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Konzumace a lkoholu není zdaleka pouze lidský vynález. Je známo, že mnohé živo
číšné druhy. zv l áště někteří vyšší savci mají v oblibě nejrůznější kvasící al koholizované 
ovoce (např . sloni plody akácií) . Také u lidí bylo pravděpodobně první setkán í s alko
holem pouze náhodné a i později možné jen v době zrání vhodných plodů . Příležitostná 
konzumace alkoholu se změni la v pravidelnější až se zvládnutím jeho vědomé výroby, 
to jest ovládnutím kvasných procesů . K tomu došlo nejpravděpodobněji mezi 7. -5. ti
síciletím př . n. I. v oblas ti "úrodného půlměsíce" Blízkého východu v souvislosti s roz
vojem zeměděl s t ví. Ve 3. tisíci letí př. n. I. jsou systematické pit í alkoholických nápojů 
i jeho následky známy a dokumentovány již v rozsá hlé oblasti zasahující z Afriky 
(Egypt) přes Evropu (Kréta) až po Azii (Mezopotámie a Indie). 

V Egyptč naznačují čet né výtvarné památky zobrazující výrobu piva a vína (obr. 1) 
její výrazné rozšíření a rozvinutou technologii (Vilímková, 1977) . Společně s konzu
maci alkoho lických nápojů se začala objevovat i opatřen í zaměřená proti jejím násled
kům, týkající se vyšších tříd . V tzv. naučeních - sbírkách moudrých rad do života- je 
ideální Egypťan představová n jako zdrženlivý člověk (Naučení Ptahhotepova , V . dy
nastie Staré říše, 3300 př. n.l.; (Žába , 1968). Naučení Aniho , písaře zádušního chrámu, 
pro jeho syna Chonsuhotepa (XVIII. dynastie, 15 stol. př. n. 1.) šla ještě dále, v odstra
šujícím popisu následků přehnaného pití: "Nečiň se bezmocným popíjením v pivnici . 
Aby nebyla slova promluvy opakována, ta , co vyjdou z tvých úst, aniž pak víš , žes je 
kdy prones l. Když upadneš, tvé končetiny se polámou a nikdo ti nepodá pomocnou 
ruku , poněvadž tví kumpáni v chlastání piva , ti vstanou a řeknou: Držme se dál od 
tohoto opilce!, nebo také : Ven s tímto opilcem!" (Pollak , 1975 ; Schiff, 1982). 

Ve staré Mezopotámii bylo pivo- společně s chlebem- považováno za znak opravdu 
civ ilizovaného života (Epos o Gilgamešovi: "A pivo pij, jak zvykem jest v zemi" , 
2, tisíciletí př . n. 1.) . Na rozdíl od Egypta byly vinné hrozny dováženy , ale pivo pochá
zelo z domácí produkce , existovalo ho několik druhů a vaři lo se převážně při chrámech 
a pal ácích. Základními surovinami byly pražené ječné chleby a slad (obr. 2) (Klíma, 

Před nese no na II. mczinárodní'm sympoziu Rakousko-moravské Sternbergovy spo l ečnosti, 25. 4. 
1992 v Brné 
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Obr. I. Lisování vinných hroznů za pomoci cvičeného paviána . Reliefz hrobu Ncferova 
Egypt. Stará říše, 2. polovina 3. tisíciletí př . n. I. 

1963) . Větší konzumace piva byla tolerována s výjimkou některých tříd - např . § 110 
Chammurapiho zákonů (začátek 17. stol. př. n. 1.) zakazuje chrámovým kněžkám ná
vštěvu hospod pod trestem smrti upálením (Klíma, 1976) . Už z 19. stol. př . n. I. jsou 
známy lékařské předpisy pro diagnózu a léčbu následků opilosti . " Když muž pil těžké 
víno a toto mu stouplo do hlavy, zapomíná slova a jeho řeč je zmatená. Jeho duch 
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Ob·r. 2. Pití piva stébly kvůli zbývajícím obilným zrnkům 
Pečetní váleček z doby Sargona I. 
Mezopotámie , 2350 př . n. I. 
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putuje a jeho oči mají strnulý výraz. Vezmi, abys ho vyléčil, sladké dřevo, boby, 
oleandr (a osm dalších dosud neidentifikovaných substancí), které s vínem a olejem 
se smíchají a nechej ho ráno, před východem slunce, dříve než ho kdokoliv políbil , 
vypít a bude uzdraven"! (Kiihler, 1904; Pollak, 1975). Se závažnými následky nemírné 
konzumace alkoholu se setkáváme také v literatuře, protože i bohové a hrdinové staré 
Mezopotámie se často a rádi hodně napili. Příkladem může být mimo jiné sumerský 
mýtus o stvoření člověka . Bozi, unavení prací, vytvořili člověka jako svého služebníka. 
Úspěšné završení díla pak oslavovali velkou hostinou a hlavně pitkou. Ve značně 
podroušeném stavu chtěli pokračovat ve svém záměru, ale z jejich rukou vycházely· 
pouze znetvořené lidské bytosti se závažnými vrozenými vadami , které však už musely 
na zemi zůstat (Hruška a kol., 1977; Kramer, 1965). 

