrazení sme stanovovali síce celé štandartné 
spektrum biochemických parametrov (štandartný nemocničný biochemický screening), 
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okrem toho sme však zvláštny dôraz kládli na stanovenie hladín celkového cholesterolu, 
triglyceridov, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, glukózy a hepatálnych testov. 
Zároveň sme zisťovali aj celkový antioxidačný status v sére pomocou komerčných setov 
(Randox). Analýzy sme vykonali pomocou poloautomatického biochemického 
analyzátora Lisa 200 s použitím dostupných komerčných setov od firmy Ecomed.. 
Systolický a diastolický tlak sme merali digitálnym tlakomerom NISSEI  DM–3000 
štandardným spôsobom pred každým odberom.  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Výsledky experimentu ukázali, že pravidelná umiernená konzumácia červeného 
vína odrody Frankovka modrá počas doby 6 týždňov bola u probandov sprevádzaná 
zmenami vybraných biochemických parametrov krvného séra v porovnaní 
s počiatočnými hodnotami sledovaných ukazovateľov získaných pred zahájením 
konzumácie červeného vína.  

Koncentrácia cholesterolu v krvi je pomerne stála, po obmedzení príjmu 
v potrave sa zmena jeho koncentrácie prejaví až po dlhom čase. Referenčné hodnoty pre 
optimálnu hladinu cholesterolu sa pohybujú od 3 do 5,2 mmol.l-1. Počas 6 týždňov 
konzumácie červeného vína sme zaznamenali najskôr nepatrný vzostup hladiny 
celkového cholesterolu z počiatočnej hodnoty 5,66±1,12 mmol.l-1 na hladinu 5,76±1,23 
mmol.l-1 v krvi, avšak po 3 týždňoch konzumácie červeného vína došlo k poklesu na 
pôvodnú hladinu (5,65±1,12 mmol.l-1), pričom počas ďalších 3 týždňov sme zaznamenali 
ďalší pokles o 5,3 % na konečnú hladinu 5,36± 1,03mmol.l-1, (graf 1). Aj napriek tomu, že 
všetky namerané hodnoty celkového cholesterolu prevyšovali hornú referenčnú 
hranicu, pozitívne sme však zaznamenali jeho pokles, čo je z hľadiska rizika 
srdcovocievnych príhod veľmi pozitívne.  

Na určenie rizika aterosklerózy nie je až taký dôležitý celkový obsah cholesterolu 
v krvi, ale predovšetkým jeho väzba na rôzne druhy lipoproteínov a ich koncentrácia 
v krvi. Medzi sérovou hladinou LDL-cholesterolu a úmrtnosťou na srdcovocievne 
ochorenia existuje priama závislosť (JAMA, 2001). Za optimálnu sa považuje hladina do 
3,9 mmol.l-1. Vyššie koncentrácie tohto lipoproteínu predstavujú zvýšené riziko vzniku 
a rozvoja civilizačných ochorení. Počas nášho experimentu sme zaznamenali pozitívny 
pokles hladiny LDL-cholesterolu z počiatočných 3,46±0,8 mmol.l-1 pred začatím 
konzumácie na hladinu 3,26±0,76 mmol.l-1 po skončení konzumácie (graf 1). Treba však 
poznamenať, že k najvýraznejšiemu poklesu hladiny LDL-cholesterolu došlo v 3. týždni 
konzumácie, kedy sme zaznamenali hodnotu 3,19±0,73 mmol.l-1. Rovnaký pokles 
sledovali aj Shai et al. (2004) a Joosten et al. (2008). 
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Graf 1. Zmeny lipidového profilu a hladiny glukózy počas doby konzumácie vína 

 
 

Kľúčovým faktorom priaznivého pitia malého množstva červeného vína je 
zvýšenie hladiny HDL-cholesterolu. Tento priaznivý vzostup popisuje väčšina autorov, 
zaoberajúcich sa touto problematikou (Gaag et al., 1999; Devaraj et al., 2002; Shai et al., 
2004; Joosten et al., 2008). Suh et al. (cit. Šamánek, Urbanová, 2003) zistili, že HDL sa 
podieľa na ochrane organizmu pred srdcovým infarktom až 45 %. Prvotnou úlohou 
HDL-cholesterolu je prenos prebytočného cholesterolu z periférnych buniek do pečene, 
ochrana LDL-cholesterolu pred oxidáciou, inhibícia agregácie krvných doštičiek ako aj 
udržiavanie protizápalových a antitrombotických vlastností endotelových buniek. 
Šamánek a Urbanová (2003) uvádzajú, že pitie malého množstva alkoholu má na HDL-
cholesterol lepší vplyv ako pravidelné cvičenie. V našej štúdii po 6-týždňovej konzumácii 
Frankovky modrej sme podobne ako iní autori zaznamenali výraznejší vzostup hladiny 
HDL-cholesterolu (graf 1). Je pozoruhodné, že už po 3 dňoch od začatia konzumácie 
došlo k zvýšeniu hladiny HDL-cholesterolu o 16,9 % s postupným nárastom až 
o konečných 26,76 % po skončení konzumácie. Gaag et al. (1999) zaznamenali zvýšenie 
hladiny HDL-cholesterolu o 13,5 % v porovnaní s počiatočnými hodnotami. Vzostup 
hladiny HDL-cholesterolu po konzumácii vína indikuje, že umiernený príjem červeného 
vína stimuluje reverzný transport cholesterolu. Z hľadiska určenia rizika vzniku 
a rozvoja kardiovaskulárnych ochorení platí niekoľko pravidiel. Zvýšením HDL-
cholesterolu o 1 % možno znížiť kardiovaskulárne riziko a úmrtnosť na srdcovo-cievne 
ochorenia o 2 % u mužov a o 3 % u žien (Manninen et al., 1998). Po 6 týždňoch 
pravidelnej miernej konzumácie stanovených dávok Frankovky modrej sme 
zaznamenali vzostup hladiny HDL-cholesterolu o 26,76 %, čo pre mužov znamená 
zníženie kardiovaskulárneho rizika o viac ako 50 % a u žien o viac ako 70 %. Koeficient 
aterogenity je ďalším ukazovateľom určenia kardiovaskulárneho rizika. Podľa normy by 
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sa hodnoty koeficientu mali pohybovať pod hodnotou 3, čo v našom prípade znamená 
zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod, pretože v porovnaní s kontrolou (koeficient 
aterogenity = 2,9) sme zaznamenali pokles koeficientu až o 31,7 % na hodnotu 1,98.  

Triglyceridy nezasahujú do procesu aterogenézy, ale ich zvýšené hladiny v krvi 
nás informujú o zvýšenej hladine tukových látok a niektorých lipoproteínov v krvi 
(Hokanson, Austin, 1996). Zníženie hladiny triglyceridov v krvi je možné dosiahnuť 
obmedzením energetického príjmu v potrave. Ich hladina v krvi sa mení rýchlejšie ako 
hladina cholesterolu (Austin, Hokanson, Edwards, 1998). Optimálne je rozmedzie 
hodnôt 0,2 – 1,92 mmol.l-1 triglyceridov v krvi. V našej štúdii konzumácia červeného vína 
počas prvých 3 dní mala za následok výrazné zvýšenie hladiny triglyceridov 
z počiatočnej hodnoty 1,68±0,23 mmol.l-1 zistenej pred začatím pitia vína, na hodnotu 
1,87±1,5 mmol.l-1 (graf 1). Podobný efekt sme zaznamenali aj v prípade celkového 
cholesterolu a iných sledovaných parametrov. Výsledky po 3 týždňoch konzumácie však 
priniesli zníženie hladiny triglyceridov na hodnotu 1,73±1,09 mmol.l-1 s ďalším 
poklesom hladiny po ďalších 3 týždňoch konzumácie, kedy sme sledovali pokles hladiny 
triglyceridov až o  12,5 % oproti kontrole (1,47±0,66 mmol.l-1). Naše výsledky sa 
zhodujú s výsledkami Joostena et al. (2008), ktorí však nezaznamenali až také výrazné 
zmeny. Po vyhodnotení nutričných protokolov môžeme konštatovať, že pokles hladiny 
triglyceridov nebol spôsobený znížením energetického príjmu, pretože probandi sa 
stravovali bez zmeny svojich stravovacích návykov.  

Pre vznik aterosklerózy je závažným rizikovým faktorom hodnota krvného tlaku 
140/90 mmHg a vyššia (Turčáni, 2002). Osoby, ktoré majú systolický tlak zvýšený o 20 
mmHg, majú o 60 % vyššiu úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia (Hulín, Ďuriš, 2002). 
Tlak krvi väčšiny probandov zúčastnených v našom experimente sa vo všetkých 
meraniach pohyboval v optimálnych a odporúčaných hodnotách (graf 2). Treba však 
poznamenať, že kým na začiatku sa systolický tlak krvi blížil skôr k hornej hranici a 
presahoval hodnotu 120 mmHg, na konci experimentu sme zaznamenali mierny pokles, i 
keď jeho hodnota stále prevyšovala optimálnu hodnotu tlaku. Systolický tlak, zistený na 
konci experimentu, klesol v porovnaní so systolickým tlakom nameraným pred 
zahájením konzumácie o takmer 3 %. V prípade diastolického tlaku sme zaznamenali 
najvýraznejší pokles po 3. týždni konzumácie z 84,25±11,47 mmHg na 80,13±10,77 
mmHg s následným vzostupom diastolického tlaku na 80,92±10,37 mmHg po 6 
týždňoch konzumácie červeného vína. Zvýšená konzumácia alkoholu môže spôsobiť 
progresívne zvyšovanie tlaku krvi (približne 1 mmHg/100 ml etanolu/týždenne). 
V našom prípade sa však potvrdila závislosť krivky v tvare J, t.j. nízke dávky alkoholu 
nezvyšujú tlak, resp. môžu pôsobiť hypotenzívnym efektom. V známej štúdii HOT sa 
potvrdilo, že pokles diastolického tlaku až na hodnotu 82 mmHg zaznamenal významnú 
redukciu veľkých kardiovaskulárnych príhod (Zanchetti et al., 2003), čo pre probandov 
zúčastnených v našom experimente znamená veľké pozitívum vzhľadom na zníženie 
počiatočnej hodnoty 84,25 mmHg o takmer 4 % na konečnú hodnotu 80,92 %. 
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Graf 2. Zmeny systolického a diastolického tlaku krvi počas doby konzumácie vína 

 
 

V prípade glukózy sme rovnako ako iní autori (Šamánek, Urbanová, 2003; Joosten 
et al., 2008) opäť zaznamenali pozitívny pokles. Zistené hladiny glukózy (graf 1) počas 6 
týždňov konzumácie vína nevykazovali výrazné odchýlky, i keď spočiatku sme (podobne 
ako u iných sledovaných parametrov v druhom odbere po 3 dňoch od začatia 
konzumácie) pozorovali mierny nárast s následným znížením hladiny glukózy 
z počiatočných 5,35±0,82 mmol.l-1 na konečných 5,26±0,78 mmol.l-1. Avšak tento 
biochemický parameter považujeme za stabilný vo vzťahu ku konzumácii červeného 
vína. Namerané hodnoty sa pohybovali v rozmedzí referenčných hodnôt.  

Z hľadiska posúdenia efektivity konzumácie červeného vína na antioxidačný 
status krvi probandov sme po zhodnotení výsledkov dospeli k záveru, že už 3-dňový 
príjem malého množstva vína dokáže zabezpečiť výrazné zvýšenie antioxidačného 
potenciálu organizmu. V porovnaní s kontrolou sme po 3 dňoch užívania Frankovky 
modrej sledovali najvýraznejší vzostup antioxidačného statusu (graf 3), a to až o 54,55 
% na hodnotu 1,70±0,28 mmol.l-1 s následným poklesom na 1,54±0,28 mmol.l-1 po 3 
týždňoch príjmu červeného vína. Po ďalších 3 týždňoch však sumárny antioxidačný 
status opäť vzrástol, pričom v porovnaní s kontrolou to bol nárast o 50 % z hodnoty 
1,10±0,12 mmol.l-1 na 1,65±0,21 mmol.l-1, čo je pozitívnym faktom, ktorý z nášho 
pohľadu môže zvyšovať obranyschopnosť organizmu a najmä jeho tkanív voči 
sekundárnej, ale aj inej formy nadbytočnej tvorby alebo aj hromadenia toxických 
voľných radikálov. Vzostup TAS pozorovali aj autori iných prác (Jang et al., 2000; 
Tedesco et al., 2000; Knekt et al., 2002; Fernandez-Pachon et al., 2005; Micallef, Lexis, 
Lewandowski, 2007; Surapneni, Gopan, 2008).  
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Graf 3. Zmeny antioxidačného statusu krvi probandov počas doby konzumácie vína 

 
 
 
 
 

ZÁVER 
 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zistené zmeny biochemických a klinických 
parametrov poukazujú na proces ozdravenia probandov ako reflexie na umiernenú 
konzumáciu Frankovky modrej. Na základe zhodnotených výsledkov môžeme 
konštatovať, že každodenné pitie malého množstva Frankovky modrej má priaznivý 
preventívny vplyv na rizikové faktory aterosklerózy. Nielenže sme zaznamenali 
očakávané zvýšenie HDL-cholesterolu, ale z hľadiska rizika kardiovaskulárnych 
ochorení aj veľmi priaznivé zníženie celkového cholesterolu, nebezpečného LDL-
cholesterolu, triglyceridov a z pohľadu rizika diabetes mellitus aj zníženie hladiny 
glukózy. K priaznivému účinku 6-týždňovej konzumácie červeného vína môžeme 
pripísať aj pokles tak systolického, ako aj diastolického tlaku krvi. Okrem biochemických 
zmien spôsobila umiernená konzumácia vína aj pozitívne povzbudzovanie psychiky 
s navodením príjemných pocitov, uvoľnením a potlačením zlej nálady v prospech 
mentálnej pohody a sociálnej komunikácie. Konzumácia malých dávok vína však môže 
byť odporúčaná len subjektom bez predispozície závislosti od alkoholu a bez pozitívnej 
rodinnej anamnézy s presným uvedomením si dodržiavania umiernenosti v konzumácii 
vína v súlade s princípom neuškodiť vlastnému organizmu.  
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ABSTRAKT 
 
     V každodennom živote možno vidieť dôsledky naoko nevinného zjavu, akým je pitie 
alkoholických nápojov, spojené často so zábavou a rozptýlením. Mladý človek neraz 
nechápe, pokiaľ sám vo svojom rodinnom prostredí neprišiel do kontaktu s negatívnymi 
dôsledkami alkoholizmu, aký dosah to môže mať nie len na jeho život, ale aj pre celú 
spoločnosť, v ktorej žije. Týmto príspevkom sa spoločne chceme zamyslieť nad touto 
problematikou, akýsi konfrontačný dialóg s myšlienkami citovaných autorov o alkohole 
a medzi tým, čo na tomto úseku vidíme, a medzi tým, čo na prvý pohľad vidieť nemožno.  
 
Kľúčové slová: Alkohol. Abstinent. Konzument. Alkoholik. 
 
 
In  everyday life we can see consequencies of for effect innocent phenomenom, which is 
drinking alcohol often associated with fun and amusement. Young person many times 
doesn`t understand, while he on his own in family enviroment didn`t get into contact with 
negative consequencies of alcoholism, how it could influence his life and whole society he 
lives in. In this submission we would like to think about this issue, some contrastive 
dialogue with ideas of quoted authors about alcohol and between the fact  which we can 
see and on the other hand what we can`t understand. 
 
Key words: Alcohol, Abstinent, Consument, Alcoholic.  
 
 
 Prečo som pil? Aká nevyhnutnosť ma k tomu viedla? Bol som šťastný. Pil som preto, 
že som bol príliš šťastný? Bol som silný. Pil som preto, že som bol príliš silný? Bolo vo mne 
priveľa vitality? Neviem, prečo som pil. Nemôžem odpovedať , hoci môžem vysloviť 
podozrenie, ktoré vo mne stále rastie. Primnoho rokov som sa veľmi dôverne stýkal 
s Majstrom. Galbavý sa môže dlhým cvikom stať pravorukým. Že by som sa ja nealkoholik 
stal dlhoročným cvikom alkoholikom? 

Jack London 
 
 Každý národ mal alebo má svoj národný nápoj: starí Egypťania pivo, Rimania 
a Gréci víno, Slovania sladkú medovinu, Tatári busu, Mexičania agátové víno (puque), 
Indiáni chicu, Číňania a Japonci ryžové víno, černošské kmene strednej Afriky pivo 
pombe vyrábané skvasovaním banánovej šťavy a prosovej kaše.  
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 Názov alkohol pochádza z rabského al-kahal, ktorým sa označovala jemná 
substancia – peľové prášky na ozdobu ženských očí. V 16. storočí sa ním začali 
označovať i jemné destilované tekutiny. 
 Alkohol (etylalkohol, etanol pitný lieh) je číra bezfarebná kvapalina prijemnej 
vône a pálivej chuti. Vzniká kvasením z repnej melasy a v menšej miere aj z iných 
produktov obsahujúcich cukry (zemiaky, obilie),a to za prítomnosti kvasiniek. 
 Podľa spôsobu výroby rozoznávame tri základné druhy alkoholických nápojov: 
pivo, víno a liehoviny. 
 
 A destilačný prístroj pracoval ďalej, potichu, bez záblesku ohňa bez radosti. 
V matnom lesku medi stekal jeho alkoholický pot podobný pomalému a neúnavnému 
pramienku, ktorý nakoniec naplní miestnosť, rozleje sa po okrajových bulvároch a zaplaví 
celú tú obrovskú dieru – Paríž. Gervaisa sa zachvela a ustúpila. Pokúsila sa usmiať 
a zašepkala: - Je to hlúpe, ale z toho prístroja ma mrazí ... vôbec z pijatiky ma mrazí ... 

