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· Úvod · 

Ve světě evropského středověku měly alkoholické nápoje naprosto nezastupitelné místo. Zejména dva z nich - pivo a 

víno - tvořily přímo pilíře společnosti. Pivo bylo nezbytné tělu. Bylo ceněno pro svou výživnou hodnotu a pro většinu 

pracujících představovalo jeden z hlavních zdrojů živin. Víno bylo nezbytné duši. Coby "krev kristova" byla 

nenahraditelná při křesťanské bohoslužbě. 

Narozdíl od islámu bylo křesťanství ve vztahu k alkoholu vcelku tolerantní. I Ježíš souhlasil s jeho umírněnou konzumací 

(Matouš 15:11), ale současně tvrdě odsuzuje opilství (Lukáš 21:34,12:42; Matouš 24:45-51), stejně jako sv. Pavel, který 

doporučuje abstinenci těm, kteří nesvedou své pití kontrolovat. "Komu běda? Komu ouvej? Komu křik? Komu rány? 

Komu červenost očí? Těm, kteří se zdržují na víně." (Bible, Kniha přísloví 23:29-30). Přesto se po celý středověk objevují 

nářky nad všudypřítomným opilstvím - a to nejen mezi nízkým lidem, ale také u šlechty, a dokonce i u kléru, zejména 

klášterního. Naopak protestantismus zaujal k světsky pitému alkoholu postoj velmi negativní, přestože sám byl Luther 

velkým ctitelem vína. Korán požívání alkoholu věřícím zakazuje, ale liberálněji naladění vykladači se domnívají, že 

nezavrhuje pití jako takové, ale zakazuje opilství. Jiný spor se vedl také o to, zda měl Mohamed na mysli jakýkoliv 

alkohol, nebo pouze víno. Je dějinným paradoxem, že destilaci tvrdého alkoholu vynalezli právě Arabové. 

· Pivo · 

Počátky vaření piva 

Pivo je společně s datlovým vínem zřejmě nejstarším alkoholickým nápojem v historii lidstva. Mohlo se tak stát již v 7. 
tisíciletí p.n.l., kdy se v Sumeru rozvinulo zemědělské pěstování obilovin. Písemně jsme o výrobě kvašeného nápoje z 
ječného sladu v Babylónii informováni již z doby okolo roku 4000 p.n.l. O chmelení piva jsme z téže oblasti zpravováni 
několika zmínkami již ze 3. tisíciletí p.n.l. Bezpečně doloženo je používání chmele od 6. století p.n.l. 

Ostatně pivo bylo ve starověku zcela běžným nápojem - znali je Keltové, Germáni i Římané, kteří však dávali obecně 
přednost vínu. Keltové zase s oblibou míchali pivo s medovinou, čímž zvyšovali jinak nevelký podíl alkoholové složky. 
Byla to všechno piva nechmelená - užívání chmele zavedly v Evropě až v 11. století klášterní pivovary. 

Je pozoruhodné, že rozdělení Evropy na kraje pivařské a vinařské se do značné míry překrývá s dělením na oblasti spíše 
katolické a spíše protestantské. 

Stručná historie českého a moravského pivovarnictví 

Má se obecně za to, že do střední Evropy se znalost výroby piva dostala v období stěhování národů z východních 
oblastí. Jistě, Slované si tuto přinesli znalost s sebou, ale nejstarší důkaz o výrobě piva ve středoevropské oblasti 
pochází z doby asi 800 let p.n.l., z rané doby Hallstattské. Jedná se o "pivní amforu" nalezenou poblíže města Kulmbach 
ležícího nedaleko česko-německých hranic. První písemná zpráva o výrobě piva v Čechách je tzv. nadační listina 
pražského kolegiátního kostela na Vyšehradě z roku 1088, která kromě jiného přiděluje kanovníkům vyšehradské 
kapituly "desátek chmele". 

Od raného středověku se pivo vyrábělo v zásadě jen v malém a podomácku - první skutečné pivovárky vznikaly později 
v klášterech. Zde nebyl problém pořídit dobré vybavení, kvalitní suroviny a schopného jedince, který se výroby ujal. 
Výsledkem pak byla dobrá a relativně stálá kvalita. Také na statcích šlechty se výroba začíná sdružovat do několika 
míst. Ve 13. století dochází k rychlému zakládání měst a s tím souvisí také prudký rozvoj pivovarnictví. Nově zakládaná 
města rychle získávala právovárečná práva, vázaná zpravidla na první domy, později na každého, kdo ve městě vlastnil 
dům, a také tzv. právo mílové zakazující dovážet do města cizí pivo z míst ležících blíže než 1 míle (cca 10 km). Například 
v Plzni se s vařením piva začalo po roce 1295. 

Měšťané, kteří byli držiteli práva vařit pivo (právovárečníci, nákladníci), vařili nejprve pivo sami pro vlastní potřebu. 
Případný přebytek se dal prodat. Postupně se docházelo k poznání, že není právě rozumné dělat všechny činnosti v 
každém právovárečném domě. Nejprve se rozmohl obchod se sladem a vaření piva se začalo přirozeným procesem 
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soustřeďovat do domů s lepšími podmínkami. Právovárečníci se spojovali, společně si v takovém domě zřizovali 
pivovárek, který pak měli v určené dny pro sebe. Tak vznikaly první právovárečné pivovary. Později již právovárečníci 
sami pivo nevařili a pro najímali si řemeslníky - sladovníky na výrobu sladu a pivovarníky na výrobu piva. Sami si 
ponechávali jen výčepy, kde své pivo prodávali. Velké množství piva se také vyváželo a nákladníci dobře prosperovali. 
Ostatně nákladnictví piva nebylo považováno za řemeslo, ale za obchod. Nákladník zajišťoval nákup surovin, najímání 
pracovníků a odbyt vyprodukovaného piva. Řemeslo provozovali sladovníci a pivovarníci, tedy námezdné síly. Ve 
větších městech se nákladníci organizovali do samostatného cechu. 

Na konci 15. století i šlechta objevila ekonomickou zajímavost výroby piva. Města se dožadovala svých práv, které 
šlechta ignorovala. Spor se dostal až před krále a stal se na léta významným tématem vysoké politiky. V roce 1517 
Ludvík Jagellonský uzavřel spor tzv. Svatováclavskou smlouvou, která propříště povolovala založit pivovar každému bez 
ohledu na stav. To byla pro měšťanstvo těžká prohra a znamenala pro něj tvrdý ekonomický dopad. Pivem a jeho 
výrobou se zabývají i první odborné práce jako např. dílo Tadeáše Hájka z Hájku. 

Druhy středověkých piv 

Středověké pivo se od dnešního dost podstatně lišilo. Zpočátku se jednalo o poměrně řídkou jen málo prokvašenou 
kaši, která se postupným zkvalitňováním výroby v průběhu času zvolna měnila ve skutečný mok. Pivo bylo husté, kalné, 
obsahovalo mnoho bílkovin a sacharidů a představovalo proto významnou složku výživy chudých zemědělců i šlechty. 
Pivo ostatně nebylo dlouho považováno ani tak za nápoj jako spíše za pokrm - říkávalo se, že pivo je tekutý chléb - a 
několik žejdlíků piva vskutku dokázalo nahradit večeři. Pivo bylo velmi ceněno a ve 12. století píše Hildegarda von 
Bingen o pivu takto: Pivo nechává narůstat masové partie člověka a silou a dobrotou této obilné šťávy dává i pěkné 
zbarvení v obličeji. Čistá voda naproti tomu člověka oslabuje a někdy vede, není-li člověk zdráv, ke tvorbě hlenů v oblasti 
plic, protože voda obsahuje vady a nemá velkou hodnotu. Je-li však člověk v jádru zdráv, nebude mu vadit, když se vody 
také někdy napije. O chmelu píše: Nechává v člověku narůstat melancholickou látku a vede k smutnému rozpoložení a 
zatěžuje vnitřnosti. Avšak jeho hořké látky odstraňují hnilobné látky v nápojích, ke kterým je přidáván, čímž se stávají 
trvanlivějšími. Vskutku, teprve chmel dodal pivu příjemnou hořkost a zlepšil jeho chuť a trvanlivost. V zásadě se piva 
dělila na nechmelená a chmelená. Ve střední Evropě převažují již od 13. století piva chmelená, zatímco v západní 
Evropě - zejména Anglii, Francii a Flandrech - zůstávala chmelená piva beer v menšině oproti tradičním nechmeleným 
pivům ale. 