V Indii se postoj k alkoholu výrazně lišil podle příslušnosti k určité třídě. Nejnižší 
uznávané kasty- vaišjové- směli pít těžká vína i pálenku , střední třídy pouze lehká 
vína . Brahmani museli abstinovat a za porušení zákazu jim hrozily hrdelní tresty , vy
konávané zvláště nepříjemnými způsoby- např. pitím vařícího vína , vody nebo dokon
ce kravské moči (Skála , 1977; Zbavíte! , 1985) . 

Obr. 3. Ceremonial s místním opojným ,.černým nápojem" 
Indiáni východní části Severní Ameriky 
Pozdější kresba (17. stol.?) 

381 



V. ŽAMPACHOVÁ, M. HIRT I STAROVÉKÉ CIVILIZACE A ALKOHOL 

Také zákony staré Číny neměly s alkoholiky a opilci slitování. Už v r. 1220 pi·. n. I. 
měl být podle nařízení císaře Vu-Vonga usmrcen každý , kdo se účastnil velké pitky 
(Skála, 1977) . Později začala být konzumace alkoholu více tolerována a dokonce i mód
ní (básníci 6. stol., Li-Po). Na rozdíl od opilosti , která byla jako menší přestupek tres
tána bitím, čekaly daleko těžší následky ilegální vlastníky kvasinek, na které existoval 
státní monopol (dynastie Sung, 12 . stol.) (Bóttger. 1984). Výroba i konzumace alkoho
lu se samozřejmě rozvíjely i v Evropě. Jednalo se opět převážně o kvašené nápoje, pivo 
a víno. Jedny z nejstarších materiálních dokladů můžeme najít již ve 3. tisíciletí př. n. 
I. na Krétě (Pressová , 1978). V řecko-římské oblasti se vztah k alkoholu a zvláště 
k opilosti dramaticky měnil. Řekové, kteří mísili víno s vodou, pohlíželi na každého, 
kdo pil víno neředěné , jako na barbara . Po přijetí kultu Dionýza- Bakcha (původem 
z Tracie) a dalších orgiastických obřadů se to ale změnilo. i když v některých lidových 
rčeních a dílech filozofů původní názor mnohdy přetrváva. "Si nimium bibis, non diu 
eris in vivis"! (Budeš-li příliš pít, nebudeš dlouho žít!) .,Crimen vini nullum est , sed 
cul pa bibentis" ! (Ve víně zločin ne ní , leč plně vinen je pijan- Ca to) , či z císařské doby 
"Nihil aliud est ebrietas , quam voluntaria insania''. (Opilost ne ní nic jiného než dobro
volné šílenství- Seneca Mladší. Listy Luciliovi, 83, 17) (Kuiáková a kol., 1988). srov
natelné s pozdějším tibetským "Nemírné pití čhangu (tibetského piva) pěstují slabší, 
šílenství mají za sám vrchol blaha". (Sakja-pandita, 13. stol. 1988) . 

Problémy s pitím alkoholu existovaly, na rozdíl od obecně rozšířeného názoru. již 
v předkolumbovské Americe, a to jak u severoamerických indiánských kmenú (obr. 
3) (Lenter, Martin, 1980) , tak i u kultur Střední a Jižní Ameriky. U Aztéků byli kněží 
a vyšší úředníci za opakované pití trestáni smrtí, příslušníci nižších stavů pouze ostři 
háni dohola. Symptomy deliria tremens, třes . obluzení, těkavost, byly dobře známy 
a mladí lidé za ně mohli být i popraveni . Opilost byla občas , při zvláštních slavnostech, 
tolerována pouze starcům nad 70 let (Burland, 1975; Katz, 1989; Pollak, 1975) . 