Emile Zola 
 
 V mnohých krajinách patrí pitie alkoholických nápojov pri jedení k denným 
obyčajam. Často je neodmysliteľným doplnkom rôznych spoločenských podujatí.  
 Medzi dospelými je nepijúci človek skoro výnimkou. Druhí ho často hodnotia 
posmešne už útočne, zatiaľ  čo toho, kto alkoholické nápoje používa a občas i nadužíva, 
tolerujú. Verejnosť však neuznáva chorobné prejavy pitia, akými sú opilstvo 
a alkoholizmus. Je zarážajúce, že sa zo spoločenskej normy vymyká i úplná abstinencia. 
Osoby, ktoré alkohol odmietajú, bývajú terčom spoločenského nátlaku. 
 
 Piť sa stalo pre mňa potrebou, takou prirodzenou a nepostrádateľnou, ako dýchať, 
jesť alebo spať. Skutočný podmienený reflex, ktorý ovplyvňoval všetky moje skutky, 
myšlienky aj city. Nemohol som už žiť bez pijatiky, no žil som veľmi zle, takto sa spíjajúc. 
Pitie tlmočilo, odzrkadľovalo všetky moje vnemy a pocity. A zároveň to bol symptóm 
a základný prameň mojej citovej choroby. 

Jena Marc Melsen 
  
  Poznáme rozdelenie ľudí podľa ich vzťahu k alkoholu na štyri skupiny (podľa 
docenta MUDr. Jaroslava Skálu, CSc.): 

1. Abstinenti – nepijú alkoholické nápoje ani ako  prostriedok proti smädu, ani 
pre ich chuť, a tobôž nie pre ich účinok. Abstinentom môžeme nazvať človeka, 
ktorý nepožil alkohol v žiadnej forme a v žiadnom množstve tri roky

2. Konzumenti – pijú alkoholické nápoje  na uhasenie smädu, ale tiež pre ich 
chuť.  

. 

3. Pijani – pijú alkoholické nápoje nielen od smädu a pre ich chuť, ale tiež pre 
účinky alkoholu, teda preto, aby si navodili príjemný stav duševnej a telesnej 
pohody (tzv. eufóriu). 

4. Alkoholik – keď človek začne hľadať v alkoholickom nápoji zdroj obveselenia 
a úľavy alebo prostriedok na odstránenie ťažkosti a duševného napätia, teda 
človek závislý na alkoholovej droge. 
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Ak alkoholik nemá ani štipku vôle na mieste, kde nájde alkohol, ak utrpí porážku 
zakaždým, keď mu k nemu privonia, inde zas naopak, oplýva priam zázračnou energiou 
a schopnosťou odolávať. Jeho život je sledom diabolských zázrakov. Byť alkoholikom, to 
neznamená iba mnoho piť. To znamená vytvoriť si k životu istý druh vzťahov. 

Jean Marc Melsen 
 
         Alkohol zaraďujeme medzi tzv. psychoaktívne látky ovplyvňujúce predovšetkým 
nervový systém. Na začiatku alkoholického opojenia vzniká stav spokojnosti, ktorý sa 
zvyčajne prejaví veselým výrazom tváre, žiariacimi očami, živou mimikou 
a gestikuláciou, radorečnosťou, smiechom. Človek sa zbavuje zábran a pocitu viny, ľahko 
a rád uzatvára priateľstvá, stáva sa sebavedomým, má pocit, že by ľahko prekonal všetky 
životné ťažkosti. To je  p r v é   š t á d i u m   o p i l o s i, keď sa hladina alkoholu v krvi 
pohybuje v rozmedzí 1 –1,5 promile. 
      V d r u h o m   š t á d i u pri hladine 1,5 – 3 promile alkoholu v krvi stráca človek 
morálne zábrany, je netaktný, nedbá o svoje okolie, jeho správanie a konanie  je 
nepremyslené, nevie ovládať svoju reč, pohyby má neusporiadané, v tvári sa červená, 
má závraty, pri chôdzi sa tacká, často spieva, niekedy oplzlo vtipkuje a vidí dvojito. 
      T r e t i e   š t á d i u m    o p i l o s t i    je vlastne ťažkou otravou alkoholom. Postihnutý 
pociťuje únavu a spavosť, často vracia, tvár mu postupne bledne. Po požití veľkých 
dávok alkoholu upadá do bezvedomia stráca citlivosť, samovoľne z neho odchádza 
stolica a moč. Pri nedostatočnej pomoci môže zomrieť následkom ochrnutia dýchacieho 
centra, čo býva niekedy už pri 4 promile alkoholu v krvi.  
 

Určil som si nové pravidlá. Rozhodol som sa, že nebudem piť skôr, kým neskončím 
prácu, ale nastala nová a temer diabolská komplikácia. Prácu nebolo možné ukončiť bez 
pijatiky. Nedalo sa mi vôbec pracovať. Aby som mohol pracovať, musel som piť. To sa stalo 
pravidlom – tri koktaily za hodinu medzi písacími stolom a obedom. A to sú dva 
najzhubnejšie pijanské zvyky: piť pravidelne a piť osamote. 

Jack London 
 
 Podľa amerického odborníka E. M. Jellinka má  pijanská kariéra pri anglosaskom 
type alkoholizmu štyri vývojové fázy: 

1. začiatočná fáza – pijan objaví v alkoholickom nápoji drogu. Pije nielen preto, že 
má smäd a že mu „drink“ chutí, ale aj preto, že ho alkohol povzbudí, pomôže mu 
prekonávať strach či úzkosť. Postupne si zvyšuje dávky a skracuje prestávky 
medzi pitím. V tejto fáze sa neopíja konzumuje len toľko alkoholu, koľko 
potrebuje na dosiahnutie podnapilosti; 

2. varovná fáza – trvá rôzne dlho, niekoľko rokov alebo len niekoľko mesiacov. 
Častejšie vzniká stav podnapilosti, ale i skutočnej opilosti. Pijan si  začína alkohol 
„predpisovať“ na zlepšenie psychickej pohody. 

3. rozhodná fáza – z pijana sa stáva alkoholik, ktorý sa často opíja. Spotreba 
alkoholu uňho ešte stále stúpa. Postihnutý máva tzv. okná, čo znamená, že si 
nepamätá na udalostí počas opilosti. Príčinou „okien“ je stúpajúca hladina 
alkoholu v krvi a precitlivenosť dlhodobo poškodzovaného nervového systému. 

4. konečná fáza – alkoholik začína deň „ranným dúškom“, ktorý má odstrániť 
nepríjemné chvenie aj pachuť z minulej noci. Postihnutý občas pije niekoľko dní 
za sebou, a to až do úplnej vyčerpanosti. Cíti, že nemôže žiť ani s alkoholom ani 
bez neho. 
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     O alkoholizme nestačí len písať a rozmýšľať, proti tomuto negatívnemu 
protispoločenskému javu treba aj konkrétne bojovať. Problém alkoholizmu nechávame 
otvorený, záver si musí urobiť každý sám. Na osoh, alebo škodu pre seba, aj pre nás 
ostatných. 
 

To už tak robia Majstrovi zasvätenci. Keď príde šťastie, pijú. Keď nemajú šťastie, pijú 
v nádeji na šťastie. Aj je nešťastie kruté, pijú, aby naň zabudli, ak sa stretnú s priateľom, 
pijú. Ak sa s priateľom pohašteria a stratia ho, pijú. Ak ich uchádzanie o lásku korunuje 
úspech, sú takí šťastní, že musia piť. Ak sa v láske sklamú, pijú z opačného dôvodu. A keď 
vôbec nemajú čo robiť, idú piť, uistení presvedčením, že keď si vypijú dostatočné množstvo 
pohárov, červy im začnú vŕtať v hlave a budú mať plné ruky práce. Keď sú triezvi, chce sa 
im piť, a keď si vypijú, chce sa im piť ešte viac. 

Jack London 
 
 
     Majster zháša v ľuďoch zápal, otupuje čulosť, a ak ich aj hneď nezabije alebo 

nespraví z nich šialencov, vypestuje v nich hrubosť a surovosť a pôvodnú láskavosť 
a jemnosť ich povahy znetvorí a skazí. 

Jack London 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z b o r n í k  p r í s p e v k o v  -  V í n o  a  č l o v e k                                                                                  |42 
 

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO DOLNEJ ZEME 
 

Dr. Ján Kišgeci 
 
Poľnohospodárske  muzeum  Kulpin Srbsko 
 
 

 Chlieb a víno existujú vedľa 
seba od samotných začiatkov 
civilizácie. Sú  zložkou toho, čo je v 
samotnej podstate  ľudského bytia. 
Chlieb človeka nakŕmi  a víno 
dokáže nielen smädných napojiť ale 
okriať im aj dušu. Pokladá  sa za 
božský nápoj, pretože povznáša 
človeka nad každodenné starosti, 
umožňuje  mu žiť  iný život, 
spravidla krajší, bohatší a plnší od 
toho, akým v skutku žije. Víno je 

stvorené preto, aby v ľudoch budilo čisté city, fantáziu, aby  rozveseľovalo, nadchýnalo –  
keď sa pravda, používa s mierou. Historia vína siaha hlboko do minulosti. Vychutnávali 
ho  mnohé generácie. V kresťanskej tradicií je symbolom radosti a darov, ktoré Boh dáva 
ľuďom. Víno sa používalo a používa pri bohoslužbách ako„najušľachtilejší“ nápoj.  
 Tohto  ušľachtilého nápoja sa nezriekali ani naši predkovia, pobožní Slováci, ktorí 
sa prisťahovali pred stáročiami na Dolnú zem  do úrodnej, južnej časti Panónskej nížiny. 
Prichádzali z krajov,  kde vinohradníctvo a vinárstvo  malo už bohatú tradíciu. Tú 
vypestovanú tradíciu  si priniesli so sebou. Vďaka týmto znalostiam, zvykom, obyčajom a 
kresťanským kanónom ,  vinič  natrvalo zapustil korene nielen do pôdy, ale aj do  
hospodárskeho a kultúrneho života našich predkov Dolnej zeme. Aby ho bolo  v 
priebehu celého roka dostatok,  sedliaci hneď po prisťahovaní začali vysádzať vinič a 
budovať pivnice na uskladnenie vínneho  moku. Zemepánom veľmi nezáležalo  na 
zveľaďovaní vinohradníctva,  ale nerobili ani prekážky osadníkom pri  zakladaní 
vinohradov. Tradícia pestovania viniča a výroby vína tak pokračovala. Svedčia o nej 
zápisy v obecných urbároch a pôvodné názvy vinohradníckych časti chotára,  ktoré sa 
uchovali   až dodnes. Vinohradnícky nôž, strapec hrozna, kopáč alebo motyka sú častým 
motívom obecných pečatí a mestských erbov, zvlášť v slovenských osadách vo 
vrchovatom, svahovitom Srieme. Slováci, ktorí sa prisťahovali do Báčky, našli síce dobrú 
úrodnú pôdu,  ale nie aj prírodné podmienky pre vinohradníctvo. „Vinič tu síce dobre 
rastie, aj bohatú úrodu prináša, ale víno z neho nie je chýrne. Chýba mu to čo  obsahuje 
vŕškovitá pôda a škodí mu vlhkosť. Preto sa vinič veľmi nepestuje. Avšak v susednom, 
Sriemskom pohorí zvyknú mať takmer všetci Petrovčania svoje vinohrady, ktoré ich 
zásobujú výborným vínom - píše  evanjelický kňaz  v Petrovci , Ján Stehlo,  vo svojej, 
mohlo by sa povedať,  poľnohospodárskej kronike. 
 Ján Stehlo (1787-1868) bol horlivým farárom a cirkevníkom . Patril medzi  
vzdelaných ľudí svojej doby. Jeho obzory siahali ďaleko za farský dvor a cirkevný zbor, 
ktorý mal  na starosti a na ktorom mu veľmi záležalo. Sledoval hmotnú stránku života 
tunajších ľudí, bdel nad ich mravmi, rozhorčoval sa  nad tým, že mládež nechodí do 
školy, spolucítil s ľuďmi, keď ich navštívila choroba. Vo svojej kronike, ktorú písal ako 
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letopis svojej cirkvi,  sledoval takmer všetko, čo sa v dedine stávalo.  V krátkom rozbore 
uvedieme  len tie  state, v ktorých sa spomína vinohradníctvo, hrozno  a víno. 
Zo záznamov Jána Stehlu z roku 1825, a neskoršie aj z iných kroník, sa však dozvedáme, 
že Boh svoje dary v podobe hrozna  a vína niekedy ľudom aj odoprel.   Vinohrady 
postihla skaza  spôsobená častými dažďami. Svedomití kronikári mali dosť často 
príležitosť zaznamenať, že vinohrady zničil mráz, krupobitie, veľa dažďa. Keď vína bolo 
dosť, ľudia nedbali uhnúť si z neho trochu viac, a roku 1826  si farár zrazu nevie 
vysvetliť „neobvyklú zbožnosť“, ktorú, podľa jeho mienky, priniesla asi biedna úroda 
hrozna. Keď autor najstaršej kroniky píše o svadbách, pohoršuje sa nad tým, že trvajú 
viac dni, že sú príliš hlučné a že sa svadobníci dlho do noci túlajú po uliciach a hulákajú, 
pričom  predpokladá že je tomu na príčine víno. 
 Viacej, ako pán farár, vínom sa zaoberajú  iní dedinskí kronikári, ktorí pokračovali 
v pedantných hospodárskych  záznamoch. Rodinnú kroniku Labáthovcov písali niekoľkí 
autori viacerých generácií. Začal Ondrej Labáth (1830-1894), ktorý hovorí najprv o 
spomienkach svojich predkov, takže sa predhovor začína rokom 1800, opisom 
podmienok života a práce na pánstvach. V záznamoch pokračoval Sámuel Labáth (1871-
1954)  a potom jeho syn  tiež Sámuel (1899-1973). Konečne ďalší predstaviteľ rodu, 
taktiež  Sámuel (1934-1987), krasopisne sledoval udalosti z päťdesiatich rokov. 
Lačokova kronika  z Petrovca má dvoch autorov. Písať začal Pavel Lačok( 1838-1914) a 
v písani pokračoval  jeho syn tiež Pavel Lačok (1858- 1925). 
Kroniku písali aj pánski krajčíri, otec a syn Labáthovci  -  Štefan Labáth (1842-1903) a 
syn  Michal Labáth (1872-1956).  
Všetkých kronikárov zaujímali predovšetkým dedinské udalosti,  poľnohospodárstvo, 
poveternostné pomery, ceny, neunikla im z pozornosti však ani politika, búna, vojna, tak 
isto ako filoxéra na viniči alebo parný stroj.  Uvedieme názorný príklad prepisu z týchto 
kroník: 
 
1867 - Tento rok bol dosť úrodný. Aj vína bolo dosť. Cisára Franz Jozefa korunovali 7. 
júna aj za uhorského  kráľa. 
 
1880 - Zjavila sa pliaga, pomenovaná filoxéra, ktorá začala v týchto rokoch pustošiť 
vinice  čím ďalej, tým viacej. Sriemski Ráci, chudáci, zostávali rok za rokom horšie, takže 
im všetky vinice spustošilo. Chodili sem sudy predávať, že sú im vraj nie potrebné, 
chudáci plakali od žialu. 
 
1896 - Tri sorty amerikánskeho viniča sa začali sadiť. Menujú sa: Montikola ako 
najlepšie uznáta, potom Portalis a Rupestris. To sú spodky a naša obyčajná fajta sa do 
týchto diviakov štepí alebo spojkuje na zelenvo. 
V tomto roku prišla na vinice    choroba pomenovaná perenospora. Aj pre ňu našli lieka. 
Treba stiekať po listoch.  Strieka sa na 100 litrov vody   2 kilogramy svetlý kemenčok 
Galie Blavstein a 2 kilogramy vápna. 
 
1889 - Vinica je už chorá, listy opadali, ostalo veľmi drobné a tvrdé hrozno, nedozrelo. 
Málo vína sme dostali, všetkého iba 10 okovov. Perenospora sa aj tu zjavila, doteraz sme 
nikdy nemuseli špricovať, nevedeli sme ani čo je to. 
 
1890 - Filoxéra aj v Báčke už mnohé vinice skazila, list opadol, hrozno drobné, vína 
nanič. V Srieme a  Báčke cena vína vyšla na 20 kr. 
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1895 - Choroba viníc. Ostatného júla sa už tak bolo ukázalo, že horšie nemôže byť: 
drobné, tvrdé, nevyzreté. Vína neboli práve najhoršie. 
 
1907 - Vinice urodili stredne, zjari sa ukazovalo, že bude málo, ale dobre zostalo, pekná 
úroda. Niektoré fajty však málo dali.  Slankamenka bola najhoršia. Perenospora sa 
nepoznala lebo bolo dobre špricované. Aj tej neošpricovanej neuškodilo nič. Naoberali 
sme 550 okovov. Nechali sme asi 60 okovov pre nás aby na komine kyslo. 
 