Dále se rozlišovaly dva druhy piv podle použitého sladu - bílá a červená. Bílé pivo se vařilo ze sladu pšeničného a to 
převážně jako tzv. mladé pivo (tj. lehká piva), jen výjimečně jako staré. Bylo také levnější. Červené pivo se vařilo ze 
sladu ječného a to obvykle jako staré pivo (tj. silnější). Ve středověku bývala ječná piva v menšině, až později jejich 
produkce roste, až nakonec piva pšeničná téměř vytlačují. Ale ještě koncem 16. století byl poměr produkce obou druhů 
zhruba vyrovnaný. V 17. století už ječná piva převládají. Mladé pivo bylo určeno k přímé spotřebě, stará piva bývala 
silněji chmelena a nechávala se ležet jako ležáky. Nejsilnější pivo byl tzv. březňák - jarní pivo vařené v březnu a pak 
několik týdnů odležené. Ze sladu se obvykle dělal ještě druhý odvar zvaný patok, což přímo evokuje jako kvalitu. 
Nekvalitní řídké vodnatelné pivo se nazývalo žídké neboli tenké pivo, pivo ředěné vodou bylo pivce a slévané zbytky 
piv se zvaly podčepie. 

Od 14. století se v českých a moravských městech vyráběla dobrá, široko daleko známá piva. Dobrou pověst mělo 
například pivo staropražské, rakovnické, jihlavské, turnovské, žitavské, domažlické a olomoucké. Domažlické pivo mělo 
takovou kvalitu, že si je od roku 1550 nechával (jako nejlepší z českých piv) dovážet na svůj dvůr Ferdinand I. 
Pivo se sice skladovalo v chladu, ale často se pilo teplé, ohřáté na ohni. Typické je to zejména pro severní Evropu, ale 
běžné to bylo i u nás. Chlazené pivo se pilo nanejvýš v létě. 

Vikingové objevili a praktikovali výrobu tzv. zimního piva vymrazováním. Pivo v nádobách dali na mráz a počkali, až 
volná voda zmrzne. Zbytek piva, který obsahoval veškerý alkohol, v tu dobu ještě nezmrzl a bylo jej možné přes síto 
slít. Tak získali koncentrované a hustší pivo s vyšším poměrným obsahem alkoholu, jehož procento se zřejmě blížilo 
dnešním ležákům. Bylo pochopitelně velmi oblíbené, ale také dražší a na podzim již nedostupné. 

Počátkem 19. století se změnila technologie vaření piva z původně svrchně kvašeného ve spodně kvašené podle 
bavorského vzoru a spolu s tím končí tradiční řemeslná výroba piva. Dle zkoumání Pavla Housera (VŠCHT) se z dnešní 
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produkce nejvíce blíží středověkým pivům pšeničné kvasnicové pivo Prior vyráběné v Plzni. I vůči němu však byla 
středověká piva slabší, hustší a méně hořká. Dnešní člověk by také snadno zaměnil některé druhy tehdejších 
chmelených medovin za pivo v bláhovém domnění, že pivo nemůže být jiné než hořké a medovina sladká. Chyba lávky! 
 
V 50. letech 15. století stálo v Čechách půl pinty piva (asi 1 litr) 1 peníz, tj. 1/7 groše, tedy tolik co 14 vajec nebo velký 
pecen chleba. Podle jiného zdroje stál věrtel piva (více než 23 l) 7 grošů, což můžeme považovat za cenu 
"velkoobchodní". Srovnání: 1 groš - denní minimum na stravu. 

Pozoruhodný je rovněž výzkum německých historiků, z něhož vyplývá, že v Bavorsku činila koncem středověku roční 
spotřeba piva přibližně 300 l na hlavu, zatímco dnes je to "jen" 150 l! Češi dnes vypijí na hlavu okolo 160 l za rok, Irové 
136 l, Němci obecně 120 l a Rakušané 108 l. Je však potřeba mít na paměti, že středověké pivo bylo slabší. Zato však 
sytější. 

Pěstování chmele a výroba piva 

Používání chmele při výrobě piva se ve střední Evropy začalo tu a tam praktikovat již v 11. století, v západní Evropě 
později. Chmel se k nám dostal pravděpodobně z oblasti mezi Uralem a Kavkazem a středoevropská oblast se ukázala 
klimaticky velice výhodná pro pěstování jarního ječmene a chmele. Trvalo však ještě dosti dlouho, než se chmelené 
pivo začalo vařit i mimo kláštery. V západní Evropě bylo v některých krajích chmelené pivo ještě koncem 14. století 
velkou vzácností. Nejprve se chmel pěstoval jen v klášterních zahradách, pak na malých klášterních chmelnicích a od 
13. století začaly hojně vznikat chmelnice také v okolí měst. Vyžadoval zvláštní a dlouhodobou péči. Na jaře se chmel 
vysadil na dobře obdělaný a vyhnojený pozemek, někdy do jam, jindy do brázd, v roztečích 1,2-1,5 m, každá rostlina k 
jednomu kůlu 1,2-1,8 m vysokému, k němuž se postupně navazovala slámou nebo lýkem. První rok se do chmelnice 
vysazovala i zelenina, aby se využilo obdělané půdy. Na podzim se tyčky vytáhly, chmel se svinul do uzlů a přikryl zemí 
nebo hnojem. Na jaře se chmel prořezal a přivázal k tyčím. 

K výrobě piva byly zapotřebí v zásadě jen dvě suroviny: voda a slad z pšenice nebo ječmene. Pro zlepšení chuti a 
trvanlivosti bylo možné přidávat chmel, případně rozličné byliny, zejména rozmarýn a tymián. Slad se získával tak, že 
se do kádí vsypala pšenice nebo ječmen, zalily vodou a nechaly odstát. Následně se rozprostřely na humně, aby zrna 
naklíčily. Po vyklíčení se zrní přeneslo na tzv. hvozd, kde se pomalu sušil v kouři. Usušený slad se nakonec semlel ve 
mlýně a byl připraven. 

Nechmelené pivo se vyrábělo tak, že se slad rozvařil ve vodě. Vzniklá kaše se přelila do kádě umístěné v teplé místnosti. 
Kvasinky spustily kvasný proces a cukry ve sladu se měnily na alkohol. Aby se kvasný proces nezastavil a hladina 
alkoholu stoupala, bylo nutné jej pravidelně přikrmovat kvasnicemi nebo dalšími porcemi rozvařeného sladu. Po 8 
dnech se tekutina slila, několikrát zcedila a pivo bylo hotovo. Spolu se sladem bylo také možné přidávat bylinky, mletý 
zázvor a podobně. 

Při výrobě chmeleného piva se také nejprve slad nechal louhovat v misní kádi. Pak se sladina přes síto scedila. 
Zbylé mláto bylo možné použít ke krmení domácího zvířectva. Sladina se přelila na měděné pánve, přidal se do ní 
chmel a zvolna se vařila na ohni z dřevěných štěpin. Tak vznikla mladina, která se následně přelila do štoků - mělkých 
kádí vyzděných z cihel. Když mladina vychladla, opět se přelila do kádí v klenuté spilce, kde kvasila metodou tzv. 
svrchního kvašení. Vykvašené pivo se nakonec stočilo do sudů a buď ihned expedovalo nebo uložilo do chladných 
sklepů. 

Pivo ve středověké kuchyni 

Pokrmy z piva patřily ve středověku k běžné součásti jídelničku lidí ve městech i na vesnici. Zejména hojné byly pivní 

polévky a omáčky. Obvyklým pokrmem byl také chléb namáčený do piva. Nutno mít však stále na paměti, že tehdejší 

piva byla hutnější, sladší a podstatně méně hořká než ta dnešní. Zde uvádím pár příkladů: 

Meranda (Patrologia Latina, 12. století) - Kdo hodlá požít přesnídávku z chleba, ten nechť nakrájí sobě tenké plátky 

chleba do vína neb piva neb vody. Ta tekutina pak pronikne hluboko do chleba. Tak bychom měli chléb jíst, protože 

namočený pak může být snadněji a lehčeji stráven. Jestliže někdo chléb toliko namočí a ihned sní, dříve než vlhkost 
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tekutiny stačí do něj proniknout, toho to zatíží vnitřně a způsobí mu to křeče a zatíží trávení. Vinná meranda je silná a 

člověka vnitřně poněkud vysušuje a tak mu příliš neprospívá, i když mu ani příliš neškodí. Meranda z piva jest zdravější 

než meranda z vína, protože se chlebová šťáva sjednotí s příbuznou šťávou pivní. Člověka tolik nevysušuje, i když pro 

zdraví velkým přínosem není. Meranda z vody jest ještě zdravější než meranda pivní, protože jest k žaludku milá a lehká 

a může být snadno a lehce strávena jako nějaká měkká strava, která člověkem beze škod a lehce projde. Člověku, který 

má silný a teplý žaludek, nadbytek merandy není k ničemu, protože zchladí teplo jeho žaludku a učiní jej suchým. Ale 

ani lidem s chladným žaludkem mnoho merandy příliš neprospěje, neboť jejich žaludek bude ještě chladnější a tvrdší. 