Z uvedených faktů vyplývá , že ve starověkých civilizacích byly nejrozšířenější rela
tivně nízkostupňové kvašené nápoje (destilace byla zdokonalena Araby až v raném 
středověku) . Většina kultur umírněné a někdy i výraznější pití tolerovala , odsuzováno 
bylo pouze občas v případě vyšších tříd, tzn . , že se situace v této oblasti až do součas
nosti málo změnila. 

Souhrn 

Práce se na základě materiálních, obrazových i literárních dokladů zabývá některými 
problémy konzumace alkoholu ve starověkých kulturách , zvláště právními a lékařský
mi předpisy i vztahem dotyčné civilizace k alkoholismu. Jako modelové byly zvoleny 
starověké kultury Afriky (Egypt) , Asie (Mezopotámie, Indie, Čína), Evropy (zvláště 
Řím) a předkolumbovské Ameriky (Aztékové) . 
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. NA POMOC PRAXI 
I 

FETÁLN f ALKOHOLOV~S~ NDROM 

Dnes je obecně zn ámo. že pit í alko ho lu u t ě
hotných že n vede k poškoze ní e mbrya a plod u 
a alkoho l se vpods t a tě stává nej čast ějš í te rato
gcn ní noxou . Působen í alko ho lu na zárodek 
při chází tedy jak v období e mbryonálním do 
2 měsíců, ta k i v období fc tálním od 3. do 10 . 
měsíce . Ta kto vznik lé poškozen í je označová
no jako fetální alko holový syndrom (FAS) . 

Fra ncouzská pracovní skupina vedena Lc
mionem v roce 1968 popsala ko mplex sympto
mtl 127 alkoholem poškozených dě t í a o 5 l · ~ t 
později poda li zprávu o alkohole m podm·n ~ 

ných e mbryopatiích Joncs a Smi th . Liebcr '-'+ 
valé NS R udává 1500- 3000 ročně na rozen~ ch 
a alkoho lem poškozených dě t í. Ve Francii tvo· 
ří alko ho lové embryopatie asi 3 promil e . Jej ich 
výskyt převažuje nad Downovým syndro1ncn~ . 

Patoge nezc vzniku e mbryopa ti í ne ní jcstč 
zcela objasněn a. V po kusech na krysúch s,; po 
aplik aci alko ho lu ncpro kázala pří tomnost au.: t· 
aldehydu ve fe tálním oběhu plodu . Pl acenta jl' 
schopna ve ve lké míře alko ho l oxydovat a tím 
chránit plod . Ve fe táln ích tk án ích se vúže a lko
ho l zv l áš t ě ta m. kde je vě tší pi'ítomnos t v;,L'.• . 
Int erpre tace ná l ezů je vysvčllov;ín a p ř í : n : : ! l ' 

působením alko ho lu na bio membrány a na 
vlas tní meta bo lismus buňky, především na pro
tcosy nt ézu . 

Z hlediska e tiopatogeneze se FAS uplatňuj e 
výrazné př i poškoze n í pl acenty ja ko predispo
z i čn ím faktoru. Sledováním me tabolismu ami
nokyse lin jed i nců s FAS se u nászabývaj íTichá 
a Matlocha . Je ko nstatováno , že poruchy růstu 
jsou spoje ny se sn ížením hladiny pro linu , za
tímco zvýše ní hladin y tyrosinu , leucinu a iso
le ucinu je signifikantní pro poškození CNS. 

A lkoho lové embryo-fe topatie lze z hlediska 
kl inické ho rozdě lit do tří skupin symptomů , 

jak je uvedeno v tabulce. 
Ke st ud iu těchto změn nás při vedl případ pit

vy dvouměs íčního kojence ženského po hlaví, 
je hož matka byla chronická e t y li čk a, 9x t ěhot 

ná. Ti'i sourozenci jevili zná mky me ntá lního 
poškoze ní . U sledované ho d í tě te činil a po rod
ní váha 2 400 g, délka 46 cm. Po po rodu se ob
jc\'i l systo lický šelest na srdci a dítě zemře lo za 
př íznaků k ardio respiračního se lhání. U pitvy 
byla zji š těna mikroce falie, rozšířen í postra n
ních mozkových komor , go tické patro, chybně 
vyvin ut á d yspl astická trojcípá srdečn í chlopeň , 
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