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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je přeloţit vybrané kapitoly z první části knihy How to Choose 

Wine od Vincenta Gasniera a následně k tomuto překladu vypracovat komentář. Ten obsahuje 

překladatelskou analýzu originálu, dále popis zvolené metody překladu, hlavních problémů, 

které při překladu nastaly a jejich řešení, a konečně posunů, k nimţ v překladu došlo.  

 

Klíčová slova 

vinná réva, víno, styl, odrůda, translatologie, výchozí text, překlad, analýza textu, metoda, 

posuny  

 

Abstract  

The aim of this bachelor thesis is to translate selected chapters of the first part of the book 

How to Choose Wine by Vincent Gasnier, and then to write a commentary to the translation. 

The commentary includes translation analysis of the source text, the description of the 

applied translation method, main translation problems and their solutions, and finally it 

describes translation shifts which have occurred in the translation.  

Key terms 

grape vine (Vitis vinifera), wine, style, variety, translation studies, source text, translation, 

text analysis, translation method, shifts  
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1. Úvod 

Úvodní část knihy představuje jakési seznámení čtenáře se světem (a stylem) vína od 

krátkého historického exkurzu přes kapitoly věnované různým odrůdám vinné révy a 

praktickým aspektům jejího pěstování aţ po výrobu vína, zasvěcení, jak správně číst etiketu, 

a představení základních vinných stylů. Druhá, nejobsaţnější část knihy, je praktickou 

příručkou skládající se z doporučení a testů vybraných konkrétních vín, rozdělených podle 

jejich stylu. Zároveň poskytuje slušný přehled nejvýznamnějších světových vín. A konečně 

třetí část uzavírá dílo rozmanitými postřehy, které se týkají koupě vína, jeho přepravy, 

uskladnění, správného servírování, kombinovatelnosti s jídlem apod.  

Knihu jsem dostala darem před osmi lety během svého pobytu ve Velké Británii, v 

době, kdy jsem se začala o problematiku vín hlouběji zajímat. Zaujala mě svým tématem i 

praktickým pojetím a také relativní čtenářskou přístupností i přes svůj široký záběr. Napadlo 

mě, ţe by všestranné zpracování tematiky různých stylů vín spolu s praktičností celé knihy 

jistě ocenili i čeští čtenáři a kniha by mohla být atraktivním přírůstkem i na českém kniţním 

trhu. Později jsem se jako „poučený laik“ vícekrát zúčastnila vinobraní v Burgundsku a i 

tento můj pokračující zájem a přání dozvědět se o víně víc mě dovedly k rozhodnutí pouţít 

knihu jako výchozí text mé práce.  

K překladu jsem si vybrala podkapitoly z úvodní části knihy, pojednávající zejména o 

určování stylu vína v závislosti na různých proměnných, jako jsou vlastnosti bobulí, vliv 

klimatu a počasí, půda a terroir… Dále se v nich dozvíme něco o pěstování vinné révy a o 

tom, jak probíhá rok vinaře na vinici a v závodě.  
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2. Text překladu 

NOVÝ SVĚT VÍNA 

V Novém světě začaly vznikat vinice a vinařské závody po druhé světové válce (v 

USA po skončení prohibice). Na rozdíl od svých evropských protějšků vinaři z Nového světa, 

zejména z Austrálie a Kalifornie, nebyli svazováni místní tradicí. Provedli průzkum 

vývozních trhů, zjistili, jakému stylu vína dávají zákazníci přednost, a vyrobili víno, které 

vyhovovalo poptávce. V posledních šedesáti letech byla pro jednotlivé styly zavedena 

pravidla dělení podle tzv. apelací. Přestoţe stále platí, ţe v Novém světě mají vinaři pro 

vytvoření stylově různorodých vín pestřejší paletu moţností, ti z nich, kteří více dbají na 

kvalitu, svému vínu rádi vtisknou osobitou chuť a styl, jeţ prozrazuje jeho původ.  

Pravdou je, ţe svou stopu ve světě vína zanechala také globalizace. Dnes si vinaři 

pohotově vyměňují nápady a výrobní postupy, a zatímco francouzští výrobci Šampaňského 

vína zakládají své vinice aţ v daleké Kalifornii a Chile, „létající“ vinaři od protinoţců 

zanechávají svůj otisk v apelacích francouzských. Dnes je dohled na kvalitu záleţitostí tak 

široce rozšířenou, ţe se levnější vína obecně stávají chuťově přijatelnějšími, a na trhu se 

v současnosti objevuje nepřeberné mnoţství průměrných, ale lehce pitelných vín. Není však 

pravda, jak někteří cynicky poznamenávají, ţe všechna vína začínají chutnat stejně. Dokonce 

ani u všudypřítomného Chardonnay není moţné, aby si někdo spletl zelenou ocelovost 

Chablis s plnou chutí exotického ovoce vín kalifornských.  

Nezapomínejme, ţe vedle kaţdé láhve Cabernetu Sauvignon najdeme na pultu také 

láhev skutečně osobitého vína vyrobeného z některé z typických místních odrůd vinaři, kteří 

se hrdě hlásí k místní tradici. Na následujících stránkách této knihy se pokusíme objasnit, jak 

to dělají.  

JAK URČIT STYL VÍNA 

Srovnáme-li chuť jablka Granny Smith s odrůdou Spartan, zjistíme, ţe zatímco jedno 

je křupavé a mírně kyselé, to druhé mívá moučnatou duţninu, silnější slupku a bývá sladší. 

Stejně jako jablka se i odrůdy vinné révy liší barvou, chutí i strukturou, a to vše se pak 

promítne do vína, které z nich vzejde. Na světě existují tisíce odrůd a kaţdá má osobitý 

charakter – jejich různorodost je skutečně omračující. To ale není zdaleka vše. I z téţe odrůdy 

mohou vzniknout velmi rozdílná vína – záleţí na místě, kde se pěstuje. V chladném podnebí 
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dávají hrozny Chardonnay vzniknout suchým, svěţím vínům, jako je Chablis, zatímco 

v teplejších částech světa mívají vína z této odrůdy pronikavější a exotičtější chuť. Vinař také 

můţe ovlivnit styl vína – dodat mu např. příchuť dubového dřeva tím, ţe jej nechá zrát 

v dubových sudech. Právě všechny tyto rozdíly, některé jemnější, jiné méně, dělají z vína tak 

fascinující nápoj.  

JAKOU ROLI HRAJE ODRŮDA  

PŘEDNÍ ODRŮDY 

Víno chutná jako hrozny, ze kterých bylo vyrobeno. To přece není třeba říkat, 

namítnete. Snad, ale neunáhlujte se. Na celém světě existuje více neţ čtyři tisíce různých 

odrůd vinné révy pouţívaných k výrobě vína a kaţdá z nich se vyznačuje specifickými 

vlastnostmi, ať uţ co se týká velikosti bobulí, barvy vína nebo jeho chuti. To vše se pak 

odrazí na výsledné chuti vína.  

Nenechte se však tímto závratným číslem odradit. Jen asi tucet z nich se řadí mezi 

nejvýznamnější odrůdy vyuţívané k výrobě vína. Z bílých odrůd mezi ně patří Ryzlink 

rýnský, Chardonnay nebo Sauvignon Blanc, v těsném závěsu za nimi najdeme Sémillon, 

Muškát, Gewürztraminer a Viognier. Z červených odrůd jsou nejdůleţitější Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Grenache, Syrah (nebo Shiraz), Tempranillo, Sangiovese, Pinot Noir 

(Rulandské modré) a Gamay.  

BOBULE MALÉ I VELKÉ 

Tak jako u mnoha věcí, hraje i u hroznů podstatnou roli velikost. Kaţdý, kdo ochutnal 

lesní jahody, ví, ţe malé plody mívají velmi výraznou chuť, a toto pravidlo platí i u hroznů. 

Obecně lze říct, ţe čím větší bobule, tím bude mít víno z nich vzešlé světlejší barvu a lehčí 

strukturu. Naopak čím jsou bobule menší, tím bude výsledná chuť vína koncentrovanější. Je 

to tím, ţe v duţnině, obsahující ovocné cukry, je méně vody, která by chutě mohla naředit. 

Z odrůd s malými bobulemi můţeme jmenovat Sémillon, Cabernet Sauvignon, Nebbiolo a 

Sangiovese. Odrůdy rodící velké bobule jsou Sauvignon Blanc, Ryzlink rýnský, Pinot Noir a 

Gamay. Z prvně jmenovaných se rodí vína plného těla, která oplývají ovocnou chutí, zatímco 

vína z odrůd s velkými bobulemi mají lehčí tělo a spíše neţ na mohutnost spoléhají na plnou 

chuť.  
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 Zde se nabízí další otřepaná fráze: velikost není všechno. Na chuť bobule má totiţ 

největší vliv slupka, to ona odlišuje jednu odrůdu od druhé. Z bobulí se silnou slupkou proto 

většinou vznikají vína s velmi konkrétní, výraznou chutí, ať uţ se jedná o zralou ovocnou 

chuť vín pocházejících z teplých oblastí, anebo nezralé, trávové aroma vín z chladnějších 

podnebních pásů. Prvořadý význam pro výslednou chuť vína má také barva slupky. Není 

samozřejmostí, ţe z bílých hroznů se vyrábí bílé, a z červených červené víno. Pokud bychom 

červené či bílé hrozny před lisováním zbavili slupek, nebudou se z nich získané mošty 

výrazně barevně lišit.  

ÚLOHA TŘÍSLOVIN 

Pro výsledný styl vína je určující také poměrná tloušťka slupky hroznu, jelikoţ ve 

slupce jsou obsaţeny třísloviny. Třísloviny (neboli taniny) jsou látky hořké chuti, které se 

nacházejí např. ve dřevě, kůře, kořenech a v některých druzích ovoce a zeleniny. Právě tyto 

látky zanechávají svíravý pocit v ústech, kdyţ jíme špenát. Vinaři zaměřující se na výrobu 

červeného vína je mají v oblibě, protoţe víno „podpírají“, jsou mu jakousi páteří a pomáhají 

při jeho stárnutí (viz Test chuti: Třísloviny, str. 248-9). Hrozny však musí být zralé, 

v opačném případě třísloviny způsobí, ţe je víno hořké, s příchutí stopky a – kdo by to byl 

řekl – v ústech zanechává trpce svíravý pocit. Obecně platí, ţe z červených hroznů se silnou 

slupkou bývají bohatě strukturovaná vína syté barvy s výraznou chutí tříslovin, zatímco 

z těch s tenčí slupkou vznikají vína lehčí a ovocnější. Vinaři mohou vína z různých hroznů 

smíchat dohromady a získají tak víno, jehoţ styl i tělo bude přesně podle jejich přání. 

VÝBĚR HROZNŮ 

Některá vína vznikají scelováním (mísením) vín z více odrůd, zatímco jiná se vyrábí 

z jediné odrůdy. Oba přístupy mohou dát vzniknout vynikajícím vínům – podle čeho se tedy 

vinař rozhoduje, který z nich zvolí? A hlavně – jak se rozhodnout, kterou odrůdu vůbec 

pěstovat? 

Vezměme si kupříkladu červená vína z Burgundska a z Bordeaux. Nováčkovi se 

burgundské můţe zdát příliš komplexní a nechá se jím odradit, přitom je toto víno velmi 

prosté a vyrábí se z jediné odrůdy – je to stoprocentní Pinot Noir. Naproti tomu červené víno 

z Bordeaux je směsí vín z více odrůd (tzv. cuvée neboli kupáţ), zejména Cabernetu 
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Sauvignon, Cabernetu Franc a Merlotu. Jak je to moţné? Odpověď musíme hledat ve sloţité 

vzájemné provázanosti zeměpisné polohy, klimatu, tradic a zákonů.  

Nejdůleţitějším faktorem, který vinař při volbě vhodné odrůdy k pěstování 

zohledňuje, je klima. Velké bobule s tenkou slupkou, jaké má např. Pinot Noir, dozrávají 

rychleji neţ odrůdy, které mají bobule menší a slupku silnější. Právě proto se Pinotu daří 

v chladnějším podnebí s kratšími léty. Naopak odrůda Cabernet Sauvignon se vyznačuje 

menšími bobulemi se silnou slupkou, které potřebují na vinném keři dozrávat déle. Pokud 

počasí révě nepřeje a pěstitelé jsou nuceni hrozny sesbírat dříve, neţ úplně dozrají, chuť 

výsledného vína bude spíše hrubá neţli ovocná. I kdyţ se Burgundsko v létě můţe těšit 

z poměrně teplých dnů, svou zeměpisnou šířkou leţí spíše na severu, na stejné úrovni jako 

Curych ve Švýcarsku či maďarská Budapešť. A tak místní vinaři, omezeni ve výběru 

červených odrůd, povýšili pěstování Pinotu, jemuţ se v regionu daří nejlépe, na opravdové 

umění.  