 
Úrivky, ktoré sme uviedli, sa nachádzajú v 
kronikách Báčskeho Petrovca. Podobne kroniky 
nachádzame aj iných slovenských osadách na 
území terajšej Vojvodiny, respektíve Srbska,  kde 
žije vyše 50 000 Slovákov. Obsah je podobný.     To 
všetko svedčí o skutočnosti, že Slováci na Dolnej 
Zemi  neboli nikdy bez vína. Pre pominuteľnú 
krásu okamihu je potrebné  okrem vína aj dobre 
jedlo. To sa vyriešilo  chýrečnou slovenskou 
klobásou.  V naturálnom spôsobe hospodárenia 
každý dom mal mať svoju výrobu klobás a vína. 
Jedno bez druhého nejde.       
O  technológii výroby vína v minulosti  máme 
hodnoverné informácie.  Keď  ide o formu 
pestovania,  zaužívané  bolo „vedenie viniča na 
hlavu“ , kde sa letorasty vyväzovali na koly ( 
kolové vedenie). Málo bolo vinohradníkov,  ktorí 
mali  vedenie viniča na drôtenke, ktoré 
zabezpečilo vyššiu cukornatosť hrozna, pokles 
rizika vzniku múčnatky a peronospóry a nižšiu 
náročnosť na ľudskú prácu pri obrábaní 
vinohradu. Pestovali sa autochtonné  odrody, 
ktoré boli najčastejšie zastúpene v lokálnych rámcoch- Slankamenka,  Prokupec, ale 
podnikavejší sedliaci si zaobstarávali aj novovyšľachtené odrody Jána Mátiasza- Mátisa 
(1838-1921) - Kráľovnú vinohradov, Triumf J. Mátiasza   z Uhorských vinohradov. Pre 
červené víno všetci  chceli mať Frankovku, ktorá sa najčastejšie podávala na dvore Márie 
Terézie. Krčmári mali tiež svoje vinohrady a dali si záležať na sortimente. Pestovali   
odrody, ktoré si zaobstarávali z Iloku, kde sa na pánstve  pestovali  najkvalitnejšie  vínne 
odrody z Talianska a Francúzska. Po  introdukcii chorôb viniča  veľmi rýchle sa po 
Vojvodine rozšírili odolné odrody  tz. hybridy z  Ameriky – Otelo, Delaváre . 
Najusilovnejší vo výsadbe týchto odrôd boli vinohradníci, Slováci  v dedinke Aradáč. Deti 
vinohradníkov najradšej mali včasné odrody – Čabiansku perlu (Julový muškát)  a 
Portogízer, ale  osobitne ich nadchýnal impozantný  Kozí cecok. 
Kvasný proces muštu bol prirodzený. Čerstvo vylisované mušty začali kvasiť v 
drevených sudoch na štvrtý až piaty deň a proces kvasenia po mesiaci prestal. Zvýšené 
teploty na jar opäť rozbúrili pokojnú hladinu vína a odštartovali pomalé, niekoľko 
mesiacov trvajúce jarné dokvášanie. Už vtedy vinári vedeli, že trvanlivosť vyzretého vína 
podporuje dobrá pivnica a čisté, starostlivo udržiavané sudy.  
Sedliacke  vinohrady v slovenských osadách vo Vojvodine  sa zachovali aj po druhej 
svetovej vojne aj napriek  nacionalizácií  majetkov a agrárnym  reformám,  ktoré 
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poľnohospodárom   nechali iba 10 ha pôdy. Rodiny  boli v tých časoch početné a žili 
pospolu  2-3 generácie.  Rúk pre prácu bolo viacej, takže sa ľahšie mohli zdolať na 
prácnosť na ročne vinohrady.  Bola to robota pre tú najstaršiu generáciu, hlavne pre 
chlapov.  Od jari do jesene apkovia pracovali vo vinohradoch,  ba dokonca aj bydlili vo 
vinohradnických chatách priamo vo vinohrade.   Petrovskí sedliaci  majú časť chotára – 
Kvadráty, vzdialenú na kilometer alebo dva od stredu osady. Tu  boli  vysadené 
vinohrady, tu boli chaty urobené z prutia obloženého blatom, alebo chaty urobené z 
pevného materiálu. Vedľa chaty bola studňa, už či starodávna kopaná  alebo nová  
pumpa . Vedľa studne bol betónový  sud  pre  Bordovskú zmes na  ochranu viniča.   Pred 
chatou bolo pahrebisko, kde sa opekala slanina a klobása a vychutnávala s cesnakom 
alebo cibuľou. V dobrosusedskom  vzťahu tu žili a pracovali spokojne,   petrovskí  
apkovia, ktorí naplnili alebo ešte ani nenaplnili päťdesiatku.  Nikomu nezavadzali, 
nikomu nehundrali  a v poli si medzi sebou navzájom radili a rozumeli.   Do dediny  
prichádzali iba v nedeľu na obed.  Ak sa im chcelo. Ak nie, tak im deti  nosili na bicykle, v 
mliekovej kantičke  nedeľnú   polievku, slepačie mäso alebo hovädzinu a pampúchy.  Ako 
deti,  radi sme  k apkom odchádzali  na  ražníkovú slaninku, ovocie-čerešne, višne a 
vinohradnícke broskyne. 
Potom to všetko zaniklo, zmizlo. Intenzívne poľnohospodárstvo nám intenzívne odnieslo 
čaro z našich polí, odnieslo nám vinohrady, chaty, vinohradnícke broskyne. Nový život 
odviedol  nás chlapcov, čo si vedeli vážiť apkov  nedeľný obed,  do mesta,   na piate 
poschodie, kde nám  zostali  iba spomienky  na starý vinohrad podelený na „člány“ a  
„čardakliju“, čo robila pekný chládok pred chyžkou. 
 No predsa súčasné, nové časy vdýchli vinohradníctvu a vinárstvu novú nádej. Oživila sa 
činnosť vinohradníckych spolkov-  v Aradáči, Kulpíne, Iloku, Starej Pazove, Erdevíku a 
v Slankamenských  vinohradoch.  Na trh začali vstupovať menší, samostatne 
hospodáriaci vinári. Trh s vínom zaplavilo množstvo dovezených značiek. V tomto 
prerode sa postupne formovala mladá ambiciózna generácia vinohradníkov a 
vinárskych technológov.  
 Oživovanie zabudnutých tradícií, výsadba kvalitných odrôd viniča, náročné 
investície do obnovy vinohradov a modernej vinárskej technológie pomaly pokračujú. 
Renomované i mladšie vinárske firmy vyrábajú kvalitné odrodové vína. Rastie dopyt po  
kvalitných suchých bielych a červených vínach, postupne sa na trhu objavujú vína s 
prívlastkom a vína vyrobené technológiou barrique (Kubečka-Stara Pazova).  Špecifikuje 
sa klientela vzdelaných konzumentov, teda  znovu nás znalcov a náruživých   milovníkov 
vína. Bez nás by to neuvládli. A tak pomali ale iste  s našou a Božou pomocou 
Dolnozemské  víno si hľadá novú  cestu do sveta. 
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RÁD  RYTIEROV  VÍN  SVÄTÉHO  URBANA 
 

János Kovács 
Ing. Alžbeta Jágerská 
 
Rád rytierov vín Svätého Urbana 
Občianske združenie 
946 38  Virt, Hlavná 47 
Slovenská republika 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rád rytierov vín Svätého Urbana založili zanietení vinohradníci  a vinári zo 

sedemnástich obcí Hurbanovského vinárskeho regiónu v Komárňanskom okrese 10. 
júna 2003 presne podľa vzoru z Francúzska. 

 
Členovia Rádu rytierov Svätého Urbana obhospodarujú v 17 obciach 

Hurbanovského regiónu, v Bajči, Hurbanove, Chotíne, Marcelovej, Radvani nad Dunajom, 
Moči, Kravanoch nad Dunajom, Búči,  Bátorových Kosihách, Modranoch, Šrobárovej, 
Dulovciach, Pribete, Svätom Petri, Imeli, Nesvadoch a Virte  celkom 1500 hektárov 
viniča. 

 
Medzi najrozšírenejšie a odporúčané sorty patrí rizling  vlašský,  veltlín zelený 

a frankovka modrá, ďalej dievčie hrozno, müller  thurgau, rizling vlašský, rulanské šedé 
a biele, svätovavrinecké, cabernet souvignon. Novými odrodami v regióne sú devín 
a moravský muškát, zo špičkových odrôd chardonnay a souvignon blanc. 

 
Podľa zakladajúcej listiny zakladajúci členovia k tomuto  činu  sa rozhodli 

slobodne a z vlastného presvedčenia, lebo chceli tým napomôcť k rozvoju vinárstva, 
uplatniť sa  a zároveň si tým  uctiť snahu ich predkov.  Poslaním rádu je rozvoj 
vinohradníctva a vinárstva v hurbanovskom vinohradníckom rajóne. 
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Rád má aj zástavu, na ktorej sú kalich, Biblia a hrozno. Rizling vlašský je preto 
reprezentačným vínom  regiónu,  lebo má  v hurbanovskom vinohradníckom regióne 
najväčšie zastúpenie. Cieľom  rádu je oživiť 300-ročné tradície predkov v pestovaní 
hrozna a dorábaní vína. 

 
Medzi svoje aktivity patrí: zvýšenie úrovne konzumácie vín. Za týmto účelom 

robia rôzne degustácie a jednotlivých vinohradníckych obciach a na záver vždy v mesiaci 
máj sa uskutoční rytierská degustácia. Jej vyhodnotenie sa koná 25. mája na deň Svätého 
Urbana. 

 
Svätý Urban je patrónom vinárov, vína, vinohradníkov i debnárov. Je aj 

ochrancom proti mrazu a súčasne i proti opilstvu. 
 

Existujú dvaja Svätí Urbani: 
1. žil v 3. storočí  v Rýme. Bol rýmskym pápežom v rokoch 223 - 230. Katolícka 

tradícia uvádza, že priviedol veľa pohanov do kresťanskej cirkvi, medzi nimi aj 
Valeriána, manžela svätej Cecílie a jeho brata a zároveň tvrdí, že umrel 
mučeníckou smrťou. 

2. bol  biskupom  v nemeckých provinciách. 
 

Z uvedeného dôvodu  Svätého Urbana raz znázorňujú s pápežskou tiarou a druhé 
s biskupskou  čiapkou (pileolus). 
 
Kultúru Svätého Urbana priniesli  so sebou pred a po Márie Terézie nemeckí presídlenci.  
Uctievali  tohto patróna, snažili sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho 
priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach, aby ochránil vinohrady pred 
jarnými mrazmi, krupobitím a pod. Donedávna  stáli solitérne sochy tohto svätca pri 
cestách vedúcich k vinohradom. 
 
 

 
 
Na deň Svätého Urbana, keď 
vinohrady nezamrzli, sošku 
ospevovali a oblievali vínom a keď 
zamrzli, tak opľúvali alebo polievali 
špinavou vodou. 
V predchádzajúcom režime i napriek 
tomu, že v niektorých vinohradoch 
ostali tieto sošky, táto kultúra sa 
zanedbávala. 

 
Rád rytierov vín Svätého Urbana od svojho založenia  sa snaží oživovať túto kultúru 
rôznymi kultúrnymi  a spoločenskými podujatiami, ako sú dni Svätého Urbana, deň  
otvorených pivníc na deň  Svätého Urbana. Táto ich snaha bola veľmi osožná, nakoľko 
vznikli dve vinárske a vinohradnícke spoločnosti vo forme občianskeho združenia: 
 

- SZEGAB v Bátorových Kosihách 
- Spolok Svätého Urbana vo Svätom Petri. 
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V záujme zvyšovania úrovne vzdelanosti svojich členov  Rád rytierov vín Svätého  

Urbana usporiadal someliérsky kurz a degustačné skúšky. 
Je to dôležité pri usporiadaní medzinárodných súťaží, kde je predpísané, že zo 
zúčastnených degustátorov koľko percent musí mať osvedčenie. 
 
Ďalej tento rád  usporiadal dva medzinárodné semináre a to: 
 

1. Sympózium Tokaja, v rámci ktorého sa robila konferencia v meste Tokaj 
(Maďarská republika) a navštívili sa svetoznáme tokajské firmy. 

2. ďalším medzinárodným seminárom bol Seminár Transylvánie, v rámci ktorého 
rád navštívil v Rumunsku Výskumný a šľachtiteľský ústav. Boli prezentované 
slovenské novošľachtence, bola robená komentovaná degustácia slovenských 
vín.  Zo strany rumunských odorníkov na tejto konferencií boli predstavené ich 
novošľachtence, vína z týchto odrôd. 

Tieto konferencie boli hodnotené zo strany zúčastnených na vysokej úrovni a bol 
potvrdený prínos pre obe krajiny. 
 
Rád rytierov vína Svätého Urbana sa aktívne zapája do Nitrianskej vínnej cesty 
v spolupráci s euroregiónom Váh – Dunaj – Ipeľ. Bol vypracovaný projekt na túto vinnú 
cestu, ktorá sa začína pod Zoborom  a skončí sa na juhu pri Dunaji. Sú zapojené v rámci 
Nitrianskeho kraja vinohradnícke obce, kde sú vybrané vhodné lokality na umiestnenie 
regionálnych vínnych domov. 
Na tieto vínne domy je vypracovaný typizovaný vzorový projekt, ktorý žiaľ z dôvodu 
neotvorenia grantov EÚ nemohol byť dodnes uskutočnený. 
Pri zrode tohto projektu s Rádom rytierov vín Svätého Urbana nadviazala  kontakt 
maďarská spoločnosť, ktorá tiež má záujem o pokračovanie tejto vínnej cesty od obce 
Neszmély ľoďou po Dunaji až po  Budapešť, a koniec vínnej cesty by mal byť pri meste 
Baja,  pri južných hraniciach Maďarska. Táto vínna cesta by bola najdlhšou súvislou 
vínnou cestou v Európe. 
 
Členovia Rádu rytierov vína Svätého Urbana sa často  stretávajú s otázkou zo strany 
širokej verejnosti, že ako sa môže stať niekto vínnym rytierom? 
Na základe vypracovaného štatútu rádu kandidát musí vlastniť vinohrady, alebo musí 
dorábať víno z nakúpenej suroviny a musí sa podrobiť pri prijímaní skúšok. 
Najzaujímavejšou tematikou okrem iných týchto skúšok je, že kandidát z troch vzoriek 
musí rozpoznať reprezentačné víno rádu, čo je rizling vlašský, ktorý vonia kvetom 
rezedy a agátu. 
Do skúšky patrí aj somelierstvo. Mal by správne otvoriť fľašu. 
Po úspešnom absolvovaní skúšok je slávnostne pasovaný mečom za rytiera rádu, obdrží 
pasovací dekrét,  veľké reprezetačné víno rádu, medailón rádu aj e zapísaný do 
almanachu rádu. 
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Nového člena musí niekto z rádu 
navrhnúť a ak ho prijmú, navrhovateľ 
sa stáva jeho krstným otcom. 
 
 
 
 
Funkcie rádu: 

- veľmajster – znie vznešene, no 
v skutočnosti je to štatutár 

- strážca pokladu – čo je  
v skutočnosti pokladník 

- ceremoniál – má na starosti 
prijímanie nových členov. 

- kancelár. 
 
 
Dňa 1. júna 2009 na  festivale vína v Nitre 
pasovali za čestného člena rádu župana – 
predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milana Belicu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na území SR boli zriadené tri vínne rády. Plánuje sa v roku 210 zriadiť celoslovenskú 
organizáciu vínnych rádov SR. 
 
 
 
„Víno je cennou súčasťou gastronómie  
a naším cieľom je, aby na našich stoloch 
zaujalo miesto, ktoré mu patrí“ – János 
Kovács. 
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ABSTRACT 
 
The grape and the delicious wines made out of it, are the organic part of the life in every 
culture of the world. This is referred by the etymological coherency of Latin meaning of 
grape (vitis) and life (vita). The grape is one of our most ancient agricultural plants, 
symbol of life and death. Where the grape had been grown, it was considered as holy and 
divine plant, or tree of life.  
The grape and wine has been the symbol of eternity, fertility, cheer and solace in the sense 
of Hungarians since thousands of years, on the other hand can be connected to 
experiencing the transcendence, the world beyond. This happens on lord’s supper, when 
wine appears as Sanguis Christi (Blood Of Christ), as symbol of Testament. This essay 
represents the symbols and the role of wine and grape in a religion as a short summary.  
 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A szőlő és az abból készült pompás borok minden kultúrában az élet szerves részét képezik. 
Erre utal a latin szőlő (vitis) és az élet (vita) kifejezés etimológiai összetartozása. A szőlő 
egyik legősibb kultúrnövényünk, élet és halál jelkép. Ahol csak termesztették, kezdettől 
fogva szent és isteni növénynek, életfának tekintették.  
A szőlő és a bor a magyarság tudatában már évezredek óta az örök élet, a termékenység, a 
jókedv és a vigasztalás szimbóluma; de ugyanakkor ősidőktől fogva kapcsolódik a 
transzcendens világ valóságának megtapasztalásához is. Ezt tapasztaljuk akkor is, mikor 
az úrvacsora részéként megjelenik Krisztus vére a bor képében, mint a szövetség jelképe. A 
szőlő és bor szimbólumrendszerét, vallásban betöltött szerepét mutatja be rövid 
áttekintésben az írás. 
 
Keywords : viticulture, grape, wine, religion 
 
 
INTRODUCTION 
 
The history of symbols is coeval with mankind. We live in the world of clearly 
decoded symbols of everybody, they surround our whole live and way of thinking.The 
symbol is a sign, whitin conceptual matter and sensual expression will be 
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united.People draw their relation to the world and others by the sybmols created by 
themselves. 
The word ’symbol’ can be dated back to greece term ’stigmata’, that originally helped 
to recognize its righteous owner. Later it became current, also spread in literature and 
language of all-day. The symbols lead to the knowledge of our own culture and the 
civilization of whole mankind, because our way thinking is based out he usage of 
symbols and analogies. 
 