 

Pokrm ze zelených fazolí (Daz bůch von gůter Spise, 14. století) - Vař zelené fazole, dokud nezměknou. Tak vezmi pak 

pěkný chléb a trochu pepře. Třikrát tolik kmínu s octem a pivem. Smíchej dohromady a přidej do toho šafrán. A sceď 

šťávu. A vlij ... . A hmotu osol. A nechej vařit v přísadách a podávej. 

Pivní omáčka (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 16. století) - Vař vcelku kus vepřového masa v husté omáčce z piva, 

bílého vína, octa, medu, cibule, chleba a kyselých jablek. Pokrm můžeš dochutit kmínem a pepřem. 

Co dělat s pivem, aby mohlo být uchováváno po dlouhou dobu, aniž by zkyslo (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 

16. století) - Nejprve naraž sud, nechej 2 pinty nebo více vyschnout v glazovaném hrnci. Vezmi hrst semínek koriandru, 

udělej z nich v čistém bílém šátku svazeček, ale ne příliš velký, aby jej bylo možné dát na vrch pivní bečky do otvoru 

zátky. Svaž těsně provázkem, nechávajíc dlouhý kus. Pak dovnitř vlož malou hrst koriandru, postav na oheň, nechej 

spolu vařit asi tak dlouho, jako se vaří vejce natvrdo, nenechej vzkypět. Pak hrnec s pivem odstav a nechej úplně 

vychladnout. Neměla bys jej zakrývat. Potom si přines od hrnčíře nezpracovanou hlínu, vhněť do ní sůl a společně 

vypracuj, aby byla pěkně měkká. Potom vezmi 3 čerstvě snesená vejce a vhoď je celá do piva. Pak taky do toho zavěs 

svazeček koriandru, nalij pivo v hrnci, vezmi dobrou hrst chmele z pivovaru a uzavři chmelem vršek zátky. Potom postav 

navrch malý neglazovaný hrneček a dobře jej dookola oblep. 

· Víno · 

Počátky pěstování vinné révy 

Víno má pradávnou tradici - nejstarší stopy vína nalezené v sumerském džbánu pocházejí z 5. tisíciletí p.n.l. Za pravlast 
užitkově pěstované vinné révy se všeobecně považuje Malá Asie či Zakavkazsko (Gruzie, Arménie). Vinařství rychle 
vzkvétalo a Egypťané pěstovali již 5-6 odrůd vinné révy. Uvádí se, že výraz pro víno je ve všech indoevropských jazycích 
stejného původu - v sanskrtu vena, keltsky gvid, latinsky vinum, francouzsky vin, německy wein, česky víno atd. O 
významu a rozšíření vína v antickém světě se není zajisté nutné rozepisovat, je však nutné zdůraznit, že Římané se 
zasloužili o rozšíření vína nejvíce tím, že na všech nových územích své říše zakládali vinice a učili místní obyvatele umění 
pěstování a výroby. 

Krásnou bajku mají o původu vína Muslimové. Podle ní založil první vinici muž jménem Hama. Při tom mu pomáhal 
ďábel. Půdu, na níž vinici založil, pokropil Hama krví páva, listy révy pokropil krví opice, dozrávající hrozny krví lva a 
zralé hrozny krví vepře. Tím se vysvětluje, že piják vína se zpočátku nadýmá jako páv, potom se stává bujarým, veselým 
a poskakuje jako opice. Pije-li dál, stává se bojovným a zuřivým jako lev, a když se ani pak nepřestane, projeví se u něj 
nakonec vlastnosti prasete. Trefné, což? 

Stručná historie českého a moravského vinařství 

Počátky pěstování vinné révy u nás (přesněji řečeno na Moravě) spadají do 3. století n. l., kdy římský císař Probus (276-
282) zrušil zákaz císaře Domitiana, kterým v roce 91 n.l. zakázal vysazovat vinice na sever od Alp. Probus naopak 
podporoval vznik nových vinic v zaalpských provinciích, zejména na území dnešního Rakouska. Hranici římského 
impéria tvořila řeka Dunaj. Za ním zbudovala na konci 3. století vindobonská X. legie (Legio Decima Gemina, Pia Fidelis) 
jeden ze svých předsunutých opěrných bodů pod Pálavou nedaleko bývalé obce Mušov. Posádka zde umístěná shledala 
zdejší svahy nadmíru příhodné pro založení vinohradu a jeho vysazením založila již 17 století trvající tradici moravského 
vinařství. Při archeologickém průzkumu zbytků římské stanice v roce 1926 byl v jedné z budov nalezen 38 cm dlouhý 
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vinařský nůž (čepel 28 cm, trn 10 cm). Velký rozmach pak zažilo vinařství v období Velkomoravské říše v 9. století, což 
dokladuje velké množství nalezených vinařských nožů i révových semen. Snad zde sehrálo stimulující ulohu přijetí 
křesťanství vyžadující zvýšenou produkci kvalitního červeného vína. 

S křesťanstvím a svatými je nicméně spojen počátek vinařství v Čechách. Za jeho zakladatele (a patrona) je považován 
sv. Václav. První vinice zde však vznikly již za jeho děda Bořivoje. Podle pověsti zaslal roku 892 moravský kníže Svatopluk 
českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud moravského vína k oslavě narození jejich syna Spytihněva. Tou 
dobou sužovalo Čechy dlouhotrvající vedro a hrozilo, že všechna úroda zhyne. Ludmila obětovala díl moravského vína 
bohyni Krosyně a její modlitba byla vyslyšena - přišel spásný déšť. Poté co Bořivoj a Ludmila přijali křesťanství, nařídili 
vysázet vinice v okolí Mělníka. Zřejmě si za tímto účelem pozvali vinohradníky z Moravy. První vinice v Čechách údajně 
stála mezi obcemi Nedomice a Dřísy. Zde se jejich vnuk Václav učil pěstovat révu, lisovat hrozny a výrábět víno. Proto 
byl sv. Václav českými vinaři vždy uctíván jako Supremus magister vinearum (nejvyšší perkmistr vinic) a dodnes se na 
jeho počest každoročně koná v Mělníku vinařská pouť. Jinak je pro křesťany generálním patronem všech vinařů 
sv. Urban. 

Původní křesťanství zaujímalo k vínu vcelku pozitivní postoj a obřadní pití vína bylo také jedním z rituálů, které převzalo 
od starověkých kultů. Přijímání vína coby kristovy krve bylo zprvu přístupné všem věřícím, později pouze kléru a "spor 
o kalich" se nakonec stal jednou z hlavních pohnutek reformačního hnutí. Snad nejlépe tyto snahy o narovnání přístupu 
ke Kristu ilustrují čeští Husité, kteří dokonce přijali kalich jako svůj symbol. 

Plochy vinic se rychle rozrůstaly, zejména v nejteplejších oblastech Čech. Několik nesouvislých dat: V roce 1057 daroval 
kníže Spytihněv II. několik vinic kolegiátnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích. Jsou zde uvedena i jména vinařů, kteří 
mají krásná česká jména: Kozel, Stojan, Zvan, Daleš, Čecen, Dras a Bachuch. Z roku 1101 pochází první zmínka o vinicích 
na Moravě. Je to zakládací listina kláštera Benediktýnů v Třebíči, v níž je také zmínka o darovaných vinicích. Roku 1195 
zakládají Premonstráti svůj klášter v Louce u Znojma a zakládají jako první u nás vinice "moderním způsobem“ - v 
ucelených viničních tratích. Z roku 1251 slyšíme poprvé o exportu českého vína. Smil z Lichtenburka tehdy prodává 
obec Žernoseky cisterciáckému klášteru v Altzelu u Míšně. Cisterciáci založili ve Velkých Žernosekách rozsáhlé vinice, 
vytesali skalní sklepy a zdejší víno vyváželi po Labi do Saska, kde byly jeho odběrateli ostatní cisterciácké kláštery. Z 
roku 1281 pochází nejstarší text viničního řádu a horenského práva pro církevní statky v okolí Kroměříže. 

Jak vidno, největšími pěstiteli i průkopníky vinařství byly v 11.-13. století kláštery. Jejich zásluhou se zakládaly souvislé 
celky vinic, a jelikož nové kláštery vznikaly jako "pobočky" klášterů německých a francouzských, byly zaváděny tamní 
způsoby pěstování a dováženy nejlepší odrůdy révy z Francie a Německa. Ucelené vinohrady na svazích se daly lépe 
chránit proti zvěři i zlodějům, lépe se prováděla jejich údržba a stanovoval desátek či naturální daň ze sklizně. 
V polovině 13. století nastává zásluhou Lichtenštejnů rozmach vinařství v okolí Pálavy. Z roku 1309 pochází tzv. 
horenské právo z Falkensteinu u Mikulova. Toto právo a viniční řád se staly vzorem pro úpravu právních vztahů ve 
vinařství pro mnohé obce na jižní Moravě a Falkenstein se tím stává nejvyšším odvolacím místem pro viniční spory pro 
obce, které praktikovaly falkenštejnské horenské právo. 

Od 14. století se hlavními majiteli a zakladateli vinic stávají v Čechách i na Moravě bohatí měšťané mající potřebné 
investiční prostředky. Význam a podíl klášterních vinohradů klesá. Rozloha vinic a kvalita vín produkovaných na Moravě 
byla v té době již výtečná a směle konkurovala rakouské produkci. Aby se vůči ní zaštítili, vymohli si brněnští měšťané 
jako největší světští vlastnící vinic na králi Janu Lucemburském omezení šenkování rakouských vín v městě Brně. Král 
listem z 5. dubna 1325 stanovil, že od sv. Michala do sv. Jiří se smějí v Brně šenkovat jen vína brněnských měšťanů. 
Aby to bylo možné ohlídat, byli u městských bran ochutnávači, kteří do města vpustili jen vína moravská, a současně 
stanovovali cenu, za jakou smí být víno prodáváno. V roce 1355 vydal markrabě Jan Jindřich vzorový viniční řád pro 
Moravu a brněnská městská rada vydala nařízení o povinném zápisu vinic měšťanů do berních knih, aby z nich mohly 
být vybírány městské dávky. Kdo si dal vinici zapsat, mohl do Brna dovážet víno bez dalšího zdanění. Jen pro zajímavost, 
v roce 1368 bylo v Hustopečích 20 viničních hor. V roce 1355 vlastnili brněnští měšťané 28% zdejších vinic, v r. 1477 
41%, v r. 1509 42%. Zákaz šenku byl v roce 1393 moravským markrabětem Joštem zmírněn a bylo povoleno městské 
radě zřídit vlastní šenk, v němž směla být v době zákazu šenkována též vína italská (vlašská) i některá vína rakouská 
nebo uherská. 
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Čeští vinaři potřebovali k dosažení podobného objemu a kvality produkce o necelé půlstoletí více. Ochranný zákaz 
dovozu cizích vín do Čech vydal Karel IV. v roce 1370. V roce 1375 naopak povolil městu Znojmu vyvážet znojemská 
vína do Čech, Slezska a Branibor. 

Právě za Karla IV. dosáhlo české vinařství svého největšího rozkvětu. Zakládání nových vinic bylo velmi podporováno, 
z Burgundska, Porýní a Rakouska byly přivezeny nové druhy révy a byly zavedeny lepší pěstitelské metody podle 
západních vzorů. 16. února 1358 vydal Karel nařízení o zakládání vinic a viniční řád pro Prahu a 12. května 1358 i pro 
všechna města královská: "Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavosti, jakož i s pomocí Boží, zlepšiti stav našeho 
království a všech jeho obyvatel, nařizuji: ... Zakládat vinice na všech horách obrácených k poledni do vzdálenosti 3 míle 
kolem Prahy. Každý, kdo takové hory vlastní, má začít se zakládáním do 14 dní po vydání tohoto privilegia. Kdo by sám 
zakládati nechtěl nebo nemohl, ať na jeho pozemku zakládá ten, komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici založí, bude 
ode dne, kdy se zakládáním započal, po 12 let od všech daní a dávek svoboden. Počínaje 13. rokem bude odevzdávat 
majiteli pozemku desátek a králi z každé vinice půl džberu (30,5 litru) vína ročně. Každá vinice bude 16 prutů (75,68 m) 
dlouhá a 8 prutů (37,84 m) široká (tzn. 2865 m2). Všechny vinice vysazené v r. 1358 budou osvobozeny od ungeltu a 
zemské berně navždy. Konšelé Starého Města pražského volí perkmistra pro Prahu a města královská. Vinicím nesmí 
nikdo škodit, ať urozený nebo neurozený. Kdo bude přistižen ve dne při škodě na hroznech nebo réví, pěšky nebo na 
koni, či děláním cesty přes vinici, propadne pravou rukou, nevyplatí-li ji 20 kopami českých grošů perkmistrovi. Kdo byl 
polapen v noci, ten propadne hrdlem a jeho majetek připadne perkmistrovi. Byl-li zloděj při škodách na vinici zabit, pak 
ten, kdo zabil, nic víc nepropadne než dva haléře, kteréž na tělo zabitého položiti má. Sporné případy se řeší na radnici 
Starého Města pražského." 

Na konci 15. století a v průběhu století následujícího stále vzrůstají plochy vinic na venkově i v okolí měst. V roce 1430 
byl vybudován ve Valticích Zámecký sklep s kapacitou 650 000 litrů vína. V Praze je v roce 1515 evidováno 700 ha vinic! 
Vinice zakládají i méně majetní měšťané, sedláci a zemani. Ti však nemají valných zkušeností, produkují vína nekvalitní, 
která se snaží míchat či dokonce falšovat. Zároveň se množí případy, kdy se vyhnou povinnosti zapsat vinici do viničních 
knih, aby nemuseli platit daň - v 16. století činil tento tzv. perkrecht 8 pinet (15,5 l) vína z jednoho strychu vinice. Králi 
tak uniká důchod a je nucen zasáhnout. Požaduje přísnější vedení zápisů, lepší viniční řády a vyšší tresty za přestupky. 
V roce 1583 zavádí císař Rudolf II. placení perkrechtu v penězích. Žádá nadále ze strychu 96 bílých peněz (tj. 13 českých 
grošů). 

Zastavme se na chvíli u onoho údaje, že v Praze bylo v roce 1515 700 ha vinic, a srovnejme si jej s dnešním stavem. 
Dnes je v brněnské vinařské oblasti 730 ha vinic (340 pěstitelů), v bzenecké vinařské oblasti 457 ha (336 pěstitelů) a v 
Praze a okolí zůstalo pouhých 33,5 ha vinic (12 pěstitelů). Vinice jsou dnes pouze v Tróji, v Gröbovce, v Modřanech, v 
Dole u Libčic a na Karlštejně. Kdysi však velké plochy vinic pokrývaly celé Vinohrady, jižní svahy Petřína, Bertramku a 
táhly se od Palmovky až k Černému mostu. Ano, Kolbenka stojí na místě někdejších vinic... 

Tento trend vyvrcholil v 17. století, kdy byla v Čechách a na Moravě vůbec největší rozloha vinic v historii. Roste 
kvantita produkovaných vín, ale současně klesá jejich kvalita. Rentabilita městských vinic se rychle zhoršuje, zejména 
v Praze. Péče o vinice upadá, množí se šlendrián, úrody klesají. Mnoho vinic je na prodej, některé zanikají. 

Produkci nekvalitních vín pak učinila koncem 19. století mšice révová (tzv. fyloxéra), která zničila takřka veškeré 
evropské vinohrady. Jediným způsobem, jak bylo možné révu zachránit, bylo dovézt odolné americké podnože a na ně 
révu přeroubovat. To si však nemohli finančně dovolit majitelé vinic na horším území mající ze svých levných a 
nekvalitních vín jen nevelké zisky. Valná většina těchto vinic zanikla a invazi fyloxery tedy přestály jen kvalitní a dobře 
obhospodařované vinohrady produkující dobrá vína. 

Nepřetržitě od časů středověku produkují dodnes svá vína pouze čtyři evropská vinařství. Chcete-li se setkat s 
opravdovou Tradicí, navštivte vinařství Chateau de Goulaine vyrábějící víno již od roku 1000! Italské Barone 
Ricasoli datuje svou historii od roku 1141 a Antinori od roku 1385. Francouzské vinařství Baronnie de Coussergues bylo 
založeno v roce 1495. 

Z konce 16. století pocházejí dva české vinařské spisy: již zmíněný Vinice v jakém položení býti má" (Jan Had, 1558) a 
Vinitorium (Jiřík Gerl z Gerlštejna, 1591). 
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Pěstování, druhy révy a druhy vín 

Pěstitelské metody se vyvíjely postupně a dnešní pěstitel révy by si na středověkém vinohradu připadal zřejmě dosti 
nesvůj. V nejstarších dobách se réva (rév vinný, vinné kořenie) nechala volně pnout po starém kmeni nebo do země 
vetknutých větvích. Později se pro oporu révy budovaly konstrukce z tyčí, které byly následně nahrazovány kůly, mezi 
nimiž byly nataženy vodorovné šnůry. Drát zůstával prozatím nedostupně drahý. Vinobraní připadalo na dobu kolem 
sv. Havla (odrůdy pro červená vína se sbíraly dřív než pro bílá) a v tuto dobu propukala mezi vinaři největší řevnivost, 
protože ke sklizni bylo zapotřebí každé volné ruky. Docházelo k nekontrolovatelnému přeplácení dělníků, kdy velký 
pěstitel mohl těžce poškodit menší konkurenty tím, že jim v době největší potřeby jednoduše přeplatil dělníky. Proti 
tomuto nešvaru se snažily městské rady bojovat nařízeními stanovujícími jednotnou mzdu za viniční práce. Např. 
městské rady pražských měst se v r. 1495 usnesly, že odměnu za viniční práce bude vždy stanovovat jen perkmistr 
spolu s konšely a ta bude závazná pro všechny majitele vinic. Nový viniční řád pro Prahu vydaný v roce 1515 ještě 
důkladněji specifikoval vztahy mezi nákladníky (majiteli) vinic, vinaři (předáky, kteří organizovali viniční práce a najímali 
lidi) a mezi námezdní viniční čeládkou. Kdo vlastnil vinici, nesměl se nechat zjednat za vinaře. Nikdo nesměl najmout 
na den více nádeníků, než měl strychů vinice. Denní mzdu určoval každé ráno perkmistr a byla závazná pro všechny 
nákladníky bez výjimky. Ženám se vyplácelo o 2 bílé peníze méně než mužům. Ráno se nastupovalo na viniční práce 
společně a nikdo nesměl odejít na svačinu nebo na oběd dříve, dokud starší přísežný vinař nezatroubil na trubku. 
Trubkou se také večer práce ukončovala. Vinař měl povinnost rozestavit nádeníky tak, aby se při práci lokty 
nešťouchali. Nádeníci měli zakázáno odcházet za viničními pracemi do jiných obcí, lovit na vinicích zvěř a cokoli z vinice 
odnášet. V době lisování hroznů měly ženy zakázán přístup do lisoven. Pokud se vyskytl obaleč, měli nákladníci 
povinnost vyslat všechny své lidi na sběr housenek. Kdo tak neučinil, dostal vysokou pokutu. Roku 1526 byl viniční řád 
ještě rozšířen a bylo v něm konstatováno, že město Praha, stojí a padá vinicemi, které živí velké množství pražského 
lidu. 

Při sklizni se hrozny odřezávaly noži a ukládaly do konví. Každý sběrač měl dvě konve, aby se mu plné lépe odnášely z 
řádků, případně do druhé odhazoval nahnilé a nezralé. Z konví se hrozny přesypávaly do puten, ve kterých se odnášely 
z vinice ke kádím. Zde byly vysypány na řešeto a ženy otrhaly bobule (jahody vinné) do kádě. Jak se káď plnila, váha 
horních vrstev tlačila na spodní a z kádě začala vytékat tzv. samoteč, z niž bylo možné získat to nejlepší víno. Odrůdy 
pro bílá vína se lisovaly hned, odrůdy pro červená vína se nechávaly nejprve nakvasit, aby se ze slupek uvolnilo barvivo, 
a teprve pak se lisovaly. Z bílých odrůd se kromě samoteče získával trojí mest (mošt): lepší se získával šlapáním bosýma 
nohama nebo ručním tlučením pěchy. Pak se rozmačkané hrozny vložily do lisu a vylisoval se z nich druhý mošt. 
Nakonec se ještě nasekaly a za několikerého obracení se z nich vylisovala ještě zbývající již jen málo kvalitní šťáva. Mošt 
se nechal kvasit v sudech nebo kádích a až v únoru se víno stáčelo do čistých sudů a ukládalo do sklepů. 

Až ze 16. století máme odborný český popis pěstovaných odrůd révy: Vídeňka (Weisser Heunisch), Běl (Gelber 
Heunisch), Klenice (Gohér), Muškatel (Muškát bílý), Němčina (Rulandské šedé), Bronišť (Tramín bílý), Topol (Běloočko) 
- (Vinice v jakém položení býti má, Jan Had, 1558). Nicméně názvy jednotlivých odrůd se v textech objevují již od 
středověku. Burgundské modré (fr. pinot noir), o jehož rozšíření se u nás zasloužil Katel IV., nazývali naši 
předkové Roučí modré, Černá ranka nebo v okolí Prahy Kocínka. Odrůdy rakouské zastupovala Běl 
velká neboli Vídeňka (Weisser Heunisch) a Běl drobná (Gelber Heunisch). Z Německa pocházely bílé odrůdy 
- Němčina (Tramín šedý), Brynšt (Tramín bílý), Tarant bílý a Lampart bílý. Z Uher pocházela odrůda Klenice (Gohér), z 
Dalmácie Topol (Běloočko). 

Bylo známo mnoho druhů vín: malvaz, malvazie, malavosia, rainfal - sladká bílá vína, agrest, agraz - víno z nezralých 
hroznů užívané jako lék, píjen - směska podávaná jako stolní víno, rivola, rivoli, ryvola, ribolium, romanie - italské víno 
(patrně tramín), neckerwein je víno z oblasti údolí řeky Neckar, víno cyperské atd., kysělka - kyselé, plané víno, voda 
révová - vinný střik, oblíbené byly hrozinky - řecké víno. Řeckou zvláštností byla retzina (víno vonící po borové 
pryskyřici), kterou zná již Homér. Italové zase již od dob starého Říma vyráběli cosi na způsob vermutu a louhovali ve 
víně myrrhu, med a jantar. Ze střední Evropy máme doloženo přidávání morušového sirupu do vína pro zlepšení barvy, 
případně pro doslazení. 

Středověk znal i vína "šumivá". Nejednalo se však o šampaňské (to jak známo vynalezl v 17. století legendární 
benediktinský mnich Dom Pérignon), ale o vína tzv. rozkvašená nebo dokvášející (podobně jako beaujolais), případně 
se již kazící. S kvalitou a trvanlivostí vín to ostatně bylo dost neslavné a proto nepřekvapí množství metod a přípravků 



 
8 

 

sloužící k docílení pitelnosti již kazícího se vína - viz. recepty níže. Mnohdy se jednalo o vína nejen nedobrá, ale 
vysloveně zdraví škodlivá... "Píštěl vmísto řiti sedláku jest míti, z kyselýho pití slámou se odříti." Král Vladislav II. 
Jagellonský vydává 21. července 1497 nařízení o povinném zapsání všech vinic do gruntovních knih perkmistrovských, 
v němž mimo jiné stanovuje, aby byla "... po sv. Havlu ve všech městech pražských vína vohledávána a byla-li by 
nalezena, že by se falšovala nebo zkazila buď sírú neb jinými jakýmiž kolivěk věcmi škodlivými a lidem k nezdraví, taková 
mají být ven vytažena a rozsekána býti". Je to vůbec první nařízení o kontrole jakosti vína degustací vydané v Evropě. 
I dříve se vína z moci úřední degustovala, ale pouze za účelem kontroly původu. Zde nacházíme počátky cechu 
komisionářů vínem. Na Moravě plnili později jejich funkci šlotéři, jejichž hlavní živností byla doprava sudů s vínem ze 
sklepa vinaře do sklepa kupce, případně zprostředkování prodeje a poradenství. Díky tomu měli šlotéři nejlepší přehled 
o jakosti a množství vína jednotlivých moravských vinařů. 

Hippocras (Le Menagier de Paris, 14. století) - Vezmi 100 g celé skořice, 50 g mleté skořice, 25 g zázvoru, 25 g koření 

z rostliny Aframomum melegueta, 75 g směsi muškátového oříšku a galgánu. Vše umel na velmi jemný prášek. 

Hippocras je v podstatě směs do svařeného vína: do 2 litrů horkého vína vsyp 200 g cukru a 12 g (vrchovatou lžičku) 

prášku. Důkladně rozmíchej a zceď přes látku nebo jemné sítko. Hippocras smíchaný s cukrem se nazýval "Vévodský 

prášek". 

Caudell (Two Fifteenth Century Cookery Books, 15. století) - Ve dvou hrncích ale nebo vína rozmíchej 7 vaječných 

žloutků a za stálého míchání přiveď do varu. Odstav z ohně, přidej lžíci cukru, špetku soli a 6 blizen šafránu. 

Promíchej, rozlij do sklenic a podávej horké. 

Jak již bylo uvedeno, za vlády Karla IV. se v Čechách rozmáhá domácí produkce do té doby drahých a dovážených vín 
rýnských či ještě dražších burgundských. Karel IV. současně s tím vydal dne 9. ledna 1370 zákaz dovozu cizích vín do 
Čech v období od sv. Havla (16. října) do sv. Jiří (24. dubna). V této době bylo možné šenkovat pouze a jen víno české, 
výjimku měla jakostní vína z Itálie, která nebylo možné v Čechách vyrábět. Jelikož však zásoby domácího vína z loňského 
roku ani zdaleka nemohly pokrýt vysokou poptávku, šenkovalo se ve velkém víno mladé, což záhy vedlo k přesvědčení, 
že česká vína se mohou pít pouze mladá. Velkým problébem bylo pančování českých vín víny dovezenými. Ze sudu 
neprodejné břečky a sudu dobrého vína tak bylo možné získat dva sudy vína sice prodejného, ale žalostně 
nehodnotného. 

V polovině 15. století stál v Praze žejdlík (přibližně půllitr) dobrého domácího vína 1 haléř (tj. 1/14 groše), tedy stejně 
jako půllitr piva. V téže době vydělával zedník zhruba 1 groš denně a půlkilový bochník chleba přišel na 1/3 groše. 
Škoda, že tento poměr již dnes neplatí. Sedmička za 5 Kč ... No řekněte - nebyla by to krása? Ale podívejme se na věc 
obrácenou optikou, abychom si trochu přiblížili finanční situaci prostého středověkého člověka. Dnes činí průměrná 
denní mzda přibližně 800 Kč. Podle středověkého poměru by sedmička vína stála i dnes obvyklých 90 Kč, ale za půlkilový 
chléb bychom byli nuceni zaplatit 260-270 Kč. Koncem středověku se údajně ve Florencii vypilo těžko uvěřitelných 378 
l vína na hlavu za rok, tedy asi litr denně (Austin, 1985)! 

Víno a vinné hrozny ve středověké kuchyni 

Hrozny nesloužily jen k výrobě vína, ale také jako výchozí surovina k výrobě dobrého octa. Mimoto se ocet běžně 
vyráběl z kyselého ovoce nebo z kvasícího či zkaženého vína. Hroznový ocet byl však nejkvalitnější. Několik receptů z 
Daz bůch von gůter Spise: 

Vinný ocet - Vezmi čtvrtku (130 g) hroznů, půl mázu (0,75 l) vína a půl mázu (0,75 l) octa a nechej svařit na 2 prsty 
vysoko. A když je to povařeno, tak to dej do sklenice a přidej 2 kořeny zázvoru a dej za pec. Bude to lepším, zdravějším 
octem. 
 
Trvanlivý ocet - Vezmi džbán, do kterého se vejde 20 mázů (30 l) a nechej jej dobře polepit. Dále vezmi 2 libry (1 
kg) vinného kamene a roztluč jej nadrobno a dej do džbánu. Vezmi 4 kořeny zázvoru, 30 nebo 32 zrnek pepře. Vezmi 14 
mázů (21 l) dobrého octa a nalej jej do džbánu. Vezmi 6 mázů (9 l) dobrého vína a svař je a sbírej pěnu. Potom nechej 
trochu vychladnout a nalej do džbánu a nechej 4 týdny odstát. Nemíchej jej, tak bude dobrý a trvanlivý. 
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Ovocný ocet z hroznů - Nejprve by se měly vzít nezralé hrozny a roztlouci je a přepasírovat. A do jednoho mázu (1,5 l) 
šťávy dej plnou hrst soli a dej to do malé bečky a každý den promíchej. Tak to bude dobrý ovocný ocet. 

Typické pro dobovou kuchyni jsou vinné omáčky k masům - opět několik příkladů z Daz bůch von gůter Spise: 

Zálivka - Vezmi kyselý hrozen, přidej šalvěj, dva stroužky česneku a slaninu. Společně je roztluč, vymačkej a podávej 
jako dobrou omáčku. 

Omáčka z mrkve - Vezmi šalotku, oloupej ji a potři solí. Smíchej s vínem nebo octem a rozmačkej. Tato omáčka je dobrá 
k pečenému masu. 

Swallenbergská omáčka - Vezmi víno a med, dej na oheň a nechej vařit. Přidej do toho drcený zázvor, víc než pepře. 
Rozetři česnek, ale ne mnoho a dej tomu říz. A dolaď bílky. Nechej vařit, dokud to nezačne hnědnout. Jí se v chladném 
počasí. 
 
Agraz - Chceš-li udělat agraz, vezmi vinné hrozny a roztluč kyselá jablka. Dej to dohromady, smíchej s vínem a vymačkej. 
Tato šťáva je dobrá k pečené ovci a slepici. A k rybě. 

Žlutá omáčka ke zvěřině nebo ptáčkům (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 16. století) - Nejprve dej tuk na pánev a 
osmahni na něm trochu mouky. Vezmi něco vína, třikrát tolik vývaru a dej to na pánev. Přidej k tomu zázvor a pepř a 
obarvi to nažluto. Tak je to hotovo. 

Hořčice k sušené tresce (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 16. století) - Vezmi hořčičný prášek, rozmíchej jej v dobrém 
víně a hruškové zavařenině. A přidej do toho cukr, tolik kolik považuješ za dobré, a udělej ji tak hustou, jak ráda jíš. Tak 
je to dobrá hořčice. 

A nakonec několik receptů s použitím vína nejen k ochucení, ale i k vaření: 

Husí drůbky (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 16. století) - Tedy vezmi husí krev, vezmi nohy, křídla, žaludek, krk a 
vař je v polovině vody a polovině vína. Nastrouhej žitný chléb, opeč na tuku, přidej do toho taky krev z husy a víno a 
trochu vývaru, v němž byla husa vařena, cukr, zázvor, pepř, skořici, hřebíček a nechej pepřovou omáčku dlouho povařit, 
až tři hodiny. Pak osmahni pár cibulí na tuku a přidej tuk do pepřové omáčky. A chceš-li podávat, nasyp do toho zázvor. 

Konkavelit z třešní (Daz bůch von gůter Spise, 14. století) - Konkavelit se dělá z třešní. Z kyselých třešní. To jsou višně. 
Měla bys je vzít a udělat si dobré mléko z mandlových jader. Vař dobře třešně ve víně a ve vlastní šťávě. Přepasíruj přes 
šátek a pak nalij do mandlového mléka. Vař dobře v hrnci a dobře zahusti rýžovou moukou. Dostatečně omasti a rovněž 
k tomu přidej dosti koření a cukru. A nepřesol. 

Hroznový koláč (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 16. století) - Vezmi hrozny a zamíchej mezi ně taky hrozinky. Vezmi 
je celé, přidej k nim cukr a skořici a společně dobře protřepej a polož na plát těsta. Nechej krátkou chvíli péci, pak do 
toho přidej trochu malavosie a nechej péci ještě chvíli, až je to hotovo. Když kladeš hrozny na dort, tak je dej předtím 
na pánev a nic k nim nepřidávej, ani víno, ani vodu, a orestuj je za důkladného míchání. Tak se pěkně nafouknou. Až 
potom je pokládej na koláč, jak bys chtěla. 

Náplň do kdoulového koláče (Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 16. století) - Vezmi kdoule, dobře je povař, přepasíruj 
a přidej cukr, skořici a silné víno. Jablečný a hruškový se dělá stejným způsobem. 

Tři recepty z Daz Kochbuch der Sabina Welserin na vinný pudink: 

Fíkový pudink - Do hrnečku dej víno a když bude vřít, tak přidej strouhaný perník a strouhaný bílý chléb. K tomu přidej 

šafrán, mandle, hrozinky, fíky a trochu tuku. 

Pudink z vína - Vezmi strouhané střídky bílého chleba, osmahni je na tuku, až budou křupavé. Přidej k nim dobré víno, 

vaječné žloutky a cukr podle uvážení. 



 
10 

 

Hroznový pudink - Hrozny přepasíruj s dobrým vínem, ale hrozny by měly být předem dobře omyty. Vezmi tu kaši a vař 

ji, jako když vaříš pudink. Smíchej s vínem a přidej do toho cukr, skořici a trochu zázvoru podle toho, jak sladké nebo 

silné to chceš mít. 

· Tvrdý alkohol · 

Kvašením lze sice vyrábět alkohol, ale jen do určité koncentrace (nejvýše 15 %). Pak se kvasinky vzniklým ethanolem 
zadusí a proces kvasení se zastaví. Jedinými metodami jak dosáhnout vyšších koncentrací alkoholu je vymražování a 
destilace. 
Metodu destilace a tedy ani tvrdý alkohol starověké civilizace vůbec neznaly. Jeho objev učinili až Arabové v 9. století, 
ač Korán alkohol přísně odsuzuje. Zřejmě nezávisle na Arabech objevili destilaci alkoholu i Číňané, kteří jej však 
využívali spíše jako rozpouštědla pro lékařské účely a voňavkářské účely. Také arabští alchymisté jej tak zprvu používali. 

Objev destilace a její rozšíření byl v Evropě přičítán také konkrétním osobám. Nejstarší legenda uvádí, že tajemství 
destilace přinesl do Irska sv. Patrik již na konci 5. století po svém návratu z Francie a Španělska, tedy celých 500 let 
před jejím objevem... No, to už mohl přivést i pneumatiky a penicilín. Jiná legenda zase připisuje objev scholastikovi 
Albertu Velikému, učiteli Tomáše Akvinského. Navzdory tomu se Evropa seznámila s arabským objevem za křížových 
válek v průběhu 11. a 12. století. Znalost destilace šla ruku v ruce s šířením medicinských znalostí a to zejména v 
prostředí klášterů. Nemělo by nás proto překvapit, že právě kláštery byly po větší část středověku hlavními producenty 
tvrdého alkoholu, ať už šlo o české vinné pálenky nebo skotskou whisky. Až v období vrcholného středověku byly 
zakládány městské a soukromé vinopalny - např. v Kutné Hoře za Karla IV. 

Nejprve se destilovaly vonné esence. K výrobě alkoholických nápojů se nejprve pálila méně kvalitní vína, potom pivo a 
nakonec obilné zápary, slad a zkvašené ovoce. Pálenky se všeobecně nazývaly aqua vitae (živá voda) bez ohledu na to, 
z čeho byly vypáleny, a užívaly se v malých dávkách jako lék na zažívání, podpoření krevního oběhu, prodloužení života, 
ale byl předepisován i pro léčbu psychických poruch, neštovic či obrny. 

Ve 12.-15. století se destilace prováděla v poměrně malých objemech ve skleněné destilační soustavě. Základ je vařil 
v nádobě, odkud byly výpary vedené trubicí do chladiče. Chladilo se vodou a vydestilovaný aklohol odkapával do jímací 
baňky. V 16. století byl v souvislosti s rozšiřováním výroby a aplikací nových poznatků z alchymistických laboratoří 
zaváděla zařízení kameninová a z pocínované mědi. Měděný vařák byl uložen v pískové nebo popelové lázni, umístěné 
v pícce na přímém topení. Měl snímací víko (alembík), z něhož vycházela trubka k chladiči. 

Drtivá většina pálenek se vyráběla dvojitou destilací. První destilací vznikl surový destilát (břečka, lutr) nepříjemného 
zápachu a chuti. Po druhé destilaci vytékala do jímací baňky už pitná pálenka. Její první část zvaná předek či úkap se 
chytala do jiné baňky, protože nebyla dostatečně vypálená, a používala se dále jen k výrobě parfémů, mastí či jako 
rozpouštědlo. Do láhve se pak stáčela už dobře vypálená flegma. I v té však často zůstávaly nečistoty, které se 
odstraňovaly filtrováním přes papír nebo bavlnu. Někdy se ani druhou destilací neodstranily nepříjemné pachy a 
příchutě a bylo nutné přistoupit k třetí destilaci s přídavkem vápenné vody nebo vaječných bílků. Dobrých výsledků se 
také dosahovalo přepálením flegmy s jalovcem, ovocem nebo aromatickými bylinami. 

Vinné pálenky 

Nejběžnějším druhem tvrdého alkoholu byly ve středověku vinné pálenky - žžené víno. Byly laciné, protože se vyráběly 
z odpadů vzniklých při výrobě vína - nahnilé či nedobré hrozny, nepovedená či zkažená vína, různé přebytky a zbytky 
po lisování se nechaly zkvasit a pak se nadvakrát destilovaly. Koňak, resp. brandy (z anglického brandewine – pálené 
víno) se do své vytříbenější podoby vyvinul až v 17. století. 

Režná, žitná 

Ostatní tvrdý alkohol se ve středověku pálil takřka výhradně z ječného sladu vyznačujícího se vysokým podílem cukrů. 
Z dalších obilovin se užívalo jen zřídka žito (rež) - obvykle jako náhražka v době neúrod ječmene. 
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Vodka 

Poprvé se dozvídáme o výrobě vodky (rus. voda, vodka, pol. woda, wodka, gorzalka) v Rusku z textu pocházejícího z 
konce 9. století. Vjatská kronika zmiňuje v roce 1174 palírnu v Chylnovsku. O pálení vodky v Polsku máme spolehlivé 
informace až z 11. století. 

Také vodka vznikla původně jako lék, ale záhy se stala všeobecně rozšířeným nápojem. Již ve 14. století píše anglický 
vyslanec v Moskvě o vodce jako o ruském národním nápoji. V 16. století se stala také národním nápojem Poláků a Finů. 
V Rusku znali ve středověku tři druhy vodky lišících se patrně opakováním destilací - obyčejnou (1x), dobrou (2x) a 
bojarskou (3x a víc). Také se dozvídáme o přidávání ovoce, bylin a koření do vodky. To bylo mnohdy přímo nezbytné, 
protože primitivní proces pálení zanechával v nápoji spoustu nečistot a chuťově nedobrých látek. Kromě maskování 
těchto nedostatků se výrobci pokoušeli vyčistit vodku vymražováním nebo opětovným přepalováním s vodním sklem 
z měchýřů jesetera, vápennou vodou, mlékem či vaječnými bílky. 

V polovině 15. století došlo v Rusku k podstatným vylepšením destilačního procesu, jehož zásluhou se vodka stala čistší 
a začala se vyrábět ve velkém, dokonce na vývoz. Nejstarší doklad o tom máme z roku 1505, kdy se dozvídáme, že byla 
vyvážena do Švédska. 

Whisky 

Také whisky je nápoj se středověkou tradicí. Její vznik je kladen do období všeobecného rozšíření znalosti destilace ve 
12. století. Těžko říci, zda ječný slad začali pálit jako první Irové nebo Skotové, ale irská produkce byla významnější z 
důvodu lepších a bohatších sklizní. Nápoj se nazýval latinsky aquavitae, gaelsky uisge beatha či usquebaugh, což vše 
znamená totéž - živá voda. Zkrácené uisge se časem změnilo na familiárnější uisky, v anglické transkripci whisky. 
Ve středověku vyráběli whisky převážně v klášterech, v 16. století si již vlastní whisky pálil kdejaký sedlák sám. V 17. 
století přiřkl skotský parlament toto právo pouze šlechtě. Whisky se vyráběla z ječného sladu dvojitou destilací. 
Některé lepší snad byly přepalovány i víckrát. 

Nejstarší skutečně důvěryhodný důkaz o výrobě whisky máme až z roku 1494. V Scottish Exchequer Rolls stojí: "Osm 
bolls sladu bratru Johnu Corovi k výrobě aquavitae". Osm bolls sladu (tj. více než 6,5 tuny) není právě málo - šlo z něj 
vyrobit až 1500 lahví alkoholu - a svědčí o tom, že v 15. století již existovala velkovýroba whisky v zavedených palírnách. 
Jako všechny středověké "živé vody" vznikla původně i whisky jako lék a stále je za medicínu považována. V "Chronicles 
of England, Scotland and Ireland" z roku 1577 vychvaluje Raphael Holinshed následující jedinečné vlastnosti Uisge 
Beatha: "Byvše užívána s mírou zpomaluje věk, snižuje hlen, prosvětluje mysl, zrychluje duši, léčí skleslost, léčí dušení, 
hází kámen, odpuzuje štěrk, uchovává a chrání hlavu od točení, oči od oslepnutí, jazyk od šišlavosti, ústa od pokašlávání, 
zuby od brebentění, krk od drnčení, hrdlo od ztuhlosti, žaludek od těžkosti, srdce od otoků, břicho od škubání, střeva od 
pšoukání, ruce od třesení, šlachy od zkracování, žíly od kroucení, kosti od bolení, morek od vlhnutí, a jest skutečně 
královským destilátem je-li pravidelně užívána." 

Většinu destilovaného alkoholu produkovali ve středověku mniši. V 15. století začaly být kláštery v Anglii a Skotsku 
rušeny a mnoha propuštěným mnichům nezbylo, než použít k obživě své znalosti výroby alkoholu. Obvykle se nechali 
najmout měšťanem, sedlákem nebo šlechticem, který zařídil dílnu a obstaral suroviny. Od těchto mnichů se pak rychle 
přiučili i ostatní a pálení alkoholu se rychle rozšířilo. Kvalita vyráběného produktu byla díky primitivním postupům a 
vybavení značně proměnlivá, od dobrých vícekrát pálených whisky, přes silné dvakrát destilované až k vysloveně 
nebezpečným dryákům. Nejméně se od starých dob změnila skotská whisky. Dnešní irská whisky se od skotské liší 
zejména tím, že slad se suší bez kontaktu s kouřem z hořící rašeliny. Má proto jinou chuť. Americký bourbon se 
připravuje z kukuřice, kanadská whisky ze žita a mají tedy k pravé whisky dosti daleko. 

Velkým milovníkem "silného alkoholu" byl skotský král Jakub IV (1488-1513). Při návštěvě Dundee v roce 1506 zakoupil 
podle dochovaného účtu od místního holiče aquavitae. Může se to zdát překvapující, ale předchozího roku získal právě 
cech holičů monopol na její výrobu. Svědčí to o tom, že alkohol byl stále považován za léčivo, jelikož holiči a bradýři 
poskytovali běžnou lékařskou službu. 
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Gin 

Gin spatřil světlo světa v 1. polovině 16. století v laboratoři holandského lékaře Sylvia. Sylvius se snažil objevit lék na 
čištění krve a za tímto účelem experimentoval s výrobou co nejčistšího laboratorního lihu. Zkoušel při dalším 
přepalování různé přísady a zkoumal, s kterou dosáhne nejčistšího výsledku. Lék neobjevil, zato však destilací lihu s 
bobulemi jalovce získal pálenku velice zajimavé vůně. Podle jalovce získal nový nápoj svůj název - 
holandsky genever nebo francouzsky geneviere. V době nástupu Viléma Oranžského na britský trůn se gin dostal do 
Anglie a stal se oblíbeným společníkem zejména námořníků. 

Zbývá poznamenat, že dnešní giny obsahují podstatně více složek než líh a jalovec - např. koriandr, hořké mandle, 
kardamon, citronovou či pomerančovou kůru apod. 

Rum 

Rum údajně vznikl někdy okolo roku 1600, ale alkoholické nápoje vyrobené z třtiny znali již o mnoho století dříve na 
Blízkém východě a v Egyptě. Dokonce i ve středověkých Čechách znali nápoj zvaný sakroza, vyrobený z třtinového 
cukru! Není známo, zda se vyráběl jen kvašením či i destilací. Pokud byl destilován, byl by podobný bílému karibskému 
rumu. Dnešní tuzemský rum je vyráběn z brambor a ty evropský středověk neznal. 

Laudanum 

Laudanum je opium rozpuštěné v alkoholu a poprvé jej jako opiovou tinkturu tímto názvem označuje v 1. polovině 16. 
století Paracelsus. 

Likéry 

Likéry si dodnes udržely status medicíny a pijí se v malých množstvích na zahřátí, na žaludek, při nachlazení apod. Tak 
je tomu už od středověku. Likéry se nejčastěji vyráběly metodou macerace, tedy louhováním bylin nebo ovoce v 
alkoholu, méně vařením nebo extrakcí čili filtrováním alkoholu přes ovoce. Ve staré češtine byl léčivý nápoj obecně 
nazýván traňk, trank, dryák, triák, dřiák, hutná směs bylin svařených s medem, sirupem, šťávou či alkoholem se 
zvala lektvař, lekvař nebo konfekt. 

Zázvorový likér - Toto byl v Anglii oblíbený nápoj pro zahřátí. Pro výrobu 2 porcí likéru vezmi 100 g fíků a zalij je vodou 
tak, aby žádný nevyčníval nad hladinu. Vař, dokud nezměknou a pak z nich rozmačkej hladkou pastu. Přidej koření - 4 
kousky hřebíčku, kousek celé skořice, několik plátků čerstvého zázvoru, 1 lžičky nastrouhaného muškátového oříšku, 
1 lžičky mletého nového koření - a zalij 0,6 l zázvorového piva. Pomalu a za stálého míchání přiveď do varu, pak přiklop 
a nechej 10 vařit na mírném ohni. Nakonec přimíchej lžičku citrónové šťávy, likér zceď a podávej. 

Medovina 

starogermánsky meodu, medu, později německy met, mete, anglicky mead, rusky meducha, staročesky strda, strdie, 

stred, med (jako mnoho typicky českých slov pochází i slovo "med" z německého "met"). 

Medovina je patrně první alkoholický nápoj, který Evropa poznala. Vlastnosti, že cukry obsažené v medu mohou kvasit, 

bylo hojně využíváno již přinejmenším ve starověku a v době raného středověku zažívá medovina svou "zalatou éru" 

než je vytlačena vínem, pivem a dalšími alkoholickými nápoji vyráběnými destilací. Od 13.-14. století obliba medoviny 

klesá. Je připravována podomácku a spíše než běžnému pití slouží jako obřadní nápoj, např. o vánocích. 

Dnes prodávaná medovina má s tou středověkou společné snad jen to, že je v ní med. Základem pro výrobu současné 

medoviny je líh z brambor, který se medem pouze dochucuje, kdežto středověká medovina se vyráběla kvašením medu 

rozpuštěného ve vodě. Cukry vykvasily a o výsledném nápoji nebylo zdaleka možné říci, že by byl sladký. Spíše nahořklý, 

neboť mnohé medoviny se zejména v období vrcholného středověku vařily spolu s chmelem. Byla však silnější než pivo 

a proto se také s pivem často míchala právě za účelem zvýšení podílu alkoholové složky v pivu. Označení "staročeská" 
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je z tohoto pohledu pouhým reklamním trikem na hony vzdáleným skutečnosti, jelikož skutečná staročeská medovina 

připomínala něco mezi rumem a kalným pivem zcela nepodobného dnešnímu sladkému pití. 

Medovina (Daz bůch von gůter Spise, 14. století) - Kdo chce udělat dobrou medovinu, ten ohřeje čistou vodu tak, aby 

do ní mohl právě ponořit ruku. A vezme dva mázy (3 l) vody a jeden (1,5 l) medu. Promísí je tyčí a nechá chvíli odstát a 

pak scedí přes čistou látku nebo přes vlasové síto do čisté nádoby. A pak vaří po dobu coby jeden akr tam a zpět přešel 

a odstraní pěnu z mladiny mísou s dírami. Pěna zůstává v míse a nikoliv na mladině. Dále slije medovinu do čistého 

soudku a zakryje jej tak, aby výpary nemohly unikat, do té doby, než bude moci do toho ponořit ruku. Pak vezme 

půlmázový hrnec a naplní jej do půlky chmelem a hrstí šalvěje a vaří to s mladinou po dobu, co by míli ušel, a vezme půl 

ořechu čerstvých kvasnic a dá to tam a zamíchá, aby to kvasilo. Tak přikryje to rovněž tak, aby výpary mohly odcházet 

na den a noc. Pak scedí medovinu přes čistou látku nebo přes síto z vlasů a slije do čistého soudku a ponechá tři dny a 

tři noci kvasit a doplňuje každý večer. Tam pak nechá to usadit se a stará se o doplňování kvasnic. A nechá to odležet 

osm dnů, aby se vyčistilo, a doplňuje každý večer. Nechá to usadit se v pryskyřičném soudku a celých osm dní nechá 

odležet a napije se poprvé po šesti až osmi týdnech. Tehdy je ostatně nejlepší. 
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