Bordeaux, které leţí jiţněji, má celkově více slunečných dní neţ Burgundsko a navíc 

jeho přímořská poloha místní klima zmírňuje. To je pak vhodné k pěstování dlouho 

dozrávajícího Cabernetu Sauvignon. V kterémkoli roce však počasí můţe být náladové a 

chladné a vlhké povětrnostní podmínky mohou sklizeň často nepříjemně zkomplikovat. Proto 

většina místních vinařů pěstuje kromě této, převaţující odrůdy také Merlot a Cabernet Franc, 

který je blízkým příbuzným Cabernetu Sauvignon, jen má větší bobule a dozrává tedy o něco 

dříve. Pro vinaře představuje spolehlivou zálohu pro případ, ţe by jim počasí v době sklizně 

nepřálo. I Merlot má větší bobule neţ Cabernet Sauvignon a dozrává rychleji. Navíc z něj 

bývá bohaté, sametové víno a v cuvée s Cabernetem Sauvignon je ideálním pro zjemnění 

chuti.  

V Burgundsku a Bordeaux tedy o výběru vhodné odrůdy rozhodly právě klimatické 

rozdíly. Určující byly do té míry, ţe se k nim přihlíţelo při tvorbě zákonů o kvalitě a 

označování vína, vztahujících se na veškerá francouzská vína. Červené burgundské musí být 

podle zákona vyráběno z odrůdy Pinot Noir, červené víno z Bordeaux můţe obsahovat 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc a Merlot. Podobné zákony, omezující výběr 

pěstovaných odrůd, platí ve většině evropských vinařských oblastí.  
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PRŮKOPNÍCI Z NOVÉHO SVĚTA 

Na příkladu Nového světa můţeme sledovat, co přesně se stane, nejsou-li vinaři 

místními tradicemi anebo zákonem nijak omezováni. Tamní pěstitelé mohou vysázet 

jakoukoli odrůdu, která se jim zlíbí, a téměř vţdy svá vína pojmenovávají podle hroznů, ze 

kterých jsou vyrobena. Nevyhnutelně si tak pěstitelé zpočátku vybírali hrozny povaţované za 

evropskou klasiku – Cabernet Sauvignon a Chardonnay – ale jejich vína v ţádném případě 

nebyla pouhou napodobeninou těch evropských. S rozvojem vinařského průmyslu v Novém 

světě se rozvíjela také odrůdová vína, aţ kaţdé z nich získalo svůj osobitý charakter. 

Jednotlivé oblasti se staly vyhlášenými centry pro danou odrůdu a tamní nejlepší vína lze 

povaţovat za světovou špičku, o čemţ svědčí např. Cabernet z jihoaustralského regionu 

Coonawarra či Pinot Noir z Oregonu. Podnikaví pěstitelé z Nového světa také mezitím 

experimentovali s kaţdou myslitelnou odrůdou s cílem vytvořit překvapivá a zajímavá vína, a 

kupříkladu v Austrálii se začalo pěstovat italské Nebbiolo, ve státě Washington se zase 

uchytila rakouská odrůda Blaufränkisch.  

POPTÁVKA PO VÍNECH Z JEDNÉ ODRŮDY 

Milovníci vína po celém světě přijali způsob označování vína podle odrůdy spíše neţ 

na základě jeho původu, jelikoţ je tak pro ně zřejmě snadnější vybrat víno, které by jim 

chutnalo. V Novém světě je tento přístup běţnější, ale podle odrůdy svá vína vţdy vyráběli a 

prodávali i v některých evropských oblastech, jako je třeba francouzský region Alsasko nebo 

Německo. A i kdyţ platí, ţe odrůda má na chuť vína velký vliv, jeho styl a vnímaná kvalita je 

stejně tak ovlivňována obsahem cukru v hroznech v době sběru. Delší dozrávání však 

automaticky neznamená lepší víno. Pěstitel potřebuje docílit optimálního stupně zralosti, coţ 

znamená dosáhnout ideální moţné rovnováhy mezi obsahem cukru a kyselostí v hroznech 

tak, aby mohl vytvořit dokonale vyváţené víno. Jak ale hrozny dozrávají a podíl cukru v nich 

obsaţený stoupá, kyselost naopak klesá, a proto musí vinař pro sklizeň vystihnout ten 

nejvhodnější okamţik.  

KONCENTROVANÁ SLADKOST 

 V Alsasku, Německu a dalších severně poloţených vinařských oblastech se však na 

stylu vína, které z hroznů vznikne, tradičně významnou měrou podílí ještě něco jiného, a tím 

je vlastně plíseň, byť vznešená. „Ušlechtilá plíseň“, zvaná Plíseň šedá (Botrytis cinerea 
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neboli botrytida), pokryje hrozen a ţiví se vodou v něm. Svého hostitele také připraví o 

většinu kyselin a aţ o třetinu obsahu cukru. Jak hrozny postiţené plísní ztrácejí svou vlhkost, 

zlátnou, poté se zbarví do fialova a nakonec do hněda. Mošt vylisovaný z hroznů, které 

ušlechtilou plíseň hostily, připomíná spíše lepkavý sirup, a víno z něj bývá jedinečné – 

sladké, to jistě, ale plíseň dodává jeho chuti nezaměnitelnou komplexnost. 

Vznik dalšího svým stylem sladkého vína umoţňují extrémně nízké teploty. Pro vznik 

tzv. ledového vína vinaři odváţně nechávají hrozny na keři aţ do zimy v naději, ţe teplota 

vzduchu prudce poklesne a hrozny zmrazí. Voda v nich sice zmrzne, ale cukry a další 

rozpuštěné pevné látky nikoli. Proto se při lisování hroznů dá voda z nich oddělit a zbyde 

koncentrovaně sladký mošt.  

ZÁVĚREM 

Lze tedy říci, ţe některá pravidla, kterými se vinař při výběru odrůdy musí řídit, 

určuje klima. Dále by měl zohlednit styl vína, kterého chce docílit. Samozřejmě se rozhoduje 

mezi červeným a bílým, ale také bere v potaz, jak bude víno sladké (u vín bílých), zda bude 

mít ovocnou chuť, jestli bude lehké či plné anebo kolik bude jedna jeho láhev stát. A konečně 

by na svém vinohradu měl umět pracovat s půdou a vyuţít potenciálu místního terroir.  

KLIMA A POČASÍ 

PŘÍBĚH O DVOU STROMECH 

Vlastním dvě jabloně a jsem na to patřičně hrdý – obě rostou u mě na zahradě, jedna 

vpředu a druhá v její zadní části. Oba stromy jsou stejné odrůdy a sám jsem je asi před pěti 

lety zasadil. Oběma stromům se skvěle daří, a proto se kaţdý podzim můţeme těšit na 

šťavnatou a lahodnou úrodu. Jeden ze stromů, ten, který stojí před domem, je mnohem menší 

neţ strom vzadu, ale i kdyţ rodí menší jablka, jsou jeho plody oproti těm z druhého stromu 

jednoznačně sladší a chutnější. 

Upozorňuji, ţe na jablka nejsem ţádný odborník, ale je mi jasné, ţe jejich chuť je 

ovlivněna polohou stromu. Zadní jabloň stojí uprostřed zahrady, kde do sebe můţe vtáhnout 

dostatek dešťové vody a slunce na ni svítí celý den, kdeţto té vpředu stíní zeď a slunce na ni 

svítí pouze večer. V okolí místa, kde stojí, je proto půda sušší, a já věřím, ţe je to právě boj o 

přeţití, který jejím jablkům dodává osobitější chuť neţ plodům z jabloně za domem.  
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Úplně stejně se chovají hrozny. Vinnou révu lze pěstovat téměř kdekoliv na světě, ale 

kvalita hroznů, které se na keři urodí, se bude výrazně lišit v závislosti na podnebních 

podmínkách, ve kterých roste. Nejde ale pouze o to, jak moc je v té či oné lokalitě teplo nebo 

zima, anebo kolik je tam sráţek. Jestli jsem se během své kariéry něco naučil, pak to, ţe nic, 

co se týká vinné révy či vína, není tak jednoduché.  

KLIMA VERSUS POČASÍ 

 Zaprvé je zapotřebí rozlišovat mezi klimatem a počasím. Pojem „klima“ se vztahuje 

spíše k zeměpisné poloze dané oblasti – zda se dá region obecně označit za chladný či teplý, 

vnitrozemský či přímořský, nechráněný před větrem, náchylný k mlhám, nebo jestli se v jeho 

těsné blízkosti nachází např. hory či lesy, které jej mohou chránit, anebo ovlivňovat nějak 

jinak. Jinými slovy, klima určitého regionu se dá spolehlivě předpovídat. S počasím je to ale 

docela jinak. Všichni víme, bez ohledu na to, kde ţijeme, jak by počasí mělo vypadat, 

zkušenost nám však napovídá, abychom vţdy očekávali neočekávané. Stěţujeme si, je-li 

příliš horko, a zoufáme si, kdyţ zas moc prší, natoţ aby padaly kroupy. Jednou za čas pak 

udeří extrémní počasí v podobě vichřic, lijáků, anebo hustých sněhových vánic, a ty nás 

dokáţou naprosto ochromit.  

Vinná réva se tváří v tvář klimatu a počasí chová naprosto stejně jako lidé. Extrémní 

podmínky jí nesvědčí a i ona dává určitému typu počasí přednost před jiným. Některé odrůdy, 

např. Ryzlink rýnský, upřednostňují chladnější podnebí, zatímco jiným, třeba odrůdě Shiraz, 

prospívá větší teplo. Ty nejlepší hrozny se však vţdy urodí v podnebí, které jim dovoluje 

pozvolný růst a dlouhou dobu zrání. K tomu je potřeba dlouhé a teplé avšak nikoli horké léto 

a suchý, slunečný podzim. V těchto podmínkách se ve zralých hroznech můţe rozvinout 

elegantně komplexní ovocná chuť, přitom s vyváţenou kyselinkou. Pokud je přes léto a na 

podzim příliš horko, můţe se stát, ţe hrozny dozrají předčasně, a výsledné víno pak bude 

chutnat po ovocném sirupu či marmeládě. Vezměme si jako příklad Jiţní Austrálii. Zde je 

podnebí většinou teplé a slunečné, ale rozdíly si můţeme ilustrovat na jeho odchylkách. 

Proslulé údolí Barossa Valley, leţící severně od města Adelaide, se vyznačuje horkým a 

suchým mikroklimatem. Krajina je převáţně rovinatá a v letních měsících zde prší pouze 

málokdy. Shiraz pocházející z této oblasti je robustní a silné víno s ovocitými tóny 

zavařeniny. V oblasti Coonawarra dále na jihu je podnebí chladnější díky mořskému vánku, 
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který přichází od Jiţního ledového oceánu. Chladnější vzduch zpomaluje proces dozrávání a 

místní červená vína se obyčejně vyznačují elegantnějším ovocitým výrazem.  

Klima se můţe významně lišit i v rámci relativně malého vinařského regionu. Na 

horním toku v údolí Rhôny ve Francii se vinice táhnou nad řekou na svazích situovaných na 

jihozápad a hrozny jsou tak v nejvyšší moţné míře vystaveny slunci. V nejvyhlášenější 

oblasti  Burgundska, tzv. Zlatém úbočí (Côte d’Or), kterému kraluje odrůda Pinot Noir, je 

kaţdičký pruh země osázen vinnou révou bez ohledu na jeho polohu. Většina keřů roste na 

východních svazích kopců, ale jelikoţ je místní terén značně zvlněný a křivolaký, jsou 

některé vinice situovány na severovýchod a jiné na jihovýchod, některé mají mírný sklon, 

zatímco na výše poloţených místech jsou strmé. I tyto nepatrné rozdíly mohou ovlivnit 

vnitřní klima jednotlivých vinic natolik, ţe hrozny na jednom svahu mohou dozrávat jinak 

neţ na úbočí s ním bezprostředně sousedícím.  