The symbolic role of grape and wine can be observed through the socialization of 
human communities and the individuals. The grape and the vineyard are aesthetical 
phenomenon, which comes from its cultivation: the cutting is mostly effective, if it can 
be fit to the nature of grape, the shapen plant corresponding to the requirements of 
beauty too. The vineyard displays an idyll as a landsacpe influenced by the presence 
of human individuum. 
The role of wine, as social factor, existence among people can be classified on the 
effect to the human beings, such as; nutrition, luxury, cultural and religious object, 
medicine and poison. The wine opens the conscious towards the others and makes the 
human mind understand the world better and means a kind of reconciliation too. The 
wine makes the one communicative as sender and recipient as well. 
Baudelaire had stated, comparing the effects of wine and hash with each other, that 
hash spreads the human personality within itself, isolating the user from the reality, 
whilst the enjoying of wine leads to the accomplishment of the relationship between 
the world and individuals. The wine simultanously represents the beauty of nature, 
human knowledge and creation, that means the aesthetical significance of wine. The 
wine is beautiful, because its characteristic displays the humanistic in nature, and 
shows either a natural human being. 
Through thousand years wine became a drink, that created a magical coutact between 
human being and deity. The wine sacrifices for Gods and wine kept in amphoras at the 
churches proves, that wine had been attributed with supernatural power. The 
primitive people pretended the power and mighty, or to get rid of their fears and 
suffering. Historical and ethographical descriptions state, that wine had been 
discovered and produced at B.C. VIIth and VIIIth Millenium, when ramblers and 
nomades became peasants with own plantations. According to the Greece historian 
Thukydides „peoples of the Mediterranean Sea basin would increase out of the 
barbarianism, when they learned of the grapes and olive trees grow '. 
 
 
ANCIENT CULTURES: SYMBOLS OF WINE AND GRAPE 
 
The role of Sumerians in the development of grape and viticulture is outstanding. The 
residents at the Southern part of Mesopotamia have grown and consumed grapes and 
wine in BC 4000. They expressed in writing the grape and wine by drawing of 
terndrilled cane, which is the indicator of life without any special character. They 
expressed the word ’wine’ with grapes, which is also a semantic value of "life". The 
grapes is, the tree of life. 
The Celts saw the symbol of determination and power in grape. In Pagan rituals the 
wine had been glorified as a symbol of eternal life, death and as revered symbol of 
perseverance 
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In Asia, especially in today's Iran has already learned about the wine-making secrets 
at a very early stage, and during Hammurappi BC II. millennium the falsifier of wines 
have had to be taken against the law, and wine trade flourished in Mesopotamia. 
In the Phoenician cities the grapes and wine had already become of everday’s 
consumption and trade. Some conquistador had proven the richness of subdued 
territories, by taking clusters and wine home for their emperors. The Assyrians have 
weakend the defeated nations by destroying and cutting of their vineyards, that gave 
the divine drink. 
The wine had been loved and reverred by the Egyptians. At the walls of Pharaos’s 
tombstones, scenes of harvesting and pressing can be seen, which highlight the 
particularly important place of wine and grape in their culture, according to some 
interpretations wine is threshold between life and death. 
In the mystic symbol-system of Greece, the intoxicating beverages had been attributed 
by the power of immortality. Hippocrates, the father of medicine communicate the 
specific characteristics of the wine, about the ’menos’, which is energy, moral strength 
and the ability of transfering power from God into the human beings. In case of Greek 
Dionysos and Roman Bacchus, instead of vineyards in Egypt, symbolizing fertility and 
wealthy, the drink and its consumption came into focus with related gastronomical 
and culinary pleasures, and it can be followed in depiction very well.  
The Hittitain stone relief from Ivriz, Turkey represents the God of fertility, this 
becomes clear, that wheat and grapes had already been the symbols of life before the 
apperance and spreading of Christianity, because in one hand of fertility god handing 
out life and wheat the people bunch of grapes were hanging on strong tendrils. 
 
 
THE ROLE OF GRAPES AND WINE IN THE RELIGION 
 
From the five major world religions in Islam, Buddhism and Hinduism the 
consumption of wine strictly prohibited or not recommended particularly. In Jewish 
religion and Christianity the wine and grapes has an important role to play in both 
material and spiritual sense. 
There are two plants, which have not only been included in the events of Jesus’s life, 
but transferred to him, rather the Creator dissolves in the symbolized meaning by 
plants. These two plants are grapes and grain (wheat or rye). Both of them is a well-
known and ancient symbol of life and fertility in almost every civilization. Both of 
these plants creating a new life at the cost of their perish. The sown grain dies by 
streaming into soil in order to begin a new life, the grapes dies in press to produve 
new by the cost of its death. 
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1.figure: The Cross, as symbol life and deathMölten (south-Tirol, own snapshot, 2008.) 

 
             
 

 
 

2.figure: Grain shaping cross with tendrils of grape Curling around (Esztergom, own 
snapshot, 2009.) 
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3.figure: „I am the vine-stock, you are the clusters.” (Kutna Hora, own snapshot, 2009.) 

 
 
The grapes and wine (or wine jug) often can be seen on Jewish tombstones and other 
reliefs as well on seal-rings and mosaics. Among these highlights the mosaic floor of 
the monastery of Beth Seán (around A.D.567), where the grapes as a symbol of Israel 
is included in the figures behind them. On this symbolic meaning of this result was 
still living in the Jewish religious practice is the custom, while weekday meals always 
start with bread, holiday and Saturday, however breaching the bread (cake) is 
prevented with wine-grace, because the wine (fruit of vine) reminds to country of 
Israel. 
The Bible refers to wine and grape more, than 600 times in different kind of coutext 
and meanings. Jesus' first miracle van also be related to wine, the water changed into 
wine at the wedding of promised land (John 2, 1-12). Bod Peter wrote in 1746: how 
many of Canaan ordeal came at the cost to the people of Israel, so much in life is to 
fight against the enemies of the soul to occupy the heavenly Canaan. Canaan as well as 
the Heaven is the place of relief. Thus in the feast of wedding in Canaan the value of 
wine has increased as the symbol of abundance, ease and result of peaceful 
productive work. 
The Bible often uses in their apologues wine and grape related images. As symbols 
regularly will be displayed the vineyard, the vine-stock and vine grower. In order to 
have wine from the grape, the grape must go under a squeeze press. The same is 
characteristic of our lives, often comes into stress, to become later nice, good and 
worthy. 
This is the motive, where grapes will become the symbol of suffering, the press, and 
through which means the church of The Saviour. However, life is not only suffering 
but also joy, happiness and prosperity, which can be read the song of 104th 
Psalm:”The wine makes life merry” or as it had been written in Book of Ecclesiastes 3, 
10: „The threshing floors shall be full of grain; the barrel shall overflow with wine”. 
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The wine rises out he highest moral level during the occasion of Eucharist, when it 
becomes the blood of Christ. chalice, as the wine of Christ's blood coutainer, one of the 
most sacred Christian symbol: the symbol of Mary.In the first centuries of BC the sky 
also gave sign to mention about wine-cups. At that time became visible the 
constellation ’Crater’ on the sky of dawn. The both ends of Jesus’s earthly life 
indicated by two chalices. The first one with dove, is the symbol of Mary’s pregnancy: 
the vessel means the body of the Virgin, the immersed dove is the Holy Spirit. The 
second one, the Grail represents the death of Savior out he cross. This Grail stands at 
the base of the cross, held by the angels under the wounds of crucified Jesus. These 
two vessels merge as chalice of mass, that coutains body of Christ, the holy wafer and 
also his blood, the consecrated wine. 
 
 
FINE ARTS 
 
The religious works of fine- and applied arts, later the secular subjects as well, often 
display the vine and cluster of grapes or even the man as wine consumer. Writers and 
poets describe the wine as part of funny events.  
Popular figure as well the antique Dionysos or named Bacchus in Latin, the creator 
vine, the symbol of wine and floral productivity, even though the God of Fertility in 
general. His symbol was not just the wine, but the phallos as well. He was not only the 
God of Fertility, but he was able to cut handcuffs off, to tumble walls or he could shed 
wine, honey and water out of the bare soil. In the secular iconography from the 
renaissance, the vine (Bacchus) symbolized the autumn and mouth of september, as 
well among the Coutinents, was the Symbol of Europe. 
The vine-stock as the symbol of Jesus Christ and Christian faith, from the beginning of 
Gospel has become the main motive of religious art. 
In the 2nd century due to chasing of Christians, in many cases the Eucharist shoud be 
celebrated in catacombs, under the ground.The building of catacombs starts around 
A.D.150, lasts until the 5th century. Most likely the burial places had been given the 
Church by their christian owners. In largest number paintings from catacombs can be 
found in Rome, at different monastery orders in Egypt, and in North-Africa, they have 
a strong relationship with the resorruction and the faith in the eternal life. The 
Eucharistical meals appear from the 3rd century (wedding of Canaan, the miracle of 
growing bread), where bread refers to body of Christ and the wine means his blood. 
Portraits of vine became very widespead, where the vine symbols Israel, what refers 
Jesus to himself, namely the true Israelian Church can only found in community with 
Jesus. 
The Cross as the Tree of Life appears on the later ages. The tendrils sneaking round 
the crucifix here obviously show the relationship between canaanite grapes and death 
of Christ on the Cross. It also demonstrates how the cross became from a rude and 
shameful execution instrument to the tree of life, which breaks the guilty impact of 
tree of forbidden knowledge. 
Among the animals of Bible, lion is often met, that means Jesus Christ. This motive 
often appeares at the Viking Gates of 12th century. The Viking Normann tribes liked 
the wine very much, because they brought vines with themselves on their discovering 
journeys, hoping they could grow the beloved plant on the new grounds. In Greenland 
and Iceland vine could not be grown, because of the climate, but on the North-
American shores, where they came as first of the Europeans, probably they planted 
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vine at the East coast of USA and Canada, some source mentions, that they called it 
Vinland (Land of Wine). 
At the Church of Hopperstad and the ornament gate of Ulvike vines are bitten by 
animals. The grapes extending from lion’s mouth, has no match in previous natural 
arts. The picture gate of Ely Cathedral dated on 1140, the appearance of lion and 
tendril motives can be attributed to the lombardian influencies. The Gates of Hurum 
follow the pattern of Hopperstad: pillars puking tendrils at the basement of the doors, 
the tendrils eaten by smaller dragons and snakes.The figures are framed by plant 
samples, but here the tendrils are much more dominant, the whole com-position 
shows the effect, though figures have almost been moved into the flora. 
On the door-post at left-hand, three king appeares together with Virgin and Child, at 
the lower part of right jamb appeares St. Olaf and the portayal of king’s worship. At 
the left bottom of the doorway three masked heads are visible. From the head in the 
middle two vine shoots grow out. Two hands are reching out of the lower part 
grappeling the neck of two snakes, they bite with their fangs into the cane. The real 
meaning of this motive has not been clarified yet: some sources think, this means the 
evil attack against Christianity, in this case vine symbols Christ or his church.   
The Three Kings and their equivalent in the right-hand door-post - one of them is St. 
Olaf with his hacker – symbolizing the defenders of Christi-anity. The large animal, 
lion of Judea is the symbol of Christ, and his church, appearing as image of vine 
flaming out of the monster’s mouth at the gate of Hopperstad („I am the vine-stock, 
you are the clusters.”) 

  
 

 
4.figure: Lionhead symbolising Jesus, tendrils pueking out of its mouth (Esztergom, 

own snapshot, 2009) 
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5.figure: Lion and tendrils in door-post (Prague, own snapshot, 2009) 
 
 
EPILOGUE 
 
The wine is still the symbol fertility and naturality, where expresses the separation of 
man from the nature and returning to the nature too. The wine shows the human in 
nature, and in human the nature will be shown by the wine. The wine we should be 
proud of and needs to be respected.In order to respect it, we need to know it, so we 
can deal and live with it and not abuse. 
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ABSTRAKT    
 
Víno bolo a je po stáročia používané ako nápoj nábožensky uctievaný. Z bohoslužobného 
nápoja sa víno stalo témou umenia, literárnych, výtvarných a hudobných diel. Antický 
a perzskí spisovatelia a básnici ospevovali víno ako médium na rozvinutie 
estetických, mravných citov a krásnych myšlienok. Víno inšpirovalo aj mnohých 
spisovateľov a básnikov. Vinohradníctvo a vinárstvo ovplyvňovalo umelecké prejavy 
vinohradníkov a vinárov.  
 
For centuries wine was used a kind of religious drink. Then it became a theme of musical, 
literal as well as visual Works of art. Antique and persian poets refered to wine as a 
medium for development of aesthetical virtuous and noble feelings and thoughts. Wine 
inspired a lot of slovak writers and poets. Viniculture and viticulture influenced the ways 
their artistic exp 
 
 
ÚVOD 
 
 Po vode je víno najrozšírenejší a najobľúbenejší nápoj, ktorý človeka sprevádza 
od nepamäti až dodnes. 
 Len málo plodov ľudskej práce a prírody má toľko ctiteľov ako víno. Prekonáva 
ho len chlieb. Človek sa nadchýna vínom od počiatku sveta.  
 
 
VÍNO - POSVÄTNÝ A LITURGICKÝ NÁPOJ 
  

Víno sa už v dávnych časoch používalo pri náboženských obradoch, bolo 
sprostredkovateľom komunikácie človeka s bohmi, čo potvrdzuje aj jeho používanie na 
liturgické a sakrálne účely mnohými civilizáciami. Obeta vína približovala človeka 
k božskej podstate existencie. Pre výnimočné a ušľachtilé vlastnosti bolo víno 
v staroveku považované za nápoj bohov. 
 Víno bolo po stáročia používané ako nápoj nábožensky uctievaný a liečivý. 
O významnom a jedinečnom postavení vína a mimoriadnej úcte k nemu svedčí aj to, že 
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bolo zasvätené viacerým bohom: Egypťania bohovi Osirísovi, Gréci antickému bohovi 
Dionýzovi, Rimania Bakchusovi. 
 Vinári vo všetkých krajinách odnepamäti uctievali ako svojich patrónov 
niektorých svätých. Ich kult býva väčšinou niečím spájaný s vinohradníctvom 
a vinárstvom. V kresťanskom svete (aj na Slovensku) je za patróna považovaný sv. 
Urban a sv. Václav. V Čechách a na Morave sú najčastejšie ako patróni vinárov uctievaní 
sv. Urban, sv. Václav, sv. Vavrinec a v ostatnom čase i sv. Martin. Tiež sv. Ľudmila ako 
jediná svätica býva spájaná s vinárstvom. 
 Víno sa často spomína v Starom aj Novom zákone. Mimoriadne postavenie 
hroznového vína ako posvätného a liturgického nápoja je zrejme aj z Evanjelia sv. 
Matúša, kde víno symbolizuje krv Kristovú (NZ, Mt 26, 26-29): „Pán podáva chlieb 
a víno“...Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal ho učeníkom, hovoriac: Pite z neho všetci, 
toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. 
Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď budem piť 
s vami nový v kráľovstve svojho Otca“... a preto sa víno stalo súčasťou kresťanských 
bohoslužieb aj keď iba v nadprirodzenom význame.  
 
 
VÍNO - TÉMA SVETOVÝCH UMELECKÝCH DIEL 
 
 Z bohoslužobného nápoja sa víno stalo najčastejšou témou umenia, literárnych, 
výtvarných a hudobných diel. Svedčí o tom mytológia, ktorá je bohatým zdrojom 
poznatkov o viniči a víne. Jeden z najznámejších mýtov je opísaný v Biblii, kde biblický 
Noe začal po potope obrábať pôdu a vysadil vinicu. 
 Víno je nápoj, ktorý je súčasťou kultúry života človeka. Je tesne späté s kultúrou 
a v nej po tisícročia nachádza odozvu. Od nepamäti je víno životodarnou tekutinou 
kultúry.  
 Viliam Shakespeare tvrdil o víne, že zvyšuje dôvtipnosť, bystrosť a vynaliezavosť 
mozgu, napĺňa ho živými, vrelými a hravými myšlienkami. Víno podnecuje, okrídľuje 
a dvíha aktivitu. 
 Víno bolo v antickej spoločnosti spojené s duchovným a kultúrnym životom 
a inšpirovalo umelcov pri tvorbe umeleckých diel. Grécki, rímsky, perzskí spisovatelia 
a básnici ospevovali víno ako prostriedok krásnych a veľkých myšlienok, ktorý uvoľňuje 
napätie, spôsobuje príjemné a nadšené pocity a pomáha zabúdať na starosti. Mnohí 
minulí i súčasní básnici, spisovatelia, maliari, sochári, hudobní skladatelia a iní umelci 
dúfali, že inšpirovaní vínom vytvoria lepšie a dokonalejšie diela. Boli to viacerí umeleckí 
velikáni ako Homér, Vergíllius, Shakespeare, Goethe a mnohí iní, ktorí milovali víno a 
ďakujú mu za podnety pri tvorbe básnických diel. Taktiež veľa slávnych hudobných 
skladateľov tvorilo pod blahodarným účinkom vína, napr. Mozart skomponoval skladbu 
o šampanskom víne, Beethoven mal v obľube rýnske vína. Aj slávni maliari tvorili pod 
blahodarným vplyvom vína, ktoré podnecovalo ich fantáziu pri tvorbe. 
 Je zaujímavé, že najhodnotnejšie umelecké diela sa nachádzajú tam, kde po 
stáročia bolo víno bežným nápojom, teda v krajinách pri Stredozemnom mori. Tu žili 
a tvorili napr. Homér, Platón, Dante, Michelangelo a ďalšie veľké osobnosti.  
 Antickí a perzskí spisovatelia a básnici ospevovali víno nielen pre jeho príjemnú 
chuť a osvieženie, ale ako médium na rozvinutie estetických a mravných citov, krásnych, 
veľkých myšlienok, povznášajúcej nálady. Víno bolo dôverne späté s duchovným 
a kultúrnym životom spoločnosti. Víno a poézia spolu súvisia, čo svet svetom jestvuje. 
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 Jedným z takýchto bol perzský učenec a básnik Omar Khayyám (1084-1131), 
ktorý už pred tisícročím vzdal úctu vínu krásnymi myšlienkami vo svojej básni: 
 

Prečo predávaš svoje víno, obchodník? 
Čo ti môžu ponúknuť na výmenu za tvoje víno? 

Peniaze? ... A čo máš z peňazí? 
Moc? ... A či vari nie si pánom sveta, keď pozdvihneš čašu vína? 

Bohatstvo? ... je vôbec niekto bohatší než ty, čo v svojej čaši 
ukrývaš zlato, rubíny, perly a sny? 

Lásku? ... Vari necítiš ako sa ti krv búri v žilách, keď čaša 
bozkáva tvoje pery? Sú vari bozky vína menej sladké než 

najvášnivejšie bozky hurisky? 
Takže keď všetko na svete vlastníš vo svojom víne, povedz mi 

obchodník; prečo ho potom predávaš? 
Pretože keď ponúkam svoje víno, dávam všetkým 

moc a bohatstvo, sny aj lásku... 
Pretože keď vezmeš do náručia milovanú ženu, 

spomenieš si na mňa; 
Pretože keď chceš svojim priateľom popriať veľa šťastia, 

pozdvihneš svoju čašu; 
Pretože keď Boh požehnal vodu, premenil ju na víno 

A pretože keď ja velebím víno, mením ho na krv... 
Keď ti ja ponúkam svoje víno ... nehovor mi obchodník!! 

Aj z čias Veľkej Moravy sa zachovali tri staroslovienske vrúcne modlitby, ktoré sú 
venované pestovaniu viniča a výrobe vína, pri sadení vinohradu, pri oberaní hrozna 

a nad muštom keď začína kvasiť. 
Staroslovienska modlitba nad muštom, ktorý začína kvasiť: 

Pane Ježišu Kriste, 
Bože náš, 

premenivši vodu na víno 
na svadbe v Káni Galilejskej 

i slávu zjavivši učeníkom svojim! 
Ty aj teraz zhliadni 

od svätého príbytku svojho 
a požehnaj víno toto 

i učiň ho vždy chutným 
nápojom pre pijúcich. 

Aby sme, 
bez akejkoľvek diablovej ľsti 

pijúc ho, 
slávili teba, darcu každého dobrého daru. 

Amen. 
 
 
VÍNO V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A UMENÍ 
 
 Víno inšpirovalo mnohých slovenských spisovateľov a básnikov, ktorí víno 
milovali, ospievali ho, ako aj náročnosť a vznešenosť vinohradníckej práce. Boli to najmä 
títo autori: Ján Smrek, Fraňo Kráľ, Ľudo Ondrejov, Laco Novomeský, Andrej Plávka, Ján 
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Kostra, František Hečko, Štefan Moravčík, Gustáv Hupka, Jozef Mihalkovič, Vincent 
Šikula, Viliam Turčány, Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Ján Šimonovič a ďalší. Veľa 
slovenských básnikov básnilo o víne ako o elixíre života, životodarnom a inšpiroatívnom 
moku. Poklonu mu vzdal Ján Kollár vo svojej Slávy dcére, Ján Hollý v Selankách, ale 
najmä poetka Lýdia Vadkerti – Gavorníková. V básnickej skladbe Víno, ktorá možno 
nemá vo svetovej literatúre paralelu vyjadrila poklonu práci a múdrosti vinohradníka, 
predkom a vinohradníckej tradícii. Skladba je ako rok rozdelená na dvanásť častí 
s prináležiacimi povinnosťami, starosťami a radosťami vinohradníka a vinára. 
 Výber z literárnych prác Chvála vína (zostavil Š. Moravčík) zahrňuje slovenskú 
poéziu a lyrilu o víne od Veľkomoravských čias po dnešok.  
 Okrem cirkevných potrieb, kde víno slúžilo na bohoslužobné účely sa víno 
používalo aj v občianskom živote, ako symbol spečatenia významných dohovorov 
a zmlúv. Zapíjali sa ním štátnické akty, ale aj rozličné životné udalosti (svadby, 
narodenie a úmrtie človeka, jubileá a pod.). Veľa neľahkých a zdanlivo 
neprekonateľných situácií a sporov sa vyriešili pri pohári dobrého vína. 
 Vinohradníctvo a vinárstvo ovplyvňovalo aj umelecké prejavy vinohradníkov, 
napr. motívy na vinohradníckych stavbách, pivniciach, vinných búdach (hajlochoch). 
Mnohé pivnice a sudy zdobia rezbárske diela, ktoré znázorňujú pôžitok z vína. 
Vinohradnícke motívy zdobili aj keramické džbány, poháre na víno, ženské a mužské 
odevy a pod. Vinohradnícke námety (strapec hrozna, ker, list viniča, vinohradnícky lis 
a pod.) boli súčasťou mestských erbov, pečatidiel, najmä vinohradníckych miest. 
 
 
 
AFORIZMY, VÝROKY, ÚVAHY, ĽUDOVÉ MÚDROSTI, BÁSNE 
A ĽUDOVÉ PIESNE O VÍNE 
 
 V ľudovej slovesnosti od najstarších čias až po dnešok sa často objavuje víno 
v mnohých aforizmoch, výrokoch, v ľudových múdrostiach, básňach a piesňach. 
Uvedieme niekoľko z nich: 

• Akýže je to život, ktorému chýba víno? (SZ, Sir, 31,33) 
• Trpkosťou pre dušu je, ak sa pije mnoho vína. (SZ, Sir, 31,39) 
• Spokojný život pre ľudí - to je víno s mierou použité. (SZ, Sir, 31,32) 
• Boh stvoril vodu, človek víno. (V. Hugo) 
• Kde niet vína, niet ani lásky. (Euripides) 
• Jediný pohárik spláchne tisíc chmár. (Čínske príslovie) 
• Dajte dobrý nápoj pocestnému,  

dajte vína tomu, kto má zlú náladu, 
aby sa napil a na svoj zármutok zabudol. (Šalamún) 

• Kedykoľvek pijem víno, opúšťajú ma starosti. (Anakreon) 
• Nepijeme víno preto, aby sme upadli, ale aby sme sa povzniesli. (Perzské 

príslovie) 
• Ani všetky peniaze sveta nemajú takú cenu, 

ako v pravej chvíli pohárik dobrého vína. (Čínske príslovie) 
• Víno nie je na vine, že sa ľudia opíjajú. (P. Matúška) 
• Našinca skôr naučíš pracovať, ako odučíš piť. (M. Kopecký) 
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J. Smrek (úryvok z básne Písané na sude): 
 

Viem, víno musíš zbožne piť 
(ako bozk od svätice) 

a nesmieš si ho pomýliť 
so sudom kapustnice. 

Keď to vieš, budeš dlho žiť 
a ženy – krásavice 

budú si v tebe chlapa ctiť, 
zvlášť, keď sú lichotnice. 

 
Ľ. Ondrejov (Úryvok z pijanských piesní): 

 
Víno preteká – 

to víno je zázrakom Boha: 
myšlienky v ňom sa plavia – 

hviezdy, mesiac i obloha. 
 
 
 Vzťah vinohradníkov k vinohradom a vínu sa prejavil aj v ľudových piesňach o 
víne a vinohradoch, ktoré majú žartovný podtón a s obľubou sa aj v súčasnosti spievajú 
pri mnohých príležitostiach. V zbierke „Tisíc slovenských ľudových piesní“ sa uvádza 
viac ako 15 piesní o víne a vinohradoch. 
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ABSTRACT 
 
Príspevok sa zameriava na prevenciu rizikového správania. Z jednotlivých foriem 
rizikového správania analyzuje závislosť na alkohole. Autorka uvádza niektoré krátkodobé 
a dlhodobé účinky alkoholu na organizmus človeka, vývojové sekvencie a typy 
konzumentov alkoholu. Upozorňuje na nesprávny postup redukcie „bolesti bytia“ pomocou 
alkoholovej autoterapie. Poukazuje na význam prevencie v rodinnom i edukačnom 
prostredí. 
 
Kľúčové slová: rizikové správanie, závislosť na alkohole, prevencia, zdravie 
 
 
The paper focuses on the prevention of risky behavior. Of the various forms of risky 
behavior analysis for alcohol dependence. The author presents some short and long term 
effects of alcohol on the human organism, developmental sequence and types of 
drinkers.Points maladministration reductions "Pain of Being" by alcohol autotherapy. 
Points to the importance of prevention in the family and educational environment. 
 
Key words: risk behaviour, addiction , prevention, health 
 
 
 
ÚVOD 
 

Už v minulosti zvykli naši predkovia zapíjať bolesť – toho pomyselného 
negatívneho „červa“, pohárom alkoholu. V mnohých slovenských domácnostiach ich 
praktiky ani dnes nevymizli. Na duševné strádanie, úzkosť, bôľ, pochmúrne myšlienky, 
ostych a sklamanie, niektorí, ako keby zo zvyku,  „predpisujú“ pohár destilátu.  
Starí Gréci a Rimania ešte v 6. storočí p n.l. tvrdili, že vo víne je pravda (In vino veritas). 
Čo tým asi mysleli? Pravdivé výroky skôr u tých, ktorí požili alkohol, než u tých, ktorí 
nie? Alebo magické účinky vína spôsobujúce „otvorenie sa“ komunikujúceho 
s tendenciou hovoriť len objektívne pravdivé informácie? Či ochotu akceptovať názor 
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druhej strany, poopraviť svoj komentár, tolerovať inakosť, nájsť v priebehu rozhovoru 
prijateľný a k pravde sa najviac približujúci kompromis? 

Odborníci z oblasti medicíny a adiktológie sa prikláňajú k názoru, že víno 
a ostatné alkoholické nápoje svojimi účinkami môžu napomôcť pri odstraňovaní 
vnútorných bariér v interpersonálnej situácii, pri zvládaní možných osobnostných 
prekážok, pri minimalizácii nepríjemných účinkov spojených so záporným prežívaním, 
ale len dočasne, a nie vždy, a nie u každého. Alkohol je stimulačná droga, patrí k legálnym, 
u nás spoločensky tolerovaným a zákonom povoleným drogám. Závislosť na alkohole je 
historicky najstaršia známa toxikománia. U nás sa alkohol radí k najfrekventovanejším 
drogám. V povedomí ľudí prevláda tendencia, či názor, že bez alkoholu sa nezaobíde 
žiadna spoločenská udalosť.  
Zo zdravotného hľadiska je nepriaznivé, že Európu predstihujeme v začatí konzumácie 
alkoholu - 5 rok života (Bieliková, Pétiová, 2004). Podľa Johnstona (1994) vek zahájenia 
užívania návykovej látky je jedným z najvýznamnejších prediktorov neskoršieho abúzu 
a má pozitívnu koreláciu k neskoršiemu výskytu nežiaducich foriem správania. 
Rozšírenie dopytu po drogách a stále sa zvyšujúce percento tých, ktorí experimentujú 
s potencionálne návykovými látkami sa zvyšuje vo všetkých vekových kategóriách našej 
mládeže.  
Podľa Eurobarometra (in časopis Čas, EÚ 2010) si za posledný mesiac vypilo alkohol až 
84 percent Slovákov, za predchádzajúci minulý rok 2009 - 75%. Predbehli nás 
v konzumovaní alkoholu za uvedený rok z 27 členských krajín Európskej Únie, napr. 
Dáni – 93%, Švédi – 90%, Holanďania – 88%.  
Protidrogoví aktivisti, sociálni pracovníci a vedci sa snažia explicitne odpovedať na 
otázku príčinnosti, teda prečo niekto inklinuje k preferovaniu uvedeného správania, a 
prečo ten druhý ostáva imúnnym. 
 
 
1. Formy rizikového správania, účinky alkoholu na organizmus. 
 

Výskumníci Moore, Gullone, Kostanski (1997, in. Orosová 2003) definujú rizikové 
správanie ako také správanie, výsledok ktorého nie je jasný, ktoré prináša balansovanie 
medzi možnosťami negatívnych následkov, strát a pozitívnymi následkami a ziskami. 
Rizikový spôsob života často súvisí so spirituálnym, sociálnym a intelektuálnym 
zlyhaním človeka, jeho neschopnosťou orientovať sa vo svete príčin a vzťahov. 
Domnievame sa, že tak ako sa mení jedinec, menia sa aj formy rizikového správania. 
K tradičným, a teda aj v minulosti sa  vyskytujúcim formám rizikového správania patria: 
alkohol, agresia, suicídium, prostitúcia, rozvodovosť, nezamestnanosť, vojna. Novšie 
formy nežiaduceho správania predstavujú: abúzus návykových látok (nikotín, alkohol a 
drogy, počítačové hry, automaty), zlý životný štýl, násilie, šikana, agresia, rizikové 
adrealínové športy, vandalizmus, krádeže, klamstvá, podvody, predčasné a promiskuitné 
sexuálne správanie, nerešpektovanie sociálnych noriem, tendencia žiť život ako súhru 
navzájom nesúvisiacich okamihov. 
Alkohol považujeme za staronovú, stále pretrvávajúcu drogu. Svojimi účinkami môže 
zapríčiniť poškodenie organizmu, dokonca až smrť (viď tab. č.1). Významná je vždy 
miera, množstvo požitého alkoholu, druh alkoholického nápoja, „štýl“ konzumovania, 
frustračná tolerancia konzumujúceho, rodové špecifiká, aktuálny zdravotný stav, ako aj 
samotný vek konzumenta. 
 
 



Z b o r n í k  p r í s p e v k o v  -  V í n o  a  č l o v e k                                                                                  |65 
 

Tab.1 Účinky alkoholu na organizmus z hľadiska ich trvania 
 

Krátkodobé účinky alkoholu Dlhodobé účinky alkoholu 
• zhoršená pohybová koordinácia • vznik patologickej závislosti - 

alkoholizmus 
• spomalené reakcie na podnety 

z okolia 
• amnézia, časté výpadky pamäti 

• znížená schopnosť jasne myslieť • poškodenie pečene, cirhóza 
pečene 

• horšia krátkodobá pamäť • vredy na žalúdku a 
dvanástorníkové vredy 

• sťažená a nepresná vizuálna 
percepcia a zrakové videnie 

• problémy so zaspávaním a 
spánkom, nespavosť 

     
• metabolické ťažkosti (zvracanie) • podvýživa 
• riziko úrazov • psychické poruchy, sociálna 

izolácia 
• dočasná strata vedomia • pokles potencie 
• ohraničená lucidita vedomia • zúženie záujmov 
• otrava alkoholom • absencia plnohodnotného 

životného zmyslu 
• upadnutie do kómy, smrť • skrátenie celkovej dĺžky života 

 
 
1.1. Predikačné faktory rizikového správania 
Petroitis et.al. (1995), doplnené Račková (2007) zdôvodňujú príčiny experimentálneho 
užívania drog a k predikčným faktorom rizikového správania uvádzajú:  
 
 odmietnutie konvenčných noriem,  
 prežívanie sociálneho odcudzenia,  
 orientácia na hedonistický spôsob života,  
 opozičné až rebelujúce správanie v rodine, v škole, v práci, 
 túžba po nezávislom spôsobe života,  
 normatívne presvedčenia, 
 nezáujem o dosiahnutie úspechu,  
 absencia zmysluplných aktivít, 
 pozitívne postoje k drogám a delikvencii. 

 
J. D. Hawkins, R. F. Catalano a J. Y. Miller (1992) uvádzajú dve kategórie príčinných 
faktorov mládeže, spúšťajúcich rizikové správanie: 
- faktory kontextuálne (normy a zákony, explicitnosť školských, rodinných a 
spoločenských noriem, legislatíva, dostupnosť drog, extrémna ekonomická deprivácia, 
chudoba, nízka sociálno-ekonomická situácia rodín, dezorganizácia prostredia, ktoré 
nevytvára príležitosť pre sociálnu pohodu a súkromie, odtrhnutosť od sveta 
dospelých...), 
- faktory individuálne a interpersonálne (fyziologické faktory – nízka úroveň 
sebaovládania, sebakontroly, pozitívne postoje k užívaniu drog od iných členov rodiny, 
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časté nezhody, chýbajúca citová väzba, nekvalitná rodinná výchova, konfliktogénne 
rodinné prostredie, absencia citovej a sociálnej opory v  rodine, školský neúspech, 
odmietanie rovesníckou skupinou, rebelanstvo, pozitívne postoje k drogám). 
 
1.2. Cyklické fázy – vývojové sekvencie užívania drog 

Výsledky longitudinálnych štúdií Kandelovej a jej spolupracovníkov (in Kandel, 
Yamaguchi, Chen, 1992) potvrdili, že v progresii zneužívania návykových látok existujú 
typické vývojové sekvencie, kedy jedno štádium prechádza a podmieňuje ďalšie. Vo 
vzťahu k piatim skupinám návykových látok (alkohol, tabak, marihuana, iné drogy a 
psychofarmakotiká) rozlišujú štyri štádiá, vývojové sekvencie:  

1) empíria s alkoholom alebo tabakom,  
2) skúsenosť s užívaním marihuany,  
3) užívanie iných ilegálnych drog, 
4) užívanie liekových psychofarmakotík (sedatíva, stimulanciá ). 

 
 
1.3. Osobnostné typy konzumentov alkoholu – štýly pitia  
        (in Kepinski, 1978) 
 
 neurastenický štýl 
 kontaktný štýl 
 dionýzsky štýl 
 heroický štýl 
 sebavražedný štýl 

 
Neurastenický štýl spočíva v tom, že človek pije síce alkohol v malých dávkach, ale 
často. Napr. ak sa cíti unavený, podráždený alebo pri príznakoch neurastenického 
syndrómu. Po požití jedného pohára sa pocitu zlepšujú, človek vie 
pokračovať v aktivitách, lepší sa jeho nálada. Očakávaný liečebný účinok alkoholu je 
zdanlivý, pretože permanentná potreba konzumovať alkohol neurotické príznaky len 
znásobuje. Roztáča sa typická špirála neurastenického začarovaného kruhu. 
Kontaktný štýl sa objavuje u osôb, ktoré konzumujú alkohol v očakávaní jeho 
pozitívneho vplyvu pri nadväzovaní lepšieho kontaktu s inými jedincami. Aj po vypití 
malého množstva alkoholu nesmelý človek cíti väčšiu sebaistotu, zmenšuje sa dištancia 
a odstup medzi ním a „významnou“ osobou, ľahšie sa mu hovorí, objavuje sa pocit 
spolupatričnosti, tzv. we feeling. Fáza experimentovania vytvára bázu pre fázu trvalej 
konzumácie, predstavovanú štýlom pitia dionýzskeho, heroického, či  sebavražedného. 
Dionýzsky štýl je typický požitím väčšieho množstva alkoholu s cieľom maximalizovať 
účinky omámenia, navodiť zmeny stavu vedomia, aby sa človek mohol vymaniť zo 
všednej reality. Túžba po inom videní sveta, odtrhnutie od každodennosti, psychózy – to 
sú najčastejšie dôvody konzumácie napr. u poslucháčov s umeleckými ambíciami, ale 
taktiež u ľudí večne nespokojných „otrávených“ životom. 
Heroický štýl vyžaduje rovnako väčšie množstvo alkoholu. Až vtedy si môže človek 
„vychutnať“ svoju moc a silu. Má viac energie pre vykonanie niečoho veľkého, viac 
odvahy a nebojácnosti. Mladí ľudia sa s uvedeným štýlom pitia uchyľujú často k rôznym 
excesom, agresii, výtržnostiam, delikvencii. 
Sebavražedný štýl je obrátením agresie proti sebe samému. Rovnako sa vyznačuje 
požitím veľkého množstva alkoholu. Človek pije do nemoty, aby zabudol na príčiny 



Z b o r n í k  p r í s p e v k o v  -  V í n o  a  č l o v e k                                                                                  |67 
 

svojho nešťastia, bolesti a sociálneho odcudzenia. Neschopnosť nájsť svoju cestu 
z kruhu problémov, rieši suicídiom. 
 
 
2. Prevencia. Výchova k zdraviu.  

Hľadanie účinnej prevencie je stredobodom záujmu už niekoľko rokov aj u nás. 
Sťažuje ho celospoločenský prodrogový postoj a vo vzťahu k človeku - jeho jedinečné, 
individuálne osobnostné „nastavenie“. Modelované správanie od rizikového až po 
sociálne akceptovateľné býva aj po efektívnej intervenčnej snahe často nejasné, 
diskutabilné, subjektívne, s rôznym efektom. Domnievame sa, že v našom edukačnom 
prostredí musia existovať potencie vytvárať priestor pre kreovanie postojov študentov 
k hodnotám zdravého životného štýlu, vhodne kombinované a podporované rodinnou 
výchovou.  
Cieľ výchovy k zdraviu sleduje osvojenie si solídnych vedomostí a požiadaviek, ktoré 
súvisia so zdravým jednaním a správaním. Ide o získanie informácií, poznatkov, zručností, 
ale aj o formovanie postojov a hodnotových orientácií, zameraných na interiorizáciu 
zásad zdravého spôsobu života. Výsledkom je aktívna starostlivosť o vlastné zdravie 
saturujúca objektívne zdravie jedinca,  konkretizovaná vo vyváženom a zmysluplnom 
životnom štýle, ktorý je predpokladom životnej pohody, vyššieho výkonu, úspešnosti, 
osobnej a spoločenskej sebarealizácie. 

Výchova k zdraviu by sa podľa nášho názoru mala zamerať na formovanie 
postojov k ochrane zdravia, ako aj na ovplyvňovanie hodnotových rámcov jedinca. Podľa 
Hruškovej a Ľochovej (2009, s. 131) ide o získavanie sociálnych kompetencií v priebehu 
celého života. V tejto súvislosti vidíme akcent  edukačného pôsobenia v smere pôsobenia 
na: 

 
 autokreáciu - zvyšovanie pripravenosti k zodpovednému zdravotnému 

správaniu,  
 upevňovanie a posilňovanie pozitívnych postojov k zdraviu, 
 sebareflexiu - zvyšovanie informovanosti o všetkých otázkach, ktoré so zdravím 

človeka súvisia, vrátane odstraňovania predsudkov, tradovaných názorov, 
 autoreguláciu - zdôrazňovaním osobnostných, salutogénnch fenoménov, ktoré 

majú nepriamy, sprostredkovaný vplyv na subjektívne zdravie, 
 axiologizáciu - poskytovanie pomoci pri utváraní hodnotovej ako aj motivačnej 

osobnostnej dimenzie, s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie jedinca. 
 
 
ZÁVER 
 
 Sociálny svet jedinca sa pohybuje v komplikovanej a nesmierne dynamickej 
rovine vzťahov. „Bolesť bytia“, ktorá je tradične výlučne záležitosťou ľudského rodu, sa 
človek vždy snažil redukovať, utíšiť, zastaviť. Jedným z najstarších a najjednoduchších 
spôsobov bolo a je konzumovanie alkoholu. Etiológia alkoholizmu je podmienená 
multidimenzionálne (rovina biologická, psychologická, sociálna), a preto je tak náročné 
určiť hierarchiu a zástoj možných činiteľov.  
Vhodný životný štýl rodiny a edukačné preventívne aktivity, pomáhajú predchádzať 
návykovému správaniu. Ide o zaujímanie protidrogových postojov, formovanie zdravého 
bezpečnejšieho životného štýlu, o zámerné vyhýbanie sa „spúšťačom“ závislého konania. 
Reálny život však upozorňuje aj na faktory, ktoré napomáhajú drogovým prejavom. 



Z b o r n í k  p r í s p e v k o v  -  V í n o  a  č l o v e k                                                                                  |68 
 

Rizikovým priestorom života mládeže je kultúra spoločnosti podporujúca užívanie drog,  
podsúvanie nesprávnych informácií, či tradovaných mýtov zľahčujúcich a skresľujúcich 
objektívne informácie o účinkoch drogy na človeka, ako aj samotná existencia drog. 
Ostáva nám len veriť, že pertraktované v podnázve nášho príspevku alkohol neuškodí si 
v názoroch našich ľudí získa novú konotáciu – pozor na alkohol. Nikto nedokáže s istotou 
predikovať, že práve jemu alkohol neuškodí, a že mu v živote nikdy nemôže podľahnúť. 
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ABSTRAKT 
 
Vznik viničného (horenského) práva je možné položit do doby zakládání vinic. Vyvíjelo se 
nejprve jako právo zvykové. Teprve asi ve 13. století začalo docházet k prvním sepsáním. 
Rozhodující je však vláda Karla IV., kdy začala být vydávána ucelená privilegia obsahující 
předpisy organizační, o zakládání vinic, ale i předpisy trestní, procesní a pracovní. Na 
Moravě se dochovalo před 60 horenských řádů. Ještě v 18. století se vydávaly jednotné 
úřední viničné instrukce jednak pro Čechy (1710), jednak pro Moravu (1761). Horenské 
právo v podstatě končí s likvidací viničných soudů v souvislosti s josefínskou soudní 
reformou. 
 
Klíčová slova: viničné (horenské) právo, vláda Karla IV., perkrecht, perkmistr 
 
 
An origin of vineyard law may be found in the times when the first vineyards had been 
established. Having been developed just as a customary law in the first instance, the 
vineyard law was first time put into writing as late as in 13th century. In respect to this, 
however, the times of Charles IV were crucial, because there were issued the very first 
comprehensive prerogatives that contained rules on organizing and establishing vineyards 
as well as penal, procedural and labor provisions. There are preserved over sixty vineyard 
collections of regulations in Moravia. Still in the 18th century, there were issued uniformed 
vineyard instructions for Bohemia (1710) and for Moravia (1761). Essentially, the vineyard 
law evanesced along with dissolution of vineyard courts within the context of the judicial 
reform of Joseph II. 
 
Key words: vineyard law, the times of Charles IV., Royal Prerogatives, vineyard 
instructions 
 
 
VYMEZENÍ POJMŮ 
 
Viniční právo neboli právo horenské je soubor pravidel upravujících pěstováni vinné 
révy, práci na vinicích a pořádek ve viničních obvodech a vinařských sdruženích. Toto je 
obecná definice, kterou najdeme ve všech encyklopediích.  
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Kde se však toto právo vzalo a jakou má historii? Pokusíme se pro osvěžení, v několika 
odstavcích připomenout jeho vznik a základní etapy jeho vývoje. 
Podle názoru profesova Jaroslava Pošváře, je to příklad lidového vesnického práva, jež 
bylo sice potvrzováno či udělováno vrchností nebo zeměpánem, ale výkon a provádění 
bylo svěřeno vesnickým horenským soudům, které měly pravomoc trestat nejen 
pokutami, ale i na hrdle.  
Problematikou viničního práva se u nás v minulosti nejvíce věnoval právě prof. J. Pošvář, 
jehož jsem osobně znal, a tak právě z jeho poznatků budeme většinou vycházet. 
Z historického pohledu se horenským právem myslí nejen soubor oněch předpisů o 
vinicích, ale zejména jednotný viničný řád, platný v určitém regionu. Pojem horenské 
právo má však ještě další historický význam, označoval se tím i viničný orgán, zpravidla 
viničný soud, v pramenech se mluví „o osazení horského práva“. 
Je logické, že se viničné právo vyvinulo ve zvykové podobě brzy poté, co se začala 
pěstovat vinná réva. Kdy však se tak stalo, není možné z dochovaných pramenů 
vysledovat. Můžeme tedy sledovat jen písemná zachycení těchto pravidel.  
Jak známo, první písemné zmínky o vinařství na Moravě pocházejí z počátku 12. století, 
kdy v zakládací listině třebíčského kláštera z roku 1109 se jmenují první moravské 
vinice. Z dalších let se zachovala řada dalších písemných dokladů, které dosvědčují, že, 
až na výjimky, jsou ve 13. století vinice výlučně klášterní.  
Dále se z těchto písemných právních památek dovídáme, že se zde mluví o viničním 
desátku a již i o horenském právu. Toto právo se označuje jako ius montium nebo 
perkrecht. Dovídáme se i o tom, že toto právo považují král nebo markrabí za „své 
právo“ a že jim disponují ve prospěch klášterů, po případě kláštery od těchto povinností 
osvobozují.  
 
 
MORAVSKÉ VINIČNÉ PRÁVO  
 
Morava v historii viničného práva v českém království pravděpodobně sehrála 
rozhodující roli. Je možné se totiž domnívat, že Karel IV., jakožto moravský markrabě 
právě na Moravě poznal vyspělé vinařství a podle něho se snažil o oživení vinařství 
v Čechách. Je však asi nesporné, že nejen moravské vinařství na něho mělo rozhodující 
vliv, ale i poznatky z Francie sehrály svoji roli v další činnosti Karla IV. v této právní 
oblasti.  
Za základ skutečného viničného práva se proto považují v českých zemích nařízení Karla 
IV. v letech 1358, 1370 a 1378.  
Tak v privilegiu z 16. února 1358 uložil vlastníkům půdy na 3 míle kolem Prahy 
povinnost zakládat vinice. S pracemi se mělo začít do 14 dnů po vydání tohoto privilegia. 
Pokut tak nechtěl učinit sám vlastník, určil vinaře perkmistr. Zakladatelům vinic se 
udělovala na 12 let svoboda od všech dávek, a tedy teprve 13. rok měly být odváděny 
desátky vlastníku pozemku a českým králům ½ džberu vína z  vinice. Vinice byly 
osvobozeny na věčné časy od ungeltu a zemské berně. Rozměry vinic byly určeny na 16 
prutů délky a 8 prutů šířky, přičemž 1 prutů šířky, přičemž 1 prut se rovnal 8 loktům.  
Zmíněné privilegium mělo však i trestní a pořádkové ustanovení. Týkala se zejména 
způsobení škody na vinici. Tak podle příslušných ustanovení tohoto privilegia kdo 
způsobil škodu na vinici, spáchané ve dne či v noci, ať již osoba urozená nebo neurozená, 
chůzí nebo jízdou, případně děláním nových cest a byl při tom přistižen ve dne, měl 
ztratit pravou ruku nebo zaplatit 20 kop a jeho statek propadl perkmistrovi. Stalo-li se 
tak v noci, ztratil hrdlo a rovněž statek propadl perkmistrovi. Zabil-li někdo škůdce při 

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=43420�
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přistižení, měl položit 2 haléře na tělo zabitého a nebyl ničím vinen. Pokud škůdce utekl, 
měl být povolán zpět, nedostavil-li se, měl být achtován  podle pražského 
staroměstského práva. Přišel-li, mohl sám třetí (tedy se dvěma svědky) přísahat. Byl-li 
usvědčen, ztratil hlavu a jeho zboží propadlo perkmistrovi. 
Soudní příslušnost byla daná zcela jednoznačně. Byly to staroměstští konšelé. Pokud to 
ale byly osoby panského stavu, tak podléhaly soudu krále. 
Na privilegium z února 1358 navazovalo privilegium z května ze stejného roku, které 
předchozí privilegium rozšířilo na celé české království a platilo jak pro osoby světské, 
tak duchovní. Perkmistrovi se ukládalo, aby označil hory vhodné k zakládání vinic a 
vyzval pak vlastníky půdy, aby do 4 týdnů na své náklady začali s pracemi. Pokud někdo 
neposlechl, tak ztrácel právo desátku, které propadalo králi. 
Na tato nařízení potom navazovala řada dalších, která uvedená nařízení dále 
konkretizovala.  
 
 
DOBA KARLA IV. 
 
Za zakladatele viničního práva je tedy u nás označován Karel IV. Z výše uvedeného však 
jasně vyplývá, že vycházel z moravských pravidel, které však nebyly kodifikovány ale jen 
venkovskými písaři opisovány a tedy podle potřeby i měněny. Karlovo právo je tedy 
legislativně vyspělejší, předpisy jsou úspornější, méně kazuistické a tedy obecnější.  
Pravděpodobně od dob Karla IV. viničné právo získalo definitivně podobu práva 
regálního. Což znamenalo, že (stejně jako v právu horním) měl panovník právo určitý díl 
výtěžku z vinic. Dosvědčují tomu nejen příslušná ustanovení v Karlových privilegiích, ale 
zejména známá praxe, která je doložena v řadě listin a zápisů. Případně regální povahu 
viničného práva můžeme vysledovat z řady listin, v nichž se panovník perkrechtu zříká 
nebo ho na někoho převádí.  
Jak bylo uvedeno, Karlem IV. pravděpodobně vrcholí vývoj z předešlé doby. Protože 
například na Moravě jsou doklady o regální povaze viničného práva již doby vlády 
Václava I. či Přemysla Otakara II., kteří určitá práva přenášejí na brněnské kláštery.  
Viničné právo obsahovalo ustanovení nejen o zakládání vinic a již zmíněné trestní a 
pořádkové předpisy a předpisy o dávkách a perkrechtu, ale byla zde i ustanovení o 
právu sousedském, a předpisy o práci, ale i předpisy procesní. 
Snad pro zajímavost je možné se ještě zastavit u předpisů procesních. Horenský soud se 
„osazoval“ většinou dvakrát do roka, většinou kolem sv. Jiřího a kolem sv. Vavřince. Na 
toto shromáždění se měli dostavit všichni vinohradníci, jichž povinností bylo přihlásit tu 
svoje vinohrady a zaplatit evidenční poplatek. Neúčast byla trestána pokutou 10 či 20 
grošů. Na shromáždění se předčítaly artikuly horenského práva, což bylo z důvodu jejich 
připomínání všem vinohradníkům a perknosům. 
Konečně ještě něco z práva pracovního. Některá viničná práva obsahovala i 
pracovněprávní předpisy. Ty se týkaly především najímání dělníků, jejich pracovní doby 
a samozřejmě mzdy. 
Najímání se dělo většinou začátkem ledna na shromáždění dělníků, kde byla zjišťována 
jejich odbornost. Najímáni byli na 2 – 3 roky. Pracovní doba byla stanovena jednotně – 
od východu do západu slunce. Porušení se trestalo ztrátou celodenní mzdy. 
Nejobsáhlejší ustanovení o pracovním právu mělo ivančické právo, kde se dokonce 
mluvilo i o pracovních přestávkách. Na snídani byla půl hodina, na oběd hodina a na 
odpolední svačinu také půl hodina. Zakázaná byla práce v sobotu odpoledne a 
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odpoledne v den před svátkem, samozřejmě v neděli a ve svátky. Mzda se většinou 
určovala podle druhu práce a stáří dělníka. 
 
 
ZÁVĚREM 
 
Horenské právo se samozřejmě vyvíjelo, na Moravě se dochovalo před 60 horenských 
moravských řádů. Ještě v 18. století se vydávaly jednotné úřední viničné instrukce 
jednak pro Čechy (1710), jednak pro Moravu (1761). Horenské právo v podstatě končí 
s likvidací viničných soudů v souvislosti s josefínskou soudní reformou. 
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 Je známo, že řada z toho, co je samo o sobě neškodné, může mít v kombinaci 
devastující účinky. Jako příklad – v intencích tématu našeho semináře – lze uvést hnojník 
(nenápadná, často se vyskytující houba) a víno, které vyvolávají fenomén zvaný 
antabusový efekt. K tomu odborná literatura říká: „Je proto nutné dávat pozor na hnojník 
inkoustový a třpytivý. Jejich záměnou za obecný a při následné konzumaci se objeví 
nápadná červeň v obličeji, která se šíří dolů po těle i na horní končetiny. Dostaví se bušení 
srdce, dušnost, zvracení, průjem a strach. Tyto příznaky se nemusí projevit v plné šíři, 
odpovídají množství požité houby, případně množství alkoholu. Mohou se však projevit až 
do čtvrtého dne po novém napití alkoholu se slábnoucí intenzitou, aniž by se znovu 
konzumovala houba. Pomoc pak je vhodné vyhledat na psychiatrickém oddělení, které má s 
léčbou antabusového efektu zkušenosti.“1

Velmi podobě může za určitých podmínek působit i souběžné dodržování zásady „In 
vino veritas“ a „Pravda vítězí“ v oblasti vědecké práce. Konzumace obou zásad 
v přiměřené míře je samo o sobě téměř neškodná. Každý vědec má oprávněnou potřebu 
sdělovat pravdu. Rovněž tak běžná konzumace vína, a to i na akcích věnovaných vědě, 
má spíše pozitivní následky. Problémy nastávají tam, kde dojde k souběhu jednoho i 
druhého. Náš příspěvek lze z tohoto hlediska chápat jako praktickou ukázku i varování. 

 

 
 
1. Co může udělat vědec, pokud podlehne zásadě „Pravda vítězí“, aby 
se vyhnul případným nepříznivým následkům 
 
 V případě, že se vědec nechá ovlivnit pokušením říkat pravdu v naději, že tato 
zvítězí, může použít osvědčený postup, kterým se vyhne případným následkům. Zahalí 
jím hlásanou pravdu, o které se domnívá, že jednou, možná i poté, co již on sám, nebude 
mezi živými, zvítězí a tím bude svět zachráněn, do jazyka vědy, a to pokud možno 
s využitím náročného formálního aparátu využívajícího symboliku, která by podle 
zaužívaných pravidel měla obsahovat několik aritmetických symbolů, písmenka řecké 
besedy apod., aby mu jiný vědec, který činí totéž, který je do svého vlastního způsobu 
vyjadřování zahleděn, nedokáže se z něj vymanit a cokoli složitějšího nedomýšlí, protože 
se domnívá, že jen o sám je schopen říci něco nového a hlásat, byť i jen obdobnou 
vhodnou formou, skutečnou pravdu, která má spasit svět, nerozuměl, resp. nedocházel 

                                                           
1 Viz např. www.vareni.cz/trendy/pozor-na-hnojniky/ 
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mu skutečný smysl a dosah toho, co je sdělováno. K tomu existuje několik snadno 
zvládnutelných zásad: 
1. Používej co nejdelší věty, protože na konci každé si již nikdo nepamatuje, k čemu 
směřovala na začátku (příklad viz druhá věta předešlého odstavce). Místo sdělení 
poznatku tak zůstane jen matný dojem. 
2. Odvolej se na autoritu nějaké teorie. To tě zbaví odpovědnosti a zvýší důvěryhodnost 
sdělovaného. Nejlépe, pokud takovou teorii vytvoříš sám. To ti umožní sdělovat přesně 
to, co chceš, co považuješ za onu pravdu, která má zvítězit. Teorie přitom musí 
vykazovat všechny znaky toho, co je za teorii považováno. Příkladem může být teorie 
redistribučních systémů, kterou lze ve stručnosti charakterizovat takto: 
 
Teorie redistribučních systémů se zabývá následujícím:2

a) Jak je dění uvnitř různých systémů, v nichž se nachází několik aktérů, ovlivněno 
vytvářením koalic, které zvýhodňují ty, kteří se stanou členy vítězné koalice, a 
diskriminují ostatní. 

 

b) Jakou roli hraje neadekvátní hodnocení výkonu jednotlivých hráčů ve výkonu celého 
systému. 
Následně nás zajímá, jak se systém mění a vyvíjí a v souvislosti s jednotlivými hrami 
jednotlivých hráčů. 
Za základ můžeme vzít model elementárního redistribučního systému. Ten má tři hráče 
(nejmenší počet, při kterém se mohou vytvářet koalice) s různou výkonností e1, e2, e3 
(např. 6; 4; 2). Jako další parametr lze uvažovat míru maximální diskriminace hráče, 
která odpovídá nejmenší výplatě, kterou musí dostat – d1, d2, d3 (která může být rovna 
např. 1). K tomu je nutno dodat ještě některé další předpoklady – např. rovnoprávnosti 
všech hráčů (nejsou žádná omezení při tvorbě koalic, každý z hráčů má stejnou vlivovou 
sílu apod.). Některé z dalších předpokladů zůstaly po určitou dobu skryté a odhalovaly 
se až postupně při rozpracování teorie. 
Množinu všech možných redistribucí v elementárním redistribučním lze vyjádřit 
následujícím způsobem: 
x + y + z =  E - η.R(x - e1; y - e2; z – e3) 
Pro případ N hráčů: 
Redistribuční rovnici pak můžeme přepsat následujícím způsobem: 
x1 + x2 +...xN =  E - η.R(x1 - e1; x2 - e2;... xN - eN) 
kde: 
x1 + x2 +...xN je součet výplat jednotlivých hráčů; 
E = e1 + e2 +...eN je maximální částka, která by mohla být rozdělena, pokud by výkon 
redistribučního systému byl maximální, což znamená, že by nedocházelo k redistribuci a 
rozdělení výplat by tedy proběhlo podle výkonnosti,  
η je koeficient snížení výkonnosti, 
R(x1 - e1; x2 - e2;... xN - eN) je funkce vzdálenosti rozdělení skutečných výplat od výplat 
podle výkonu. 
η je parametr citlivosti poklesu výkonnosti systému v důsledku odchylky výplat od 
výkonnosti hráčů (tj. předpokládá se lineární závislost na funkci vzdálenosti). 

                                                           
2 Tým na VŠFS se analýzou her tohoto typu zabývá již od roku 2006, nyní i v rámci projektu GAČR 
nazvaného Teorie redistribučních her (vedeného pod číslem 402/09/0086). Výsledky jsou průběžně 
publikovány na www.vsfs.cz/?id=1046 (kde je archiv Teoretického semináře ekonomie produktivní 
spotřeby s podklady i k dané problematice) a na www.vsfs.cz/?id=1042 (kde je zveřejněno plné znění 
recenzovaného časopisu ACTA VŠFS a téměř ve všech jeho číslech články obsahující nové poznatky). 
 

http://www.vsfs.cz/?id=1046�
http://www.vsfs.cz/?id=1042�
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Redistribuční rovnici lze číst i tak, že toho, kolik si hráči mohou rozdělit, je tolik, kolik by 
si mohli rozdělit maximálně, sníženo o to, nakolik se vzdálili rozdělení podle výkonnosti. 
Funkce vzdálenosti může být definována různě, ve stávajících modelech se používá 
běžná metrika (kladná hodnota odmocniny součtu čtverců rozdílů optimální výplaty 
podle výkonu od skutečné). Pokud by platilo, že koeficient η = 0, pak by se jednalo o 
běžnou N-koaliční hru. Poměrně obtížným úkolem se ukázalo definovat chování hráčů 
prostřednictvím pravidel, preferencí a strategií, které mohou volit. Šlo o to, aby hru bylo 
možné popsat v explicitním tvaru. Chování v případě tří hráčů bylo definováno takto: 
a) Každý z hráčů se snaží dosáhnout maximální výplatu (to je jeho preferencí). 
b) Návrh na uzavření koalice a rozdělení výplat dává vždy ten hráč, který je 
diskriminován (to je hlavní pravidlo, které lze různým způsobem konkretizovat). 
c) Každý z hráčů v každém kole vyjednávání a při jednání s každým hráčem uplatňuje 
stejný princip rozdělení výplat mezi sebe a koaličního hráče, např. tak, že dělí výplaty to, 
co mohou získat diskriminací třetího hráče ve stejném poměru. (Zde princip stability a 
rovnosti lze chápat jako pravidlo, konkrétní způsob dělení jako strategii.) 
d) Návrh na uzavření koalice a rozdělení výplat dává hráč, který je na tahu (tj. ten, který 
je v souladu s výše řečeným diskriminovaný) tomu hráči, se kterým může dosáhnout 
větší výplaty (to je jedna z možných strategií).  
Výsledky, které byly analýzou elementárního redistribučního systému získány, lze ve 
stručnosti formulovat takto: 
a) Pokud hráči v elementárním redistribučním systému volí strategii zaměřenou na 
vytváření diskriminujících koalic (dva hráči vytvoří koalici, ve které si na úkor třetího 
hráče zvyšují svoji výplatu), konverguje systém k oscilaci mezi třemi diskriminačními 
rovnováhami).3

b) Hráči mohou dosáhnout paretovského zlepšení oproti situaci vyúsťující ke 
konvergenci systému k oscilaci mezi třemi diskriminačními rovnováhami, přičemž 
příslušnou strategii vyjednávání lze definovat a její smysl je intuitivně zřejmý. Příslušná 
strategie vede k dosažení bodu společně přijatelné rovnováhy – ten je v elementárním 
redistribučním systému jediný a vykazuje řadu vlastností, které jsou zajímavé z čistě 
matematického hlediska a patrně i z hlediska standardních úloh teorie her.

 

4

 
  

3. Poté, co se dostaneš k tomu, co máš nutkání zjevit, jakou pravdu, která (jednou, 
možná, někde) zvítězí, zabal (zašifruj) sdělení do vhodné podoby (tak, aby to bylo 
podobné tajemství sdělenému vrbě, příp. ještě bezpečnější. Vhodné jsou odkazy na 
literaturu – nejlépe zahraniční, v cizím jazyce, používající sofistikovaný matematický 
aparát, kterou nelze v běžné knihovně vypůjčit. K tomu opět ukázka: 
Odhalení společně přijatelné rovnováhy a možnosti jejího dosažení prostřednictvím 
určitého typu strategií5

- Je odvozena od základní redistribuční hry. 

 umožnilo nastolit a řešit otázky, co brání systémům této 
rovnováhy dosáhnout. Analýza ukázala, že jsou to zejména paralelní redistribuční hry, 
které korespondují s narušením institucionálního rámce systému. Paralelní 
redistribuční hra: 

- Hraje ji jen část hráčů a ne všichni hráči jsou o ní informováni. 
- Prostřednictvím paralelních redistribučních her může část hráčů získávat prostředky 
z toho, co je vytvářeno fungováním původního systému. 
                                                           
3 Budinský – Valenčík 2008a. 
4 Budinský – Valenčík 2009c. 
5 Jedná se o určitou obdobu realizace Nashova programu pro případ koaličních her N hráčů s přenosnou 
výhrou, ovšem s nepřenosnou výhrou (viz např. Serrano 2004), kde je problémů podstatně obtížnější. 
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- Získání prostředků prostřednictvím paralelní redistribuční hry vede k poklesu 
výkonnosti systému. 
Typů různých paralelních her, které se hrají, je nepřeberné množství. K jejich analýze 
potřebujeme rozšířit koncept popisu elementárního redistribučního systému. 
Rozšířenou soustavu redistribučních rovnic pro případ paralelních redistribučních her 
lze formulovat takto: 
Σx0j = Σe0j - η0.R0(X0 - E0) - Σπi Σxij     
j  j   i     j  
kde: 
i = 1, 2, ... M  jsou jednotlivé paralelní redistribuční hry, v případě j = 0 se jedná o 
původní    redistribuční hru 
j = 1, 2, ... N je index vztahující se k hráčům (označuje to, co se týká prvního, druhého 
atd.    hráče) a N je celkový počet hráčů 
xij   je výplata j-tého hráče v i-té paralelní hře  
Σxij  je součet výplat všech hráčů z i-té (základní v případě i = 0 v ostatních 
  
j   případech paralelní) redistribuční hry 

ij je výplata j-tého hráče v i-té paralelní hře podle jeho výkonnosti v této paralelní hře 
ηi  koeficient snížení výkonnosti v základní redistribuční hře 
Xi - Ei  vektor (xi1 - ei1; xi2 - ei2;.... xiN - eiN), tj. vektor rozdílů mezi výplatou podle 
   výkonnosti hráče a jeho skutečnou výplatou v i-té paralelní hře 
Ri(Xi - Ei) funkce snížení výnosu z i-té paralelní hry v důsledku odchylky výplat od 
   výkonností hráčů (přičemž jde o výkonnost dle požadavků 
příslušné paralelní    redistribuční hry) 
πi  koeficient vlivu velikosti výplat hráčů v i-té paralelní redistribuční hře na 
   snížení výplat v základní redistribuční hře 
Rozšířenou soustavu redistribučních rovnic pro případ paralelních redistribučních her 
lze pak číst takto:  
- V základní redistribuční hře se součet výplat hráčů (Σx0j sečteno po j) rovná tomu, kolik 
by mohli dostat, pokud by měli výplaty podle své výkonnosti (Σe0j sečteno po j), ovšem 
sníženo v důsledku odchylky výplat hráčů od výkonnosti hráčů (ηR(X0 - E0)) a dále pak o 
negativní vliv paralelních redistribučních her na celkovou výkonnost základního 
redistribučního systému (Σπi Σxij sečteno po j a i). 
- V i-té paralelní redistribuční hře se součet výplat hráčů (Σx ij sečteno po j) rovná tomu, 
kolik by mohli dostat, pokud by měli výplaty podle své výkonnosti (Σe ij sečteno po j), 
ovšem sníženo v důsledku odchylky výplat hráčů od výkonnosti hráčů (η.R(X i - Ei)), 
přitom negativní vliv paralelních redistribučních her na výkonnost kteréhokoli jiného 
redistribučního systému neuvažujeme (pokud by byla do určité paralelní redistribuční 
hry vložena další, pak by bylo snadné příslušnou soustavu příslušným způsobem 
rozšířit, resp. hierarchizovat). 
Uvedená soustava rovnic stojí kromě jiného na následujících předpokladech: 
a) Jednotlivé paralelní redistribuční hry jsou na sobě nezávislé, a proto v příslušných 
rovnicích jejich výplat není člen typu Σπi Σxij. 
b) To mj. znamená, že do paralelních redistribučních her nejsou vloženy další paralelní 
redistribuční hry, proto to, co v rámci nich může být rozděleno, není závislé na jiných 
paralelních redistribučních hrách; pokud by do některé paralelní redistribuční byla 
vložena jiná či jiné, není problém soustavu rovnic příslušným způsobem rozšířit. 
c) Za zjednodušenou může být považována konstrukce vlivu paralelních redistribučních 
her  
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Prostřednictvím popisu a analýzy paralelních redistribučních her můžeme: 
- Identifikovat standardní situace, které vytvářejí možnosti pro hraní redistribučních 
her. 
- Odhalit různé redistribuční hry, rozpoznat je podle typických příznaků, odhadnout 
jejich další průběh. 
- Analyzovat procesy vzájemného tolerování redistribučních her, tj. křížového 
propojování mezi hráči z různých redistribučních her. 
Na základě výše uvedeného lze odpovědět na následující otázky: 
a) Kdo, jaké hry a proč (s očekáváním jakých výplat) hraje. 
b) Jak a jaké se vytvářejí koalice v těchto hrách. 
c) Jak dochází ke křížovému propojení her a vytváření křížových koalic mezi hrami 
v různých oblastech. 
d) K jakému vyjednávání při tvorbě koalic a rozdělování výplat dochází a jak se toto 
vyjednávání projevuje. 
e) Jak jsme do těchto her vtahování, kterých z těchto her a jak se účastníme (aniž 
bychom to třeba i věděli). 
f) Jak v těchto hrách neprohrát. 
 
Takový způsob přednesu výsledků teoretického bádání je v podstatě neškodný. 
Respektuje zásadu „Pravda vítězí“, aniž by se ji současně pokoušel kombinovat se 
zásadou „Ve víně je pravda“. 
 
2. Vliv požití vína na způsob prezentace výsledků vědy 
 
Podívejme se, jak se může změnit způsob přednesení toho, co je výsledkem vědecké 
snahy po naplnění principu „Pravda vítězí“ po požití vína s cílem vyzkoušet zda platí i 
zásada „Ve víně je pravda“. Vědec sdělí poznatky např. následující formou: 
Krade se. To není ještě to nejhorší. Kradlo se vždycky. Krade se moc. Ale ani to není 
nejhorší. Problém je v tom jak a kdo krade. A jaké to má důsledky. Dřív se kradlo tak, aby 
to nikdo neviděl. Ten, kdo kradl, nesl riziko, že ho přistihnout a potrestají. A autority 
hlídaly, aby se nekradlo. Dnes se krade úplně naopak.6

                                                           
6 Zde by mohl někdo střízlivý namítnou, že se jedná o „contradictio in adiecto“, tj. rozpor 
mezi pojmem „krade se“ a atributy „nepotrestatelné“ či „ví se o tom a nic se s tím 
nedělá“. K tomuto sémantickému problému se vrátíme v rozboru příslušné pasáže. 

 Vše začíná tím, že se přijmout 
zákony, které neumožní krádež potrestat. Tím ten, kdo krade, nenese prakticky žádné 
riziko. Autority místo, aby krádeži bránily, vytvářejí červivé zákony, které kradení 
umožňují. A nejen to. Pokud podmínkou běžného kradení bylo, aby krádež nikdo 
neviděl, tak nyní autority kšeftují s tím, kdo na koho co ví. Vytvořil se systém vzájemné 
tolerance způsobů přeměny veřejných prostředků v soukromé obohacení. Předražením 
zakázek, připraveným a vyprovokovaným arbitrážním řízením, využitím „in-side“ 
informací při finančních či majetkových spekulacích atd. Přeměna veřejných prostředků 
v soukromé obohacení na řadu způsobů je dnes zakódována již do samotných zákonů, 
které se přijímají. A do sféry autorit může proniknout jen ten, na koho ti ostatní něco 
vědí. A to jen tehdy, pokud on ví něco na ně. Jakkoli zde probíhá boj o míru vlivu, 
autority vytvářejí neprůstřelný systém chránící toto kradení ve velkém. Tomu asistují 
početné houfy slouhů, kteří se nechali koupit za funkci, z pozice které hlásají, že vše je 
normální a bylo tak vždycky. Hlavně, aby si udrželi pocit, že „oni jsou ti lepší“. A vůbec 
nejhorší je, že s kradením nelze jen tak přestat. Kterákoli z autorit, co nechce vypadnout 
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ze hry, musí mít dostatek prostředků. A ty rozhodně nezíská tím, že by uměla něco, co je 
pro normální lidi prospěšné. Vždy autoritou se stala právě tím, že její hlavní schopností 
je bezohledně se prosadit. Její jedinou kompetencí je, že dokázala ztratit zábrany tam, 
kde normální člověk zůstává slušným. 
 
Všimněte si některých typických rysů přednesu, který je poznamenán souběhem zásady 
„Pravda vítězí“ a „Ve víně je pravda“. Používají se krátké věty. Projev však obsahuje 
sémantické nepřesnosti (viz sporné použití pojmu „krádež“ místo mnohem přesnějšího 
„přeměna veřejných prostředků v soukromé obohacení“). Zajímavé je, že použití 
nepřesných pojmů zvyšuje srozumitelnost projevu. Ten je dokonce podstatně kratší, než 
popis situace s využitím účinných teoretických prostředků, včetně jejich opory 
v matematickém aparátu. 
 
Jakmile vědec povzbuzen pocitem toho, že sděluje to, co má sdělit, a to formou, která je 
srozumitelná, požije další dávku vína (protože se mu subjektivně zdá, že zásada „Ve víně 
je pravda“ začíná fungovat), začne uvádět konkrétní jména a fakta. Zde je již nejvyšší čas 
uplatnit ve vztahu k příslušnému vědci doporučení, které bylo dáno v souvislosti 
s efektem antabusu (viz úvodní odstavec): „Pomoc pak je vhodné vyhledat na 
psychiatrickém oddělení, které má s léčbou antabusového  efektu (v našem případě efektu 
intelektuála toužícího zjevit pravdu – pozn. aut.) zkušenosti.“ 
 
 
Závěrem 
 
Jak je zřejmé z předcházejícího, samotná konzumace vína – a to i na vědeckých akcích – 
nemusí být škodlivá. Škodlivé však může být to, když se vědec snaží uspokojit svou 
nutkavou potřebu sdělovat pravdu (která jej vedla k tomu, že se vědcem stal) s pomocí 
vína. Ani zde však konzumace vína neškodí vědě přímo. Vede dokonce ke zkrácení 
projevu a zvýšení jeho srozumitelnosti. Může však uškodit vědci a tím nepřímo i vědě 
samotné. Proto lze považovat za užitečné konání vědecké konference o úloze vína, ze 
které může vzejít řada podnětů, jak výše tematizované problémy řešit. 
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ABSTRAKT 
 
Práce je věnována nástinu historie v nejstarších dobách. Zabývá se antickou historií 
pěstování a výroby i konzumace vína. 
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The contribution deals with the history of the growing of grapes, producing of wine a and 
its using during ancient time.  
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1. ÚVODEM 
 
Nejstarší doklady o konzumaci hroznů jsou staré přibližně 14 000 let a pocházejí 
z oblasti Ženevského jezera. Předpokládá se dokonce, že už lidé v této době pili 
zkvašenou hroznovou šťávu. Důkazy o tom ale máme až z doby o dost mladší. Asi před 
8 000 lety se už určitě hrozny cíleně pěstovaly v Zakavkazsku a Mezopotámii, před 7 000 
lety pak v Iránu prokazatelně vyráběli víno. Ze starověkého Sumeru, z doby před 5 500 
lety máme doklady o obchodu s vínem. S oblastí Mezopotámie obchodoval i starověký 
Egypt, kde je víno doloženo 2 700 let př. n. l.7  Egypťané sice nebyli prvními vinaři, 
nicméně jako první o víně psali a oslavovali je v obrazech. Je možná zarážející, že již 
tehdy Egypťané zcela zvládli technologii výroby vína a že mezi nimi byli znalci, kteří ba 
si samozřejmě nikterak nezadali dnešními sommeliery. Víme také, že Egypťané pěstovali 
šest až osm odrůd révy vinné.8

                                                           
7 

 Víno faraónů, i když o něm máme mnoho svědectví, je 
nám už příliš vzdálené, než abychom mu přičítali větší význam. Z našeho pohledu začíná 
„vinný věk“, jehož kořeny nacházíme u Féničanů, teprve kolonizací Středomoří někdy 
kolem roku 1 100 p. n. l. a Řeky, kteří sem přišli o 350 let později. V tuto dobu se víno 
také vysazovalo tam, kde později našlo svůj domov: v Itálii, Francii a Španělsku. Mezi 8. a 
4. stoletím př. n. l. Etruskové kultivovali divokou révu z Itálie. Řekové nazývali Itálii zemí 
úpravných vín – Oenotoria (zemí vykolíkované révy). Řekové zavedli průmyslové 

http://blog. cz/nápověda/klavesove- zkratky; http://milasko.blog.cz 
8 http://www.encyklopedie-vina.cz/clanky/prameny-vinarske-tradice/p.... 
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způsoby pěstování vína v jižní Itálii, Etruskové v Toskánsku a dále na sever, Římané 
v tom pak úspěšně pokračovali. 9

 
 

2. BOHOVÉ A VÍNO 
 
Vinná réva a víno měly odnepaměti ve společnosti mimořádné postavení. Již 
v předkřesťanských dobách lidé k révě a vínu vzhlíželi s úctou. Není tedy divu, že pro 
vznik dobrého vína byla žádoucí přízeň bohů. Nebylo tudíž starověkého národa, který by 
nežádal nějakého boha nebo bohyni o ochranu vinohradů a úrody či o zdařilou výrobu 
vína. 
 
Tak například mezopotamská bohyně Siduri, přezdívaná jako „šenkýřka na konci světa“, 
je spojována se zdárným kvašením ovocných nápojů. V mezopotamských eposech bývala 
vinná réva označována jako keř bohyně Siduri. Ve slavném eposu o Gilgamešovi se 
dočítáne, že šenkýřka bohů Siduri dokonce zrazovala reka Gilgameše od hledání 
nesmrtelnosti a snažila se ho přimět, aby se raději soustředil na radosti hmotného 
života. 
 
Jinou z dávných bohyní je sumerská bohyně Geštinanna, který v mýtech vystupuje jako 
božská básnířka a vykladačka snů. Jedno z jejích jmen bylo Nebeská réva vinná. 
 
Zajímavou ochránkyní vinohradů byla údajně také perská bohyně-matka Spenta Arnauti 
(Spandermat,  Spandermad, Spendermaz .) Její ochrana se vztahovala na veškerou zem a 
ona sama ztělesňovala nejen mateřskou ochranu, ale ducha lásky a oddanosti. Slavnosti 
bohyně připadaly na měsíc únor a byly jakousi přípravou na nadcházející jaro. 
 
Víno hrálo významnou roli i ve starověkém Egyptě. Tam bylo víno zpočátku nápojem 
bohů, králů a vyšších společenských vrstev. Bůh zemědělců Osiris byl podle filosofa 
Plutarcha prvním, kdo ochutnal víno a učil lidi pěstovat vinnou révu. Podle egyptského 
mýtu otěhotněla Osiridova žena, bohyně Isis (Eset), právě po požití hroznů a porodila 
boha jménem Horus. Tmavě modré hrozny byly pak v Egyptě nazývány Horovy oči. 
 
V Palestině byla sklizeň hroznů spojena s hlavními židovskými svátky. Víno bylo 
odjakživa užíváno nejen jako nápoj, ale také jako lék a přinášelo se za oběť bohům. Ve 
starém zákoně nalézáme celou řadu odkazů na révu a víno. Nejznámější postavou 
z bible, spojovanou s vínem je praotec Noe, který se svou rodinou přežil biblickou 
potopu světa. V bibli čteme, že pokolení vzešlé z Adama a Evy se dostalo do stavu 
všeobecného mravního úpadku a tak se bůh rozhodl učinit vzniklé situaci přítrž. Lidstvo 
bylo vyhubeno velkou potopou, která zalila veškerou pevninu. Jedinou výjimkou se stal 
ctný praotec Noe, jeho rodina skrývala dvojice dnešních živočichů, kteří se nacházeli 
v mohutném korábu. Noemova archa v sobě ovšem ukrývala mimo jiné i sazenice révy, 
neboť jak se dozvídáme z Genesis (9,12), „po vysušení země praotec Noe obíraje se zemí, 
začal dělat vinice.“ Ještě jedna zmínka je však v této souvislosti zajímavá. Když Noe 
přistál na hoře Ararat, událost oslavil nestřídmým pitím vína. Přestože mu očividně 
holdoval, patronem vína se však nikdy nestal. 
 

                                                           
9 http://www.zemevina.cz 
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Pravděpodobně nejznámější jsou ovšem řecký a římský bůh vína.  U Řeků hrála vinná 
réva klíčovou roli jako symbol nespoutanosti a opojnosti. Jejich kult boha Dionýsa jako 
patrona vína zůstává nepřekonán. Dionýsos je velmi odlišný od všech ostatních řeckých 
bohů. Je považován za starého thráckého boha, který se do Řecka dostal buď přímo 
z Thrákie (dnešní Bulharsko) anebo z Frýgie (dnešní Turecko).  Římané přijali řeckého 
Dionýsa do svého panteonu a dali mu jméno Bakchus. 
 
Dionýsos, původně bůh plodnosti, se stal bohem vína, vinařství a nespoutaného veselí. 
Řekové i Římané ho zobrazovali jako mladíka i jako starce s korunou z listů z vinné révy 
a hroznů kolem hlavy, jak jede na voze taženém leopardy, tygry nebo kozly. Je spojován 
s podivným davovým šílenstvím, umocňovaným opojnými nápoji, k němuž docházelo při 
dionýsovských slavnostech (v Římě zvané bakchanálie viz dále).  
 
3. Pěstování vína, výroba a charakter vína 
 
Pokud jde o pěstování vína, pravděpodobně nejužitečnější radou pro vinohradníky bylo 
doporučení básníka Vergilia, který je vyjádřil jedinou větou: „Révě se daří nejlépe na 
otevřených kopcích.“ Ostatní instrukce měly spíše ekonomický charakter. Rozvoj výroby 
vína ve starověkém Římě nastal spolu s vítězstvím po druhé punské válce (218 – 201 př. 
n. l).  Trsy révy se buď sázely do záhonů a uvazovaly se k podpěrám, nebo se sázely mezi 
jilmy, které zastávaly stejnou funkci. (Mimochodem, pnoucí se vinná réva byla také 
jedním z velmi častých prvků „výzdoby“ římských staveb, révové hrozny se malovaly na 
zdi zahrad jako symbol úrody a plodnosti.) Po zasazení vinař už jen čekal na dílo přírody, 
přičemž se ale musel důkladně starat o řádné zavlažování. (A opět poznámka: Římané 
také vypracovali přesný manuál správy vinic.) 
 
Když hrozny dozrály, Římané je sklízeli. Obvykle tomu tak bývalo až v listopadu, kdy 
hrozny už měly dostatek cukru a poté nastávala samotná výroba vína.  
 
Lisování vína se provádělo několikerými způsoby. Vedle nejprimitivnějšího šlapání 
v kádích nebo jiných nádržích se víno hlavně lisovalo. Lis byl stlačován šroubem – 
podobně jako při lisování oliv – a nebo se hrozny mohly nasypat do  žlabu, do kterého 
zapadla jako kyvadlo  patřičně vytvarovaná kláda. Vylisovaná šťáva se pochopitelně 
nechala vykvasit, často se koncentrovala zahříváním, víno se skladovalo nad ohništěm 
nebo krbem a bylo vystaveno kouři, pravděpodobně ve snaze získat chuť podobnou 
dnešní Madeiře.  Římané vypracovali také technologii výroby vína založenou na 
přirozeném výskytu kvasinek ve vzduchu. 
 
Potom se víno uskladňovalo, aby řádně vyzrálo. Některá zvlášť vynikající vína se 
zapečetila, utěsnila a celá desetiletí byla přechovávána pro stoly patricijů. Mimochodem 
o římských ročnících vína se živě diskutovalo a mnohdy se konzumovaly daleko později, 
než se vůbec zdá možné. Slavný Opimian z roku 121 př. n. l. Římané pili teprve, když 
tomuto vínu bylo 125 let. 
 
Římané měli vše, co je zapotřebí k archivaci vína, i když neužívali všechny suroviny jako 
my. Například k uskladnění vína nesloužilo sklo (užívání hliněných nádob pro 
uchovávání vína je ovšem známo také například ze starověkého Egypta), dřevěné sudy 
jsou známy pouze z římské provincie Galie, která tehdy zahrnovala i část dnešního 
Německa. Běžnou nádobou, v níž bylo v Římě víno uchováváno, byly hliněné amfory, 
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jejichž běžný obsah byl kolem 35 litrů. Zapečetěné amfory  s vínem se obvykle 
zahrabávaly do písku.  
 
Pokud jde o charakter vína, Římané pravděpodobně konzumovali víno takové, jako jejich 
dnešní potomci. Zatímco Řekové znali podle barvy vína červená, tmavá a bílá, Římané 
dělení rozvedli ještě na světle a tmavě červené. Dávali přednost starším ročníkům, 
zatímco do mladších se přidávala sádra, vápno, různé hlíny, pryskyřice nebo smůla pro 
lepší trvanlivost a chuť. Znalci však tyto přísady neuznávali. Pro nás je možná zajímavé, 
že se nezřídka pilo víno smíchané s mořskou vodou. Římané pak vůbec velmi často ředili 
víno s teplou či studenou vodou, opak býval považován za barbarský zvyk. Naopak pití 
neředěného vína se konalo zvláště ve vysoké společnosti v době velkých pitek nebo při 
přípitcích – tehdy fungovalo víno vlastně podobně jako dnešní „panák“ tvrdého alkoholu. 
Kromě ředěných vín se pila i vína kořeněná (ve funkci dnešních likérů), ovocná, smíšená 
s vonnými oleji a podobně. 
 
Pít víno měly ženy v době existence římské republiky (6. století př. n. 1. – 1. století n. l.) 
zakázáno pod pohrůžkou trestu smrti. Traduje se, že zvyk líbání muže a ženy na 
přivítanou byl vlastně pouhou kontrolou, zda žena nepila víno. V období císařství se i 
z tohoto hlediska situace poněkud uvolnila (viz dále oslavy a slavnosti).  
 
Další zákazy zase dávali Římané v době územní expanze říše, a to aby uchránili svá vína 
od konkurence ze strany případných provinciálních vín. Nakonec se však víno pěstovalo 
i v provinciích, zcela jistě například v Galii, Panonii. Přesto však víno zůstalo hlavním 
vývozním artiklem Itálie a tamní vína si našla cestu až do Indie.  
 
4. Víno v Řecku a Římě ve dnech všedních i svátečních 
 
Víno hrálo svou nezastupitelnou úlohu jak ve starověkém Řecku tak i starobylém Římě 
nejen při slavnostních příležitostech, ale také v běžném životě. V Řecku bylo kupříkladu 
významnou součástí hostiny. Na jejím začátku se pilo kořeněné víno ze společného 
poháru jako aperitiv. V druhé části hostiny, která se nazývala symposion a byla zcela 
vyhrazena nápojům, se hodovníci nejprve napili na počest boha Dionýsa a zazpívali 
oslavnou píseň. Pak určili krále hostiny (symposioarcha), který měl rozhodovat o tom, 
v jakém poměru se bude víno ředit vodou a kdo kolik musí vypít pohárů. Podle zvyku se 
připíjelo střídavě na zdraví každého hodovníka. Kdo nechtěl pít, musel se vzdálit. „Pij 
nebo odejdi“, bylo totiž první pravidlo symposia. Když někdo neuposlechl pokyn, kolik 
má pít, symposiarchos volil trest. Většinou to byla zábavná podívaná pro ostatní. 
Někomu třeba posadili na záda flétnistku a s tou musel běhat, nebo nechali zpívat toho, 
kdo to neuměl, plešatí se museli česat, jiní tančit nazí a podobně. Vítězové různých her 
byli odměňováni. 
 
Nechyběl samozřejmě ani tanec. Nahé hétery s kastanětami v ruce strhly mnohdy k tanci 
rozjařenou společnost. A to už byla hodovní síň všem malá a rozpálená společnost se 
vydala na noční pouť městem. 
 
V Řecku hrály svou úlohu v uctívání boha Dionýsa také ženy. U obřadu nesměl být 
přítomen žádný muž. Jejich „zběsilost“neboli mania zahrnovala širokou škálu od 
zběsilosti milostné přes věšteckou až třeba po zuřivou. Proto byly označovány jako 
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mainades, mainady, nebo podle římského výrazu Bakchus, bakchantky. Jejich rituální 
orgie, zahrnující víno, hudbu a tanec se nazývaly bakchanálie. 
 
Ve starověkém Římě se bakchanálie většinou k večeru zvrhly v sexuální nevázanosti a 
pitky. Nejdříve začaly oslavy pokojným průvodem, v němž ženy (bakchantky) nesly obří 
falus v koši zakrytém plody, jako hlavní symbol síly a plodnosti. Večer se oslava boha 
Dionýsa (Bakchuse) nejednou proměnila v mystérium provázené sexuální nevázaností – 
orgiemi, v okamžiku, kdy se falus přinesený v koši odhalil. Když i vážené manželky 
římských patricijů nedokázaly udržet vášně na uzdě, staly se oslavy boha Dionýsa 
terčem kritiky. Takže nakonec senatusconsultum z roku 186 př. n. l. přineslo proti 
bakcháliím vcelku přísná opatření (senatusconsultum Bacanalibus). Nařízení bylo 
kontrolováno úřady a hříšníci byli přísně trestáni.10

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 http://www.znalecvin.cz/encyklopedie/bakchanalie 
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