POČASÍ A NAČASOVÁNÍ 

 Velkou starost pro vinaře představuje déšť. Vinná réva potřebuje ročně okolo 680 mm 

sráţek a pěstitelé by byli nejraději, kdyby většina z nich spadla během zimy a jara, kdy na 

révě raší pupeny a rostlina se usilovně snaţí vydat první plody. Víme jiţ, ţe hroznům 

prospívá dlouhé a pomalé dozrávání. Je proto ideální, aby v létě a na podzim bylo sráţek co 

moţná nejméně. V teplém podnebí zvyšují letní deště riziko napadení révy padlím a dalšími 

plísňovými chorobami. A ať je klima teplé či chladné, déšť představuje svízel i v čase 

sklizně, protoţe dešťové kapky pokrývající hrozny výsledné víno zředí. 

 Na jiţní polokouli by zase vinaři byli raději, kdyby během sklizně nebylo příliš horko, 

protoţe kdyţ hrozny přezrají, můţe obsah kyselin v nich rychle klesnout. Navíc mají-li 

hrozny přivezené z vinic do závodu příliš vysokou teplotu, mohou zkomplikovat proces 

fermentace. Proto se v oblastech, jako je Jiţní Afrika, Austrálie nebo Chile a na některých 

místech jiţní Evropy, kde je i na podzim stále velké teplo, hrozny často sklízejí v noci.  

JAK KLIMA OVLIVNIT 

 Jeden podstatný rozdíl mezi počasím a klimatem spočívá v tom, ţe zatímco počasí 

ovlivnit nelze, klima na svých vinicích vinaři ovlivňovat mohou. Často to také dělají. Za 

velkého sucha mohou mít povoleno zavlaţovat, přestoţe při tom musejí důsledně dbát na 

mnoţství vody a frekvenci zalévání. Zavlaţovaný vinohrad sice ponese víc hroznů, jenţe 
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víno z něj bude zředěnější. Vinná réva nese ty nejlepší hrozny v případě, ţe je nucena svádět 

o ně boj s přírodou, a nadměrné zalévání nedává rostlině důvod zakořenit do větší hloubky, 

kde by mohla čerpat ţiviny.  

 Jemný vánek pomáhá zachovávat vzduch na vinicích čerstvý a zdravý, kdyţ však 

fouká přespříliš, má pěstitel moţnost svou vinici obehnat zdí, anebo okolo ní vysázet vysoké 

stromy jako větrolam. Vinice okolo řeky Rhôny jsou suţovány nepříjemně studeným 

mistralem, dosahujícím rychlosti aţ 145 km/h, který dokáţe keře oholit na kmen. Proto vinaři 

do krajiny vysázeli řady cypřišů a topolů, které mají vinice před větrem chránit. Nicméně i 

kdyţ lze zmírnit příliš silný vítr nebo vykompenzovat nedostatek vody, pěstitelům révy 

mohou způsobit všelijaké nesnáze neočekávané zvraty počasí a extrémní podmínky hrozí 

vyústit v katastrofu.  

SEZÓNNÍ OBRANA 

 V chladnějších podnebných pásech můţe zabíjet mráz. V zimních měsících, kdy je 

réva v období vegetačního klidu, je keř schopný odolat i teplotě -20˚C. Ale na sklonku jara, 

kdyţ na rostlině pučí pupeny, anebo kdyţ uvadnou a opadají květy a na révě se začínají tvořit 

první malé hrozny, mohou tuhé mrazy celý vinohrad zničit. Vinaři na severní polokouli to 

zaţili jiţ mnohokrát a vynalezli řadu různých způsobů, jak své vinice „zahřát“. V noci 

zapalují ohně, anebo pouţívají velká topná zařízení, podobná venkovním tepelným zářičům, 

které známe ze zahrádek restaurací, jimiţ jsou v tomto kritickém období vinice posety. 

V minulosti lidé věřili, ţe jako ochrana proti mrazu působí kouř z tradičních koksových košů 

a naftových kamen (podobně jako se v minulosti věřilo, ţe za oblačné noci nebude mrznout). 

Nové, technologicky vyspělejší bezkouřové topné systémy však dokázaly, ţe tato představa 

byla mylná. Samozřejmě za podstatně vyšších nákladů jsou někdy do akce povolány 

helikoptéry a ty se pak vznášejí nad vinicemi, víří vzduch a zabraňují tvorbě námrazy. 

Z helikoptér nebo pomocí postřikovacích zařízení mohou vinaři na vinohrad rozprašovat 

vodu (jako to dělají v Chablis), která rychle zmrzne a vytvoří tak okolo pupenů či hroznů 

malé ledové ochranné obaly.  

JAK PŘEDVÍDAT NEBEZPEČÍ 

 Uţ tedy víme, ţe vinaři k tomu, aby klimatické a povětrnostní podmínky na svých 

vinicích ovlivnili, vynakládají veškeré úsilí. Znají místní podnebí a přizpůsobují mu práci na 
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svém vinohradu. Sledují předpověď a snaţí se odvrátit nebezpečí spojené se svérázy počasí, 

např. s jarními mrazíky. Nemohou však ovlivnit ojedinělé přírodní kalamity, jako jsou třeba 

letní přívalové deště nebo krupobití. To je schopné zdecimovat keře na jedné vinici a přitom 

se ani nedotknout sousedního vinohradu, z jehoţ hroznů naopak můţe vzniknout kvalitní 

víno. Podobným lokálním příhodám pak můţeme připsat na vrub rozdíly mezi jednotlivými 

ročníky, anebo mezi víny, vyrobenými na různých místech téţe vinice.  

ZEMÍ NAHORU: PŮDA 

MINERÁLNÍ BOHATSTVÍ 

Všichni zahradníci dobře vědí, ţe co se kvality půdy týče, umí být keře, květiny, 

ovoce i zelenina pěkně vybíravé. Rostliny moţná dokáţou přeţít v rozmanitých podmínkách, 

svou pravou krásu a nejlepší chuť však rozvinou teprve tehdy, jsou-li zasazeny do své 

nejoblíbenější půdy. Nejinak je tomu i u vinné révy.  

Její kořeny mají za úkol z půdy vytahovat vodu a minerály. Jak tomu bývá u mnoha 

věcí v ţivotě, „bez práce nejsou koláče“. Kořenům vyrůstajícím z vlhké půdy s dobrou 

bonitou k načerpání dostatečného mnoţství vody a minerálů, vyţivujících hojně olistěný, 

bobulemi oplývající keř, stačí drţet se u povrchu. Hrozny bohatě obsypaných keřů však 

bývají vodové a chybí jim potřebný obsah ţivin. Obvykle jsou z nich jalová, nezajímavá vína. 

Naproti tomu réva rostoucí v chudší, sušší půdě musí o přeţití bojovat a při hledání vody a 

minerálů jsou její kořeny nucené jít do větší hloubky. Výnos z hroznů je sice menší, zato 

mošt koncentrovanější a komplexní, a výsledná vína mívají daleko větší potenciál. Existuje 

však hranice, za kterou jiţ chudá půda rostlině neprospívá. Je-li příliš suchá, rostliny se 

„uzavřou“, aby předešly uschnutí, a pokud vinice není zavlaţována, chuť hroznů se nemůţe 

plně rozvinout. 

VZOREC CHUTI  

Z toho vyplývá, ţe nejlepší víno vznikne vţdy z révy pěstované na dobře 

odvodňované, středně úrodné půdě. Kéţ by to bylo tak snadné. Keře jedněch z nejlepších 

vinic na světě, Pomerol a St-Émilion u Bordeaux, vyrůstají z jílovitého podloţí, tedy na 

chladné, vlhké půdě. Ta víc svědčí odrůdám, jeţ ke svému růstu nepotřebují teplo ze země. 

Dobře se zde daří ranému Merlotu – daleko lépe neţ Cabernetu Sauvignon. Prvotřídní vína z 



 

20 

 

oblasti kolem řeky Mosely v Německu se pěstují v půdě sestávající téměř výhradně 

z kamenných úlomků. Je však dobře odvodňovaná, coţ je ţivotně důleţité kvůli zimním 

lijákům, a také teplá – břidlice pohlcuje veškeré sluneční záření, které pak vydává za 

chladných nocí a udrţuje tak vinnou révu pěkně v teple. Kvalitní půda tedy hraje při tvorbě 

dobrého vína významnou roli, zdaleka se však na výsledku nepodílí sama.  

PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY 

PŘÍPRAVA NA VÝSADBU 

Pěstování vinné révy spočívá ve správném vyváţení kvality a kvantity. Místo pro 

vznik nové vinice si vybíráme na základě tzv. terroir, tedy spojení všech faktorů zmíněných 

na předešlých stránkách: podnebí, polohy vinice a půdy. Vinař jiţ má představu o stylu vína, 

jehoţ chce docílit, a na základě toho vybere pro výsadbu tu správnou odrůdu. Způsob 

pěstování vinné révy také určí výsledný styl vína, ne však v takové míře jako jeho kvalitu.  

 Aby pěstitel ze své vinice (nehledě na její velikost) vyrobil víno co moţná nejlepší, 

měl by si na svém pozemku propočítat optimální výnos a zjistit, kolik keřů vinné révy 

zasadit. Pokud je vysází příliš blízko sebe, hrozny a níţe rostoucí listy nebudou mít dostatek 

slunce, budou-li moc daleko, nebude mít zas dostatek hroznů. Vzdálenost jednotlivých řádků 

od sebe závisí do značné míry na tom, jak vinař hodlá svůj vinohrad obhospodařovat. Bude-li 

prořezávat keře i sklízet úrodu ručně, můţe zvolit menší šířku meziřadí, neţ kdyţ hodlá své 

vinice obrábět traktorem.  

NA JAKOU STRANU KEŘE ORIENTOVAT 

Snad ještě důleţitější neţ hustota výsadby je nasměrování keřů. Víme jiţ, ţe aby 

mohly hrozny a listy optimálně dozrát, potřebují slunce. Proto vinař musí vysázet keře do 

řádků tak, aby všechny keře dostaly v průběhu dne svůj spravedlivý podíl slunečního záření.  

 Ještě před zasazením by měl mít vinař jasno v tom, jaký způsob vedení vinné révy a 

pěstitelského tvaru zvolí, a na kterou světovou stranu bude keře orientovat. Opět přitom musí 

vzít do úvahy terroir. V horkém podnebí můţe pouţít systém nazývaný goblet – réva utvoří 

nízký keř, chránící hrozny před výhní. V oblastech s úrodnou půdou, umoţňující bohatý růst, 

můţe zvolit pěstitelský tvar Ţenevský dvojitý závěs (GDC – Geneva Double Curtain), který 
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vede révu nahoru a dál po vodorovné konzoli. Tento tvar umoţňuje vyšší výnos hroznů na 

keř. 

JAK VYPOČÍTAT VÝNOS 

Všichni zkušení pěstitelé vinné révy vědí, kolik hroznů chtějí na kaţdém jednotlivém 

keři ve svém vinohradu vypěstovat. Čím menší je počet hroznů na keři, tím komplexnějšího, 

lépe strukturovaného vína docílí. To má zvláštní význam zejména v chladnějších oblastech, 

kde klima můţe proces dozrávání narušit. K tomu, aby se vinaři dařilo vyrábět vysoce 

kvalitní vína rok co rok, nesmí nadhodnotit počet hroznů, které reálně mohou na jednom keři 

bezproblémově dozrát. Čím méně hroznů vypěstuje, tím vyšší cenu bude muset za své víno 

poţadovat, aby pokryl výrobní náklady. V teplých regionech, méně náchylných k různým 

nástrahám počasí, lze bohatší úrodu zralých hroznů sklízet kaţdý rok a tamní víno je tím 

pádem moţné nabízet za daleko konkurenčnější ceny.  

Není proto ţádným překvapením, ţe v Evropě je průměrný výnos z jednoho keře pět hroznů, 

zatímco v Austrálii deset. Pro dosaţení správného počtu hroznů je třeba révu během 

vegetační doby několikrát prořezávat. Nové výhonky se prořezávají na začátku, pupeny pak 

na konci jara. V létě vinař s bolavým srdcem odstraňuje i celé hrozny, aby réva mohla 

věnovat více sil těm, které na keři zůstaly. Prořezávání je velmi ošidný proces, jelikoţ pár dní 

po tom, co se zbavíte přebytečných pupenů, můţe přijít silný vítr a zničit další. Nebo můţe 

krátce po odstřiţení celých hroznů polovinu vinice postihnout krupobití. Nikdo však netvrdil, 

ţe je pěstování vína procházka růţovým sadem. 

Ruční prořezávání je samozřejmě pracnější, a tudíţ nákladnější neţ strojové, a odrazí 

se na výsledné ceně vína. Nicméně některé oblasti, zejména na svazích řek, jako je německý 

Rýn či Rhôna ve Francii, jsou pro mechanizaci kvůli příkrému terénu nevhodné.  

JAK RÉVU CHRÁNIT 

Další starost představuje pro pěstitele ochrana před chorobami. Vinná réva je 

náchylná k celé řadě chorob a také ji ohroţují všelijací škůdci, od mikroskopických hub a 

bakterií aţ po hladové býloţravce. Vinařům v některých částech Itálie působí potíţe divoká 

prasata, v Kalifornii mývalové a v Austrálii zase klokani. V období teplého, vlhkého počasí 

můţe rostlinu napadnout plíseň peronospora, v době sucha pak padlí révové. U obou se jedná 

o houbové choroby, které lze udrţet pod kontrolou pomocí fungicidního postřiku. Ještě 
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náchylnější k těmto chorobám jsou růţové keře, a proto je vinaři často vysazují na konci 

kaţdého viničního řádku, jelikoţ růţe plísni podlehnou dříve neţli réva, a slouţí tak jako 

systém včasného varování.  

 Choroby, které révě mohou přímo uškodit, přenáší také hmyz. Po celém světě jsou 

chemické insekticidy ve vzrůstající míře nahrazovány udrţitelnějšími metodami biologické 

ochrany. Dalším významným škůdcem jsou ptáci, kteří vyzobávají především pupeny a 

mladé výhonky. Kdyţ pupeny vysadí, pěstitelé v Chablis za chladných nocí často vyuţívají 

vrtulníků a postřikují révu vodou. Ta zmrzne a vytvoří kolem kaţdého pupenu jakési „iglú“, 

které je proti hladovým ptákům chrání.  

LÍT ČI NELÍT 

 Jedna z hlavních nesnází, se kterou se musí kaţdá rostlina potýkat, je nedostatek vody. 

Naproti tomu její nadbytek u révy způsobí naředění hroznů. Ještě do nedávna bylo umělé 

zavlaţování v Evropě zakázáno, zřejmě proto, ţe na sráţky zde nebývala nouze, ale také 

z toho důvodu, ţe orgány dohlíţející na kvalitu vína dbaly spíše neţ na kvantitu na kvalitu. 

V Novém světě, kde se vinaři neřídí sto let starými vinařskými tradicemi a předpisy, je však 

zavlaţování naprosto běţné. Vinice na Novém Zélandu, v Austrálii či Kalifornii, jimţ chybí 

vláha, pěstitelé zavlaţovat mohou, i kdyţ pouze pod přísnou kontrolou. K tomu se obvykle 

vyuţívá perforovaného potrubí vedeného podél řádku, z jehoţ malých otvorů je kaţdý 

jednotlivý keř zavlaţován. Mnoţství vody je kontrolováno doslova kapku po kapce a také 

vlhkost půdy na vinici je neustále přeměřována, aby se zajistilo, ţe rostliny nedostanou vody 

příliš. Pěstitelé v teplejších částech  Evropy, jakými jsou některé části Španělska, Itálie a 

údolí Duoro v Portugalsku, se měli moţnost přesvědčit o úspěšnosti tohoto způsobu zajištění 

vláhy v Novém světě, a prosadili si právo zavlaţovat i své vinice. Avšak pouze za výjimečně 

suchých let, kdy je zavlaţování k tomu, aby jejich hrozny zdárně dozrály, potřeba. 

JAK DOSTAT ÚRODU POD STŘECHU 

 Samozřejmě, ţe úsilí, které vinaři vynakládají, sleduje jediný cíl: sklidit hrozny co 

nejlepší kvality. Sběr hroznů v tu pravou dobu je pro pěstitele jedním z nejobtíţnějších úkolů, 

se kterými se musí vypořádávat. Příliš chladné počasí během vegetační doby nebo na jejím 

konci proces dozrávání zpomalí a výsledné víno bude příliš kyselé. Naopak bude-li během 

dozrávání moc teplo, z přezrálých hroznů se stanou plytká, málo strukturovaná vína. Nejhorší 
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scénář ze všech nastává, kdyţ prší během sběru, to pak hrozny do závodu dorazí vlhké, a 

mošt z nich bude zředěný vodou.  

 Stejně jako u prořezávání bere vinař během výsadby keřů do úvahy, zda má v plánu 

hrozny sbírat ručně, anebo strojově. Jsou-li jeho vinice poloţeny na strmých svazích, nezbývá 

mu neţ hrozny sbírat manuálně, ale pokud tomu tak není, má na výběr. Sklízecí stroje jsou 

rychlé a mlátí do keřů tak dlouho, dokud hrozny, ať uţ po jednotlivých bobulích nebo 

v celých „trsech“, do stroje nespadnou. Nejsou ale schopny vybrat z keře ty nejlepší hrozny, 

jak to dokáţí zkušení sběrači. Je to velmi prosté: předností strojů je rychlost (a tudíţ menší 

riziko), ale jejich nevýhodou je menší kontrola kvality, zatímco lidé jsou schopni zajistit 

dobrou kontrolu kvality, ale za cenu delší doby sběru a vyšších nákladů.  

VÝROBA VÍNA 

VINAŘSKÉ UMĚNÍ  

 Jakmile jsou čerstvě sesbírané hrozny přivezeny do vinařského závodu, jsou vinaři ve 

svém ţivlu. Jistě, hrozny jiţ byly předem vybrány s přihlédnutím k výslednému stylu, a klima 

s půdou se jiţ do jejich chuti také promítly. Ve vinařství je však moţné styl vína nadále 

ovlivňovat, a to třeba tím, pod jak silným tlakem se hrozny lisují, volbou teploty, při které 

bude probíhat fermentace anebo tím, zda víno bude zrát v dubových sudech či nikoliv. 

Moţnosti jsou tedy rozmanité a rozhodnutí, kterou z nich si vybrat, je plně v rukou vinaře.  

 Víno je v zásadě fermentovaná šťáva z vylisovaných hroznů. Ty obsahují cukry 

fruktózu a glukózu, a kdyţ je slupka na nich porušena a šťáva se nechá kvasit, tyto cukry se 

přeměňují na alkohol. Fermentace (kvašení) je zcela přírodní proces, který mají na svědomí 

kvasinky. Jsou to mikroskopické houby, které přeţívají díky rozkládání cukrů, při kterém 

uvolňují energii podobně způsobu, jakým se lidé udrţují při ţivotě trávením potravy. Hlavní 

rozdíl spočívá v tom, ţe jako zbytkový produkt fermentace vzniká alkohol. Kvasinky jsou 

přítomny ve vzduchu a někteří vinaři spoléhají při fermentaci výhradně na tyto přírodní 

kvasinky. Nicméně většina vinařů vyuţívá speciálně vyšlechtěných kvasinek, jejichţ chování 

lze lépe předvídat, a které dávají vzniknout stálejším vínům.  

Z VINOHRADU DO VINAŘSTVÍ 

Doprava sklizených hroznů z vinice do vinařství je závod s časem. Jsou-li hrozny 

skladovány v příliš velkých bednách, bobule na jejich dně budou drceny tíhou hroznů nad 
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nimi. Zatímco červenému vínu to nemusí příliš uškodit, poruší-li se slupky bílých hroznů 

dlouho předtím, neţ se dostanou do vinařství, víno ztrácí důleţité aromatické látky a výsledné 

víno tím můţe utrpět.  

 Ve vinařství jsou hrozny zbaveny stopek a pak rozdrceny, aţ vznikne kašovitá směs, 

které se říká mošt. Ten je poté obvykle pasterizován, aby se předešlo tvorbě přírodních 

kvasinek a dalších mikroorganismů v hroznech, které by mohly výrobu vína narušit. Pak 

fermentace můţe začít.  

PROCES FERMENTACE 

 Je pravidlem, ţe u bílých vín se šťáva oddělí od slupek a peciček a fermentuje se 

pouze šťáva, u červeného vína se šťáva, slupky i pecičky nechávají kvasit dohromady. 

Slupky červených hroznů vyplavou na povrch a utvoří jakousi „čepici“. Do moštu se pak 

přidají kvasinky a celou směs je moţné zahřát, aby se proces přeměny cukrů na alkohol, který 

trvá od pěti do patnácti dnů, uspíšil. Při výrobě červeného vína je mošt pravidelně pumpován 

ze dna kádě nahoru a pak se přes čepici přelévá zpět. Díky tomu slupky přicházejí s moštem 

do častějšího kontaktu a je tak moţné z nich získat maximum barviva, aromatických látek i 

tříslovin. Většina růţových vín se vyrábí stejně jako vína červená, jen hrozny se vylisují 

velmi jemně a slupky jsou ve styku s moštem pouze do té doby, neţ víno dosáhne kýţené 

barvy.  

 Důleţitým činitelem při kvašení je teplota. U červených vín prodluţuje nízká teplota 

proces fermentace a výsledkem jsou pak jemná, ale ţivá a komplexní vína se svěţí chutí 

ovoce. Vyšší teplota kvašení dodává vínu větší obsah tříslovin a červeného barviva a vznikají 

tak bohatá vína sytě červené barvy. Červené víno se nejčastěji fermentuje při teplotě mezi 25 

a 30˚C, bílé víno pak při teplotách od 10 do 17˚C.  

 Někteří vinaři volí jiný způsob kvašení, tzv. maceraci oxidem uhličitým, a takto 

vyráběná červená vína jsou pak lehká a ovocná. Do kvasné kádě se dají celé hrozny, na ně je 

pumpován oxid uhličitý, který je zaobalí, a celá fermentace probíhá bez přístupu kyslíku. 

Poté se hrozny lisují a kvasí jiţ obvyklým způsobem, aby byla dokončena přeměna cukrů na 

alkohol. Tato metoda dává vzniknout lehkým červeným vínům s jemným ovocným aroma a 

charakteristickou vůní po bonbonech.  

 Po fermentaci je víno „staţeno“ (odčerpáno) do čistých nerezových nádob či sudů, 

aby se oddělilo od tzv. kvasničného kalu, usazeniny obsahující odumřelé buňky kvasinek a 
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v případě červených vín také slupky a pecičky. Při výrobě červených a některých plnějších 

druhů bílých vín pak vinař přistoupí k dalšímu typu fermentace. Při tomto druhém, tak 

zvaném jablečno-mléčném kvašení, se kyselina jablečná přeměňuje na jemnější kyselinu 

mléčnou (je obsaţena v mléce), která dává vínu kulatější a plnější charakter. Obzvláště bílým 

vínům pak propůjčí aţ máslovou chuť. V případě, ţe je vinařovým záměrem vytvořit svěţí 

bílé víno, bude se naopak snaţit jablečno-mléčnému kvašení předejít tím, ţe bude udrţovat 

chladnější teplotu.  

SUDY A LÁHVE 

 Některá vína se lahvují okamţitě, ale jiná se záměrně nechávají zrát buď v nerezových 

tancích či dřevěných nádobách, anebo ve starých či nových dubových sudech. Většina 

nejvybranějších vín se nechává dozrávat v dubových sudech, coţ jim dává zvláštní 

komplexnost. Dubové sudy vínu dodávají typické vanilkové a kouřové aroma. Vinař můţe 

tyto vůně ovlivňovat tím, ţe si vybere, ze které země bude dub uţitý k výrobě sudů pocházet, 

a také má moţnost zvolit stupeň jejich „toustování“. Kdyţ je sud vyroben, jeho vnitřek se 

vypaluje (toustuje) neboli oţíhá, coţ dopomůţe k tomu, aby se aromatické látky obsaţené ve 

dřevě rozvinuly a přenesly do vína v podobě vanilkových, praţených tónů. Podle toho, jak 

silného dubového aromatu si přeje u svého vína docílit, se toustování dělí na lehký, střední a 

silný oţeh.  

 Neţ je víno dáno do lahví, můţe být zapotřebí jej scelit, tj. smíchat vína z dvou či více 

odrůd dohromady, přefiltrovat (zbavit víno sedliny) a stabilizovat (přidáním oxidu siřičitého, 

aby se zabránilo dalšímu mnoţení kvasinek a bakterií).  
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3. Překladatelská analýza výchozího textu 

 V následující kapitole se věnuji předkladatelské analýze originálu. Příklady z textu, 

pouţité pro větší názornost uváděných zjištění, jsou psány kurzívou (popř. i zvýrazněny 

tučným písmem) a v uvozovkách. Po nich v závorce následuje údaj o přesném umístění citace 

ve výchozím textu, označený písmenem O (originál) a číslem stránky, na které se citovaná 

pasáţ v originálu nachází.  

3.1. Povaha komunikátu, jeho styl 

 Uţitá forma komunikátu je psaná, z čehoţ vyplývá jeho monologičnost, připravenost, 

větší uspořádanost a také promyšlenost výběru pouţitých výrazů, syntaktických struktur, 

figur apod. Oproti mluveným projevům je psaný komunikát přesněji formulovaný, málo 

spontánní a s menší mírou redundance a vyuţívání eliptického vyjadřování. Jedná se o text 

veřejný.  

Převaţujícími slohovými postupy překládané části jsou postup výkladový (autor 

vysvětluje podstatu určitých jevů; Čechová 1996: 364) a popisný. Vzhledem k popularizační 

povaze komunikátu je popis často subjektivnější a nedotýká se pouze podstatných skutečností 

– autor jej doplňuje o další rysy, o kterých předpokládá, ţe budou pro příjemce zajímavé 

(Čechová 2003: 80). Spolu s pouţitím expresivity se mu daří jinak statický popis 

dynamizovat. Zmíněné postupy jsou místy kombinovány s postupem úvahovým, kdy se autor 

subjektivně zamýšlí nad povahou popisovaných jevů.  

Z hlediska funkčních stylů lze překládanou část charakterizovat jako text psaný 

popularizujícím odborným stylem. Tyto texty se vyznačují propracovanou kompozicí, co 

největší přesností vyjadřování a velkým mnoţstvím termínů, které nemívají zavedená 

synonyma, coţ vede k častému opakování. Ve větší míře je v nich zastoupen trpný rod, 

s vysokou informační nasyceností souvisí častý výskyt kondenzovaného jmenného vyjádření. 

Populárně naučný styl v anglosaském světě se odlišuje od úzu zavedeného pro tento styl 

v našem prostředí – snaţí se o maximální srozumitelnost podávaných informací, „je 

vstřícnější k vnímateli a i výsledky [...] práce a velmi teoretické závěry z nich plynoucí 

prezentuje živě a zajímavě [...]“ (ČECHOVÁ 2003: 176). Také se nevyhýbá výrazům 

neformálním, subjektivně zabarveným, ani prvkům expresivním, které mají textu dodat na 

barvitosti a přitaţlivosti. České odborné publikace, kam populárně naučné texty spadají, 

bývají formulovány formálně, jejich autoři se snaţí o maximálně kultivovaný projev a ve 
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volbě lexikálních prostředků se přidrţují spisovné normy. Neusilují tolik o srozumitelnost a 

čtenářskou přístupnost, nevyhýbají se uţití cizích slov a termínů oproti výrazům 

neterminologickým. Bylo by zajímavé prozkoumat, jaký vliv na ţánrově-stylistická pravidla 

populárně naučného stylu mají právě populárně laděné odborné texty, které k nám pronikají 

z anglosaského světa. Jsem přesvědčena, ţe stejně jako má anglický jazyk vliv na český na 

úrovni lexikální, mění také nepozorovaně i jeho ţánrově-stylistické vymezení směrem k větší 

volnosti, populárnosti. Podobné zkoumání však není předmětem této práce a přidrţím se 

proto zavedených pravidel. Ve výchozím textu se subjektivita a expresivita projevuje hned 

několika způsoby. Pouţitím interpunkce, konkrétně hojným vyuţíváním vykřičníků, např. ve 

větách s apelem typu: „But wait!“ (O: 18), nebo v idiomatickém „Everything grinds to a halt! 

(O: 18), dále emfatickými a subjektivně zabarvenými výpověďmi typu „The weather is 

another matter altogether.“ (O: 24), „I like to think that [...]“ (O: 24), „It is clear to me that 

[...]“ (ibid.), „Now I’m no expert on apples [...]“ (O: ibid.), ale rovněţ např. pouţíváním 

expresivně zabarvených přídavných jmen „All these nuances, some subtle, some not so 

subtle, are what make wine so fascinating.“ (O: 17), exciting wines (O: 22) či příslovcí: „[...] 

bitterly cold mistral wind [...]“ (O: 29). 

3.2. Vnětextové faktory  

3.2.1. Autor a vysilatel 

Autorem knihy How to Choose Wine je Vincent Gasnier (1974), uznávaný sommelier 

francouzského původu, který delší dobu ţije a působí ve Velké Británii. V začátcích své 

kariéry spolupracoval s některými z významných světových sommelierů a od devadesátých 

let pracoval jako hlavní sommelier v mnoha luxusních restauracích v Paříţi i Velké Británii. 

V roce 2000 si zaloţil vlastní společnost, zaměřenou na poradenství v oblasti vína a na 

seznamu svých klientů se můţe pyšnit i jmény z královské rodiny. Jako vinný konzultant 

působil mimo jiné rovněţ v britském parlamentu. Coby porotce se účastní soutěţí vín a jejich 

kvalitu hodnotí také pro některé specializované časopisy jako Decanter.  

Jakoţto autor má i přes svůj relativně nízký věk na kontě jiţ tři samostatné kniţní 

tituly o víně (ale i jiných nápojích) a několik článků. Podílel se také na vypracování příručky 

pro sommeliery.  

Gasnier na sebe na svých internetových stránkách prozrazuje, ţe má anglickou rodinu, 

bohaté pracovní zkušenosti z anglofonních zemí, a ţe anglický jazyk ovládá plynně slovem i 
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písmem. Zpočátku jsem se obávala, ţe se původ autora odrazí na textu komunikátu a to 

zejména v chudším pouţití slovní zásoby, jednodušší syntaxi apod. a ţe proto kniha nebude 

pro překlad vhodná. Pokud mohu tuto skutečnost jakoţto nerodilá mluvčí objektivně 

posoudit, moje obava se nepotvrdila. Autor se sice v textu vyhýbá přílišné odbornosti, bohatě 

rozvité syntaxi (zdaleka však ne vţdy) a uţité lexikum, vyjmeme-li to odborné, pochází 

nejčastěji ze stylové vrstvy běţného jazyka (viz 3.3.4), domnívám se však, ţe je tato 

skutečnost motivována spíše snahou o srozumitelnost a přístupnost i pro laickou veřejnost a 

anglosaskými ţánrově-stylistickými pravidly neţ nedokonalým zvládnutím jazyka. Logicky 

by špatně napsaný text ani nemohl na anglofonním kniţním trhu prorazit a jsem přesvědčená, 

ţe Gasnier měl po ruce schopné jazykové poradce a pečlivé redaktory. 

3.2.2 Záměr autora 

 Velmi obecně lze říci, ţe záměrem autora bylo více či méně poučeným laikům se 

zájmem o víno poskytnout o tomto nápoji bliţší informace. Při své praxi sommeliera 

v restauracích se mnohokrát setkal s klienty, kteří by jídlo bývali rádi doplnili vhodným 

vínem. K správnému výběru jim však chyběla potřebná erudice. Autorovým cílem bylo 

podělit se o své bohaté znalosti teoretického i praktického rázu a na základě obecného 

zasvěcení do různých aspektů problematiky vín v úvodní části knihy podat čtenářům ve 

zbývajících kapitolách velmi konkrétní rady a tipy, jak víno správně vybrat, vychutnat, 

zkombinovat s jídlem, uchovávat apod. Společným jmenovatelem knihy je styl vína. Po jejím 

přečtení by měl být čtenář schopen jednotlivé odrůdy i konkrétní vína bezpečně stylově 

zařadit.  

3.2.3 Médium 

Publikaci vydalo nakladatelství DK-Dorling Kindersley. Toto nakladatelství se 

zaměřuje zejména na široké spektrum ilustrované literatury faktu a vzdělávací literatury, 

určené nejširší veřejnosti – vydává průvodce a příručky pro cestovatele, knihy pro děti, 

kuchařky, publikace z oblasti zahradničení, zdravé výţivy, rodiny, bydlení, kutilství apod. 

Nakladatelství bylo původně zaloţeno v r. 1974 ve Velké Británii, ale dnes je nadnárodní, 

tvoří součást Penguin Random House a vlastní pobočky ve většině anglicky mluvících zemí, 

ale také v Německu, Indii nebo Číně.  
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3.2.4. Komunikační situace: místo a čas 

 V dnešní době je nebeletristická literatura velmi populární nejen ve Velké Británii. 

Vychází celá řada populárně naučných publikací, zabývajících se nejroztodivnějšími tématy, 

a široké veřejnosti se tak zpřístupňují i velmi specializované a náročné obory studia. Zároveň 

je velice oblíbená oddechová literatura v podobě čtení o slavných lidech, biografií i 

autobiografií, memoárové a cestopisné literatury, rozhovorů. Snad v souvislosti s 

hospodářsky vyspělou společností, v níţ ţijeme, jejím relativním blahobytem, umoţňujícím 

zpřístupnění dříve exkluzivních poţitků široké veřejnosti, souvisí i dnešní velká obliba 

literatury (a televizní produkce) zaměřené na konzumní stránky ţivota, na poţitky a záţitky; 

na cestování, automobily, bydlení, ale také gastronomii. Do této komunikační situace vstoupil 

i Vincent Gasnier v roce 2006 se svou knihou o víně. 

Právě do tohoto podtypu literatury faktu lze zařadit i překládaný titul, který se na 

kniţním trhu objevil v době, kdy byly ve Velké Británii velmi populární různé gastronomicky 

zaměřené pořady (např. Hell’s Kitchen Gordona Ramseyho nebo show Jamieho Olivera). 

Zároveň jeho vydání korespondovalo se zvyšujícím se zájmem britské veřejnosti o světovou 

vinnou produkci, jejţ dokladuje mimo jiné i velké mnoţství specializovaných obchodů 

s vínem, především ve městech. Doba vzniku knihy se odráţí hlavně v modernosti, 

současnosti uţitého jazyka textu a do jisté míry i ve volbě pouţitých příkladů. Promítá se také 

do zpracování dané problematiky, jelikoţ zohledňuje současné trendy a nejnovější vývoj 

v oblasti vinařství.  

3.2.5 Funkce textu 

 Podle Jakobsonova dělení jazykových funkcí textu dominuje funkce referenční, jak 

lze i odhadnout z povahy celého komunikátu. Hlavním cílem komunikátu je poskytnout 

čtenáři podrobné informace z dané tematické oblasti. Zastoupena je zde však velkou měrou i 

funkce konativní, jelikoţ je text výrazně orientován na čtenáře. Interpunkční prostředky jako 

jiţ výše zmíněný vykřičník pomáhají udrţet jeho pozornost stejně jako některé aktualizované 

názvy podkapitol: „BERRIES BIG AND SMALL“ (O: 18), „TO WATER OR NOT TO 

WATER“ (O: 37). Nezanedbatelná je v textu i funkce expresivní, která se projevuje jednak 

pouţitím vykřičníku, ale také tím, ţe autor vyjadřuje svůj vlastní, subjektivní názor (viz 

příklady z 3.1.1.). Jako součást konativní funkce je třeba zmínit i funkci persvazivní, která je 

v textu také zastoupena, a jejímţ pouţitím v rámci komunikační strategie si chce autor 
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čtenáře získat na svou stranu, popř. ovlivnit jejich názor. Zde se projevuje především 

imperativními apely: „But wait!“ (O: 18).  

Funkce fatická, která má udrţovat kontakt se čtenářem, je patrná např. v pouţití 

inkluzivního plurálu v následujících příkladech: „[...], we all know what the weather should 

be like, [...] Too much heat and we complain; too much rain and we are miserable; [...]“ (O: 

25-26) nebo „We already know that grapes like [...]“ (O: 28). 

V textu se okrajově objevují i příklady funkce metajazykové, kdy je referentem kód 

komunikace. Např. na str. 24 autor vysvětluje rozdíl mezi pojmy climate a weather a prvně 

jmenovaný výraz dává do uvozovek, aby dal čtenáři na srozuměnou, ţe slovo vymezuje jako 

pojem.  

3.2.6 Adresát 

Jak sám autor zmiňuje v předmluvě, adresátem této knihy je kdokoli, kdo se zajímá o 

víno a rád by se o něm dozvěděl víc – chtěl by poznat vína nová, prozkoumat různé druhy a 

styly vín, jak víno zkombinovat s jídlem apod., ale v důsledku své neznalosti se buď bojí 

experimentovat, anebo při výběru často „šlápne vedle“. Kniha mu má být na této „poznávací 

cestě“ průvodcem a rádcem. Není určena enologům ani jiným odborníkům na víno, spíše 

nováčkům v této oblasti. Domnívám se, ţe publikace je primárně zacílená na britské čtenáře, 

coţ dokládají pasáţe, ve kterých se na ně nepřímo obrací, např. „I am a proud owner of two 

apple trees [...] They are both the same variety (English of course!) [...]“ (O: 24), ale také 

pouţití několika kulturně-specifických prvků. Jako příklad nám můţe poslouţit úryvek o 

obecné tendenci lidí stěţovat si na počasí, kde se ve shodě s typicky britským vnímáním 

sněhu objevuje věta: „Too much heat and we complain; too much rain and we’re miserable; 

and if it snows, everything grinds to a halt!“ (O:26).  

Autor k adresátovi zaujímá uvědomělý postoj – bere do úvahy jeho zájem o víno a 

chce jej v něm podpořit tím, ţe obohatí jeho znalosti o teoretické i praktické informace z této 

problematiky, přihlíţí k praktické motivaci jejich zájmu, bere na vědomí předpokládanou 

nízkou úroveň jejich znalostí z oboru, například tím, ţe se snaţí text přespříliš nezatěţovat 

odbornými termíny a učinit jej pokud moţno široce přístupným.  
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3.3. Vnitrotextové faktory  

3.3.1. Obsah, téma 

 O tématu knihy nás celkem dobře informuje jiţ samotný její název, How to Choose 

Wine, s podtitulem Know What You Like – Get It Right Every Time. Přidrţíme-li se Levého 

typologie kniţních názvů, můţeme jej klasifikovat jako název popisný s funkcí sdělovací 

(Levý 2012: 140).  

 První část knihy, jejíţ několik kapitol a podkapitol se stalo výchozím textem překladu 

této práce, je oproti zbylým částem díla popisnější a zabývá se rozmanitými aspekty, které se 

na výsledném stylu vína podílejí. V překládané části nás autor seznamuje s tím, jak je 

výsledný styl vína dán vzájemnou provázaností nejrůznějších faktorů, jako jsou např. volba 

odrůdy, klima, počasí během roku, doba dozrávání, pěstitelské strategie, způsob zpracování 

hroznů, výroby vína apod.  

3.3.2. Presupozice 

 Autor se ve své knize navzdory široké škále probíraných subtémat snaţí být ke čtenáři 

maximálně vstřícný. Kniha, jak jiţ bylo řečeno, není určena enologům a nepouští se ve 

výkladu do minuciózních detailů, logicky se ale autor pouţívání termínů, které spadají 

převáţně do sémantického pole vinařství, nevyhne. Ve většině případů se však jedná o 

obecně známé pojmy (variety, grapes, skin, aromas, flavour). V textu se nicméně objeví i 

několik méně běţných výrazů: fermentation, tannins, terroir, trellising. V souladu se strategií 

co moţná největší přístupnosti však všechny tyto termíny, jejichţ význam by čtenáři nemusel 

být okamţitě zřejmý, pochopitelnou formou vysvětluje. Proto se domnívám, ţe kniha 

nevyţaduje hluboké znalosti dané problematiky ve vědomí čtenáře. Přece jen je však na 

některých místech minimální orientace ve světě vína nutná, např. kdyţ autor mluví o vínech 

z odrůdy Chardonnay, zmiňuje víno Chablis, a předpokládá, ţe čtenář tuto vinařsky 

významnou obec v Burgundsku a víno, které se zde vyrábí, zná. 
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3.3.3. Kompozice  

3.3.3.1. Koheze a koherence 

 Koheze je zajištěna konvenčními prostředky, typickými pro anglický jazyk, tj. 

endoforicky deixí (hlavně anaforická koreference), tematicko-rematickým navazováním, 

gramaticky pomocí determinace, nahrazením výrazu proformou, výpustkou, lexikálně 

(pouţitím slova ze stejného lexikálního pole, reiterace, kontextových synonym, antonym, 

hyponym i hyperonym) nebo spojkovou kohezí (např. uţití spojek however, conversely, so, 

and). Uveďme si několik příkladů: 

„Winemakers in the northern hemisphere have experienced this many times [...]; they burn 

bonfires through the night [...]“ (O: 30) 

„We already know that grapes like a long, slow ripening period, so minimal rainfall during 

the summer and autumn is ideal. Rainfall during the summer in a warm climate [...]“ (O: 

28) 

„And, while a gentle breeze can help the air around the vines [...]“ (O: 29) 

Návaznost jednotlivých odstavců je poměrně často zajištěna spojkou so: „So, while 

climate may set some parametres within which a grower must work when determining [...]“ 

(O: 23) 

Text jako celek působí koherentně, na coţ má jistě vliv jeho promyšlená kompozice. 

3.3.3.2. Horizontální členění textu  

Komunikát se vyznačuje vysokou informační nasyceností. Autor jej bohatě 

strukturuje, aby i přes svou obsaţnost zůstal přehledný. Kniha je rozdělena do tří kapitol a 

velkého mnoţství podkapitol, v rámci nichţ je pouţito dalšího dělení textu do odstavců.  

3.3.3.3. Vertikální členění textu 

Hlavní výkladový text knihy doprovází (pro čtenáře jistě přitaţlivé) velké mnoţství 

barevných fotografií, které se většinou přímo týkají dílčího tématu, o němţ se aktuálně 

pojednává v hlavním textu. Fotografie jsou opatřeny popiskem, sloţeným z tučně vytištěného 

nadpisu psaného majuskulemi a následujícího informačního textu. Popisky jsem se rozhodla 

nepřekládat z důvodu omezeného rozsahu práce, domnívám se, ţe vzhledem k jejich velkému 

počtu by roztříštily celistvost překládaného textu. Kromě fotografií je kniha doprovázena 
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citacemi, excerpovanými přímo z hlavního textu. Jsou psány kurzívou a mají ilustrovat dílčí 

téma, o kterém se v dané podkapitole pojednává. Pouţívání tohoto prvku v textu připomíná 

praxi, kterou známe spíše ze ţurnalistiky.  

3.3.4. Lexikum 

Jiţ zmíněné téma první části knihy do značné míry předurčuje sémantickou oblast, 

z níţ autor čerpá nejčastěji. Vyskytují se zde běţné i méně běţné termíny z oblasti vinařství, 

popř. (méně často) z botaniky, zemědělství, geografie či meteorologie jako variety, grape, 

vine, wine, vineyard, yield, winemaker, vine-grower, berries, acidity, fermentation, tannins, 

dormant, trellising, training, pruning, region, frost, mistral, hailstorm, hurricane, breeze 

nebo slovní spojení growing season, wine-growing region. Z vlastních jmen jsou zde často 

vyuţívána toponyma (Rhône, Rhein, California, South Australia), dále názvy odrůd (Pinot 

Noir, Cabernet Sauvignon, Gamay). Cizí slova jsou v textu vyznačena kurzívou, viz výpůjčka 

z francouzštiny terroir. Aussie a Kiwi jmenujme jako zástupce hovorových tvarů vlastních 

jmen, zde označujících národnost.  

Neterminologické lexikum v textu spadá většinou do neutrální slovní zásoby, ale 

v souladu s ţánrově-stylistickými moţnostmi populárně naučného stylu v anglosaském 

prostředí se autor nevyhýbá kolokvialismům (informal register) jako off-putting, in-and-out, 

ani stylově „vyšším“ výrazům formálním: plethora, to temper (winds/climate), conversely, to 

enshrine, albeit, aspect (ve významu orientace, nasměrování). 

Jiţ byly zmíněny některé expresivní, citově zabarvené výrazy jako bitterly cold 

mistral wind, fascinating wine.  

Hojně zastoupena jsou zde kompozita, v některých případech vytvořena ad hoc, např. 

best-quality (wine), early-ripening (variety), east-facing (slopes), vine-growing (region), 

well-drained (soil), stress-free (work), disease-free (air) apod.  

3.3.5. Syntax a stylistické figury 

V textu se vyskytuje poměrně velké mnoţství rozvitých souvětí, ve kterých jsou často 

sloţité vztahy mezi jednotlivými větami vyjádřeny diakritikou pomocí pomlček, dvojteček, 

závorek, nebo středníků. Dospěla jsem k názoru, ţe tento způsob řešení neodráţí pouze 

zavedený ţánrově-stylistický úzus, ale představuje i charakteristický rys stylu autora a, jak se 

zmíním později, tento fakt činil místy při překladu problémy. Jako jeden příklad za všechny 
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uvádím následující souvětí: „And in Germany’s Mosel region, top-flight wines are grown on 

soil consisting almost entirely of shards of rock – but it is well-drained, (vital given the 

heavy rain storms) and also warm: the slate absorbs any heat there is from the sun and 

releases it through the cold night, keeping the vine cosy.“ (O: 32).  

S velkou informační nasyceností některých vět souvisí četné vsuvky, včleněné do vět 

pomocí pomlček, např. „That means a long, warm – not hot – summer and a dry, sunny 

autumn.“ (O: 26), „In order to produce the best-quality wine possible from his vineyard – 

whatever its size – the winemaker calculates [...]“ (O: 34). 

 Nezanedbatelnou měrou jsou v textu zastoupeny věty v pasivu, často tvoří celé 

pasivní pasáţe: „This increases contact between the juice and the skins so that the maximum 

amount of colour, aroma, and tannin is extracted from the skins. Most rosé wines are made in 

the same way as reds: red grapes are pressed very lightly, and skin contact with the juice is 

allowed only until the wine attains the required colour.“ (O: 42). 

 Také jsou zde zastoupeny pro angličtinu typické polovětné konstrukce vyuţívající 

participia – i zde můţe jako příklad poslouţit výše citované souvětí (jev je zvýrazněn tučným 

písmem). 

Ze stylistických figur se v textu vyskytují paralelismy, v prvním příkladu znějící snad 

aţ poeticky: „[...] some slopes face northeast and some southeast; some have gentle gradient 

while those at the top are steep.“ (O: 28) nebo „If he is going to prune and harvest by hand, 

the rows may be closer together; if he wants to use a tractor to tend to the vines, he will need 

to plant the rows with wider gaps between them.“ (O: 34). Objevuje se i personifikace, např. 

„[...] the vine is working hard to create buds and bunches of new fruit.“ (O: 28) nebo „Grapes 

like a long, slow ripening period [...]“ (ibid.) Tyto prvky působí běţně, nepříznakově.  

V textu rovněţ nalezneme aluzi v nadpisu „TO WATER OR NOT TO WATER“ (O: 

37), který britskému čtenáři okamţitě konotuje notoricky známý verš z Hamleta, a také 

příznakový slovosled – inverzi vyjádřenou v angličtině nepříliš běţnou postpozicí adjektiv u 

dalšího nadpisu podkapitoly: „BERRIES BIG AND SMALL“ (O: 18). Dva poslední 

zmiňované jevy se však v textu vyskytly ojediněle a text je na stylistické figury poměrně 

chudý.  
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4. Metoda překladu 

 Při volbě překladatelských řešení jsem vycházela z překladatelské analýzy, kterou 

jsem vypracovala po zevrubném přečtení textu originálu. Představila jsem si situaci 

podobnou té mezi autorem originálu a jeho příjemcem, tedy ţe by se můj překlad ocitl na 

pultech knihkupectví v oddílu populárně naučná literatura zaměřená na gastronomii. Během 

překládání jsem se snaţila o nalezení funkčního ekvivalentu, zároveň však mít neustále na 

paměti předpokládaného adresáta překladu – českého laického čtenáře. Bylo také zapotřebí 

vzít v potaz, ţe český čtenář má jiné kulturní povědomí neţ čtenář britský, a nějak se kulturní 

rozdíly ve vědomí českého a britského příjemce pokusit vyrovnat. V rámci zachování 

porozumění textu jsem na několika místech překladu zvolila řešení, které vedlo k větší 

explicitnosti oproti originálu, většinou realizované vnitřní vysvětlivkou.  

  Bylo také zapotřebí mít neustále na vědomí rozdílnost obou jazykových systémů a 

uvědomit si, ţe čeština mnohdy při vyjádření téhoţ nedisponuje týmiţ jazykovými 

prostředky, jak toho docílit. To se často týkalo premodifikace substantiv kompozity 

tvořenými ad hoc, polovětných participiálních vazeb či velmi nahuštěné syntaktické struktury 

některých souvětí originálu. Při své práci jsem také brala v úvahu rozdíly v ţánrově-

stylistických zásadách populárně naučného stylu obou kultur a funkce textu (zejména 

dominantní funkci referenční), jak byly zmíněny výše.  

Nebylo tedy moţné styl originálu beze zbytku zachovat a v textu překladu nutně 

docházelo k stylistickým, lexikálním i syntaktickým posunům. Zároveň jsem se ale snaţila 

v co nejvyšší moţné míře převést invariant textu výchozího.  

5. Vybrané překladatelské problémy 

5.1. Názvy odrůd 

 Při překládání textu jsem byla nucena řešit překlad názvů odrůd a psaní velkých 

písmen. U těch, které mají v českém prostředí zavedený název, bylo rozhodování snadné. 

Přidrţela jsem se zavedeného úzu a ve shodě s Internetovou jazykovou příručkou, jejíţ autoři 

se zamýšlí nad tím, zda nelze názvy v určitých kontextech chápat jako apelativum a dospívají 

k názoru, ţe „jestliže se např. v odborném časopise [...] hodnotí kvalita vín atp., jde 

bezesporu o vlastní jména [...]“ (In: http://prirucka.ujc.cas.cz) jsem překládala názvy odrůd 

majuskulemi. U odrůdy Ryzlink rýnský, kde je v angličtině běţné označení pouze Riesling, 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
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bylo nutné doplnit druhový přívlastek rýnský, jelikoţ český čtenář by si jej mohl zaměnit za u 

nás běţnou odrůdu Ryzlink vlašský. U jednoslovných názvů u nás méně běţných odrůd jako 

Gamay a Viognier, jsem se ve shodě s praxí odborných časopisů přidrţela původního názvu. 

Odrůda Pinot Noir je v Čechách známá, přivezl ji k nám z Francie uţ Karel IV., a má 

zdomácnělou podobu Rulandské modré, avšak v českém prostředí se běţně pouţívají oba 

názvy. U prvního výskytu jména této odrůdy v textu jsem pro českého čtenáře uvedla český 

název do závorky, ale při dalších výskytech jsem se opět drţela názvu, který je zavedený ve 

světě, jednak z důvodů osobních preferencí, ale také s přihlédnutím ke čtenáři vzhledem 

k pozdějšímu obsahu knihy. Po úvodních kapitolách totiţ následují praktické testy 

konkrétních (ne českých) vín, často i s fotografiemi etiket lahví, a nechtěla jsem čtenáře mást 

případným rozdílem obou názvů. Také se mi zdálo vhodné čtenáře o této skutečnosti poučit a 

tak jsem překlad záměrně exotizovala ponecháním původního, ve světě rozšířeného názvu.  

Nejsloţitější situace nastávala při překladu dvouslovných názvů odrůd, které v Čechách 

nemají vlastní zavedený název český, jako Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc apod. Při 

řešení mi nijak nepomáhal rozkolísaný úzus v běţně dostupné české literatuře o víně, 

zejména internetové a časopisecké. Předpokládala jsem nejprve, ţe v souladu s běţnou praxí 

bude rodové jméno (Cabernet) písmenem velkým a druhové (Sauvignon) malým. Tento 

předpoklad se však nepotvrdil. Zdá se, ţe ani vinní odborníci ve věci nemají jasno, anebo jim 

nepřipadá nutné se tímto problémem vůbec zabývat. Nakonec jsem se rozhodla řídit se 

nejčastějším způsobem označování a ponechat oba názvy majuskulemi.  

5.2. Rozvitá větná syntax 

 Jak jsem se jiţ zmínila, autor se nevyhýbá bohatě členěným rozvitým souvětím. 

V některých případech mi zachování původního větného schématu připadalo krkolomné a 

neţádoucí, a proto jsem věty různě přeskupovala, popř. rozdělila souvětí na menší celky. 

Často měly jednotlivé věty vřazené do souvětí celkem samostatný charakter a byly navázány 

jedna na druhou volně (často středníkem). I to mě na mnoha místech vedlo k rozhodnutí 

komplikované větné struktury rozvolňovat a nerespektovat tak původní větnou výstavbu. 

Přitom jsem měla neustále na paměti čtenáře, chtěla jsem, aby pro něj byl text maximálně 

srozumitelný.  

„One major difference between climate and weather is that, while it is not possible to do 

anything about the weather, vine-growers can, and often do, influence the climate in their 

particular vineyard.” (O: 29)  
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„Jeden podstatný rozdíl mezi počasím a klimatem spočívá v tom, že zatímco počasí ovlivnit 

nelze, klima na svých vinicích vinaři ovlivňovat mohou. Často to také dělají.“ (P: 21) 

5.3. Polovětné vazby, vytýkací konstrukce a identifikační struktury 

 Vytýkací konstrukce (cleft sentences) umoţňují vytknout jako rematický prvek 

kterýkoli větný člen kromě přísudku a jmenné části přísudku. I tzv. pseudo-cleft senteces, tj. 

identifikační vazby uvozené what, vytýkají větné členy (včetně přísudku), nejčastěji předmět 

nebo podmět. Pouţívají se jako prostředek emfáze k jednoznačnému vytknutí rématu 

(Dušková 2006: 537-8). Do češtiny se převod těchto vazeb řeší slovosledem, intonací (která 

pro účely překladu samozřejmě není relevantní), nebo vytýkacími částicemi (jen, pouze, 

právě aj.). Jejich „otrocký“ převod by nepůsobil přirozeně. 

„All these nuances, some subtle, some not so subtle, are what make wine so fascinating.“ (O: 

17) 

„Právě všechny tyto rozdíly, některé jemnější, jiné méně, dělají z vína tak fascinující nápoj.“ 

(P: 10) 

 

„Tannins are bitter substances found in bark, wood, roots, and some fruits and vegetables; 

they are what coats your gums and makes them feel furry after eating spinach.“ (O: 20) 

„Třísloviny (taniny) jsou látky hořké chuti, které se nacházejí např. ve dřevě, kůře, kořenech 

a v některých druzích ovoce a zeleniny. Právě tyto látky zanechávají svíravý pocit v ústech, 

když jíme špenát.“ (P: 12) 

Někdy se rozvitá syntax, např. vedlejší větou doplněná výpověď, dala nahradit 

přídavným jménem a tak došlo ke kondenzaci textu: 

„The juice pressed from grapes with noble rot is more like a sticky syrup and the style of wine 

is unique – sweet, yes, but with a complexity that only noble rot can give.“ (O: 23)  

„Mošt vylisovaný z hroznů, které ušlechtilou plíseň hostily, připomíná spíše lepkavý sirup a 

víno z nich bývá jedinečné – sladké, to jistě, ale plíseň dodává jeho chuti nezaměnitelnou 

komplexnost.“ (P: 15) 

 Participiální polovětné vazby jsou v angličtině oblíbeným a častým prostředkem, 

který umoţnuje text zkondenzovat. Výchozí text nebyl v tomto ohledu ţádnou výjimkou. 

V češtině bylo mnohdy zapotřebí toto asyndetické spojení přeměnit na syndetické a 

vkládáním důvodových či příčinných vztahů tak docházelo k explicitaci.  



 

38 

 

„In warm regions where there are fewer climatic pitfalls, a larger harvest of ripe grapes can 

be produced consistently from year to year, allowing prices for the wines to be much more 

competitive.“ (O: 36) 

„V teplých regionech, méně náchylných k různým nástrahám počasí, lze bohatší úrodu 

zralých hroznů sklízet každý rok a tamní víno je tím pádem možné nabízet za daleko 

konkurenčnější ceny.“ (P: 21) 

 

„Of course, pruning by hand is labour-intensive and therefore more expensive than machine 

pruning, adding to the cost of the wine.“ (O: 36) 

„Ruční prořezávání je samozřejmě pracnější a tudíž nákladnější než strojové a odrazí se na 

výsledné ceně vína.“ (P: 21) 

5.4. Apozice, parenteze 

 Přistavování ať uţ z důvodu popisovanou věc zařadit, vysvětlit, upřesnit, či 

konkretizovat ve výčtu, bylo ve výchozím textu jevem velice běţným. Většinou byl přístavek 

oddělen pomlčkou. Přes pomlčku jsou do vět ve výchozím textu hojně včleněny doplňující 

informace v podobě vsuvek.  

„Fermentation is an entirely natural process that is carried out by yeasts – microscopic 

fungi. Yeasts survive by breaking down sugars [...] “ (O: 40) 

„Fermentace je zcela přírodní proces, který mají na svědomí kvasinky. Jsou to mikroskopické 

houby, které přežívají díky rozkládání cukrů [...]“ (P: 23) 

 

„The grower needs to achieve an optimum degree of ripeness – that is, the best balance 

possible between sugar and acidity in the grapes – to make a perfectly balanced wine.“  

(O: 22) 

„Pěstitel potřebuje docílit optimálního stupně zralosti, což znamená dosáhnout ideální možné 

rovnováhy mezi obsahem cukru a kyselostí v hroznech tak, aby mohl vytvořit dokonale 

vyvážené víno.“ (P: 14) 

5.5. Kulturní neekvivalence 

 V překladu bylo mnohdy nutné vyrovnávat kulturní rozdíly ve vědomí původního 

příjemce výchozího textu a předpokládaného českého vnímatele překladu. Tak například 

hned v první větě překladu si autor vypůjčuje příklad ze sadařství a srovnává jablka dvou 
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odrůd – Granny Smith a Cox’s Orange Pippin. Domnívám se, ţe první zmíněná odrůda je 

českému čtenáři dobře známá, a proto bylo moţné ji v překladu zachovat, Cox’s Orange 

Pippin však v Česku tak rozšířená není. Rozhodla jsem se ji proto substituovat u nás běţnou 

odrůdou Spartan. Bylo pak nutné modifikovat i popis chuti jablka, který ve větě následuje: 

„Compare a Granny Smith apple to a Cox’s Orange Pippin: one is crispy and tart, the other 

has a floury flesh and a thinner skin.“ (O: 17) 

„Srovnáme-li chuť jablka Granny Smith s odrůdou Spartan zjistíme, že zatímco jedno je 

křupavé a mírně kyselé, to druhé mívá moučnatou dužninu, silnější slupku a bývá sladší.“ (P: 

10) 

Další příklad se týká typicky britského vnímání sněţení jako meterologického jevu. 

Lze jej dobře ilustrovat na následující větě z výchozího textu: 

„Too much heat and we complain; too much rain and we’re miserable; and if it 

snows, everything grinds to a halt!“ (O:26).  

Při překladu bylo opět nutné zohlednit pragmatický aspekt, domácí komunikační 

situaci a vţít se do českého čtenáře. Dospěla jsem k názoru, ţe v mysli českého vnímatele 

textu nevyvolává představa sněţení stejnou nechuť jako u britského, ţe naopak bývá za první 

sníh vcelku rád a sněţení nemá v našem prostředí tak ochromující účinek jako u sněhu 

neuvyklého čtenáře z Velké Británie. Zvolila jsem tedy překlad substitucí za kroupy, které 

mohou někdy v českém prostředí vyvolat doslova šok a pasáţ celkově následujícím 

způsobem zkrátit:  

„Stěžujeme si, je-li příliš horko, a zoufáme si, když zas moc prší, natož aby padaly 

kroupy.“ (P: 16) 

 5.6. Gramatika, lexikum a styl 

 Na str. 17 výchozího textu autor při popisu vín odrůdy Chardonnay pouţil trojnásobně 

rozvitý přívlastek: „In a cool climate, Chardonnay produces crisp, dry, refreshing wines like 

Chablis [...]“ (O:17). Zopakovat toto několikanásobné rozvití substantiva mi přišlo toporné, 

vyuţila jsem proto sémantické příbuznosti slov crisp a refreshing a do češtiny přeloţila 

následovně: „V chladném podnebí hrozny Chardonnay dávají vzniknout suchým, svěžím 

vínům, jako je Chablis [...]“ (P: 10-11) 

V lexikální oblasti působil časté problémy nahuštěný styl anglických vět, ještě 

podpořený autorovým uţíváním sloţených přídavných jmen, často vytvořených ad-hoc. Ne 
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vţdy bylo moţné je překládat mechanicky, v mnoha případech bylo nutné je opsat vedlejší 

větou, vazbou s předloţkou, deverbativním adjektivem, nebo jinak.  

„Thick-skinned red grapes generally make intensely coloured, richly structured red wines 

with prominent tannins, while thin-skinned red grapes tend to make lighter, fruitier styles.“ 

(O: 20) 

„Obecně platí, že z červených hroznů se silnou slupkou bývají vína syté barvy s bohatou 

strukturou a výraznou chutí tříslovin, zatímco z těch s tenčí slupkou vznikají vína lehčí a 

ovocnější.“ (P: 13) 

 

Moţnou strategií, jak se s kompozity vyrovnat, byla také modulace a překlad antonymem:  

„And while a gentle breeze can help keep the air around the vines dry and disease-free, [...]“ 

(O: 29) 

„Jemný vánek pomáhá zachovávat vzduch na vinicích čerstvý a zdravý, [...]“ (P: 18), 

anebo čeština nabídla řešení naprosto odlišné, jako v tomto případě:  

„But nobody has said growing grapes was a stress-free way of life!“ (O: 36) 

„Nikdo však netvrdil, že je pěstování vína procházka růžovým sadem.“ (P: 21).  

 V této kapitole výše zmíněný příklad ze str. 20 originálu dokládá nejen obtíţ při 

vypořádávání se s kompozity, ale také další problém překladu, a to snahu vyhnout se 

opakování. Reiterace je sice povaze odborného textu vlastní, v češtině je však vnímána 

citlivěji neţ v angličtině a je povaţována za stylisticky nevhodnou. Překladem tedy 

prostupuje neutuchající úsilí nahradit stejné slovo kontextovým synonymem, hyponymem či 

hyperonymem, deikticky či formulací antonymní.  

5.7. Interpunkce 

 Autor při výstavbě svého komunikátu ve větné kompozici v nezvykle velké míře 

vyuţíval interpunkčních znamének, a to zejména středníků, dvojteček a pomlček. Pouţití 

pomlčky, která v češtině uvádí důsledek, následek, vysvětlení, nebo zdůvodnění (Grepl, 

Karlík 2008: 676) se shoduje s anglickým. Dvojtečka má rovněţ shodný úzus, i kdyţ je 

v českém prostředí její pouţití méně běţné. Středník, jehoţ funkce kolísá někde mezi 

pouţitím čárky a tečky, je však diakritické znaménko, které autoři českých psaných 

komunikátů nemají příliš v oblibě. Je vnímám jako celkem přijatelný v akademických 

pracích, popř. jako součást charakteristického stylu autora (např. Kundera), ale jinak je 

povaţován za prostředek stylisticky neobratný a málo elegantní. I kdyţ osobně proti 
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pouţívání středníků neprotestuji, v překladu jsem se rozhodla syntaktické vztahy vyjádřit 

jinými prostředky – souvětí jsem buď rozdělila, anebo jsem místo středníku uţila jiného 

diakritického znaménka (čárky nebo tečky).  

„Winemakers in the northern hemisphere have experienced this many times and have 

developed a number of different ways to “heat up” their vineyards; they burn bonfires 

through the night, or use large heaters, similar to the domestic patio heaters many of us have 

in our gardens – these can be seen peppering vineyard landscapes at this crucial time of the 

year.” (O: 30) 

„Vinaři na severní polokouli to zažili již mnohokrát a vynalezli řadu různých způsobů, jak své 

vinice „zahřát“. V noci zapalují ohně, anebo používají velká topná zařízení, podobná 

venkovním tepelným zářičům, které známe ze zahrádek restaurací, jimiž jsou v 

tomto kritickém období vinice posety.“ (P: 18) 

Jiţ jsem se také zmínila, ţe si autor libuje v pouţívání vykřičníků, kterými se snaţí 

dodat svému textu na naléhavosti, expresivnosti, kontaktovosti. O zvolené překladatelské 

strategii při řešení tohoto problému viz níţe (5.9.).  

5.8. Kolokabilita 

 Z důvodů odlišné kolokability v češtině a angličtině bylo místy nutné přistoupit k 

volnějšímu překladu. Častý souvýskyt slov v angličtině nekoresponduje vţdy s moţností 

spojovat slova stejným způsobem i v češtině. Tak např. překládat anglické wine drinkers jako 

pijáci vína mi připadalo nevhodné, jelikoţ by mohlo vzbuzovat neţádoucí konotace. Proto 

jsem se raději rozhodla pro zavedenější spojení milovníci vína. 

Spojení exciting wines, vyuţívající citově zabarveného adjektiva, se mi opět z důvodů 

nepřiměřených konotací nezdálo šťastně překládat jako vzrušující vína, ale ani ţádným z 

dalších slovníkových ekvivalentů, které nabízí Hais a Hodek: rozčilující, napínavý, 

bezprostřední. Zvolila jsem přívlastek zajímavá vína, čímţ v překladu došlo k dílčímu sníţení 

expresivity textu.  

5.9. Vliv žánrově-stylistických rozdílů na překlad 

 V části věnované překladatelské analýze výchozího textu jsem jiţ definovala hlavní 

rozdíly v populárně naučném stylu anglosaského a českého prostředí. Svou překladatelskou 
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strategii jsem se snaţila vést v souladu se zavedenými ţánrově-stylistickými pravidly, i kdyţ 

uvnitř odborného stylu dnes panuje stále větší variabilita výrazových prostředků, „roste 

synchronní proměnlivost, omezuje se uniformita tohoto stylu, projevuje se osobní tvořivost 

autorů – ti volí z podstatně bohatšího repertoáru možností než dříve, rozšiřuje se užívání 

synonym.“ (Čechová 2003: 290). Bylo nutné tlumit expresivitu výchozího textu, např. velmi 

bohaté uţití vykřičníků. Jejich pouţívání jsem se v celém textu překladu vyhýbala. 

 Také bylo zapotřebí se vyrovnat s celkově „hovorovým“, neformálním laděním celého 

textu na úrovni lexika i stylistiky. Převádění konstrukcí jako when it comes to…, …has as 

much to with… doslova (když přijde na…, …má stejně tak co dělat s…) jsem pociťovala jako 

neodpovídající pro tento typ textu a volila jsem pro ně stylově vyšší řešení (…co se týče…, 

…jsou stejně tak ovlivňovány…).  

5.10. Pragmatické faktory, překlad méně běžných termínů, aktualizací 

 Při překladu se někdy ukázalo, ţe anglický čtenář je oproti českému ve výhodě a 

výchozí text je pro něj srozumitelnější. Mluvím zde zejména o některých termínech, jejichţ 

význam je příjemci originálu okamţitě zřejmý, protoţe vychází z obecného pojmenování, 

kdeţto v češtině je k označení téhoţ např. zaveden termín přejatý z cizího jazyka, anebo 

pochází z odborné lexikální vrstvy. V těchto případech jsem zohledňovala pragmatiku texu a 

presupozice čtenáře a text jsem se snaţila učinit srozumitelnějším. To si většinou vyţádalo 

opis nebo pouţití vnitřní vysvětlivky. Snaţila jsem se přitom vyhnout čtenářsky 

neatraktivním poznámkám pod čarou.  

„Red Bordeaux, however, is a blend, of principally Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 

and Merlot“ (O: 20) 

„Naproti tomu červené víno z Bordeaux je směsí vín z více odrůd (tzv. cuvée neboli kupáž), 

zejména Cabernetu Sauvignon, Cabernetu Franc a Merlotu.“ (P: 12-13) 

Záludnost překladu spočívala také v nenápadnosti některých termínů. Např. 

v angličtině „nevinně“ znějící slovní spojení growing season znamená vegetační doba. I 

pojem blend, o němţ byla řeč v minulém příkladu, by na první pohled mohl svádět 

k zjednodušujícímu řešení, přitom odkazuje na přesně vymezené termíny scelování, scelovat, 

(je-li slovo pouţito jako sloveso), a kupáž nebo cuvée (jedná-li se o podstatné jméno).  

 Jiţ padla zmínka o tom, ţe ve dvou nadpisech podkapitol uţil autor aktualizace, 

jednak inverzí a postpozicí adjektiva, „BERRIES BIG AND SMALL“ (O: 18), jednak aluzí 

„TO WATER OR NOT TO WATER“ (O: 36). Při překladu jsem stála před rozhodnutím, zda 
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tyto oţivující prvky v překladu zachovat. Příznakový slovosled v prvním případě jsem 

nakonec zachovala, protoţe i v našem prostředí známe sousloví Malej a Velkej z filmů pro 

děti a můţe snad i konotovat provolávání trhovců. V druhém případě jsem chtěla aluzi na 

verš z Hamleta, dobře známý i českým čtenářům, také zachovat, jenţe mi mnohoslabičné 

zalévat či nezalévat, popř. zavlažovat či nezavlažovat připadalo nefunkční. Nakonec mě 

napadla varianta lít či nelít a tu jsem pouţila.  

6. Překladatelské posuny 

 V textu překladu došlo k posunům (podle Popovičova dělení) konstitutivním, které si 

nutně vyţádal rozdíl mezi oběma jazykovými systémy (rozdíl v pouţívání slovesných časů, 

existence členů v angličtině a jejich absence v češtině apod.). Na několika místech došlo 

v překladu také k tematickým posunům, a to v případech, kdy do výchozího textu pronikly 

kulturně-specifické prvky, které by českému vnímateli komunikátu nebyly srozumitelné. Zde 

jsem se do češtiny snaţila substituovat kulturně bliţším pojmem či obrazem (viz 5.5.). Také 

pro anglickou frazeologii a idiomatiku jsem se snaţila najít funkční ekvivalent a substituovat 

zavedenými domácími výrazy. Zde můţeme hovořit také o individuálním posunu, jelikoţ 

substituce těchto prvků nevycházela vţdy z nutnosti, ale byla mou osobní překladatelskou 

volbou. V těchto případech docházelo k explicitaci a interpretaci. Explicitace se v překladu 

nejvíce uplatňovala pouţíváním vnitřních vysvětlivek, které měly českému čtenáři text 

zpřístupnit. Explicitovala jsem zejména u proprií, konkrétně toponym typu: řeka Rhôna, 

údolí Barossa Valley, francouzský region Alsasko, město Adelaide apod., ale také kdyţ jsem 

chtěla objasnit méně známé termíny. Intelektualizaci si místy vyţádaly jiné syntaktické 

moţnosti češtiny (viz 5.3.), docházelo např. k zlogičťování syntaktických vztahů spojkami. 

Tento typ posunů byl často nevyhnutelný a zařadila bych jej rovněţ mezi posuny 

konstitutivní. K nivelizaci docházelo sniţováním expresivity textu.  
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7. Závěr 

 Cílem této práce bylo přeloţit vybrané úvodní kapitoly knihy How to Choose Wine 

Vincenta Gasniera, zabývající se problematikou vína. Snaţila jsem se o zachování významu 

výchozího textu a jeho funkcí a během překladu jsem se potýkala s mnoha problémy, 

vyplývajícími zejména z odlišné povahy obou jazyků a jiných ţánrově-stylistických pravidel 

populárně naučného stylu. Zároveň jsem měla neustále na paměti cílového čtenáře a 

přizpůsobovala svá řešení jeho předpokládaným znalostem a očekáváním. Psaní komentáře 

bylo prospěšné tím, ţe jsem si zrekapitulovala teoretické translatologické znalosti nutné 

k překladatelské analýze textu.  
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Resumé 

 Tato bakalářská práce obsahuje překlad vybraných úvodních kapitol knihy o víně 

autora Vincenta Gasniera – How to Choose Wine – doplněný o komentář strukturovaný do 

několika částí. První se věnuje překladatelské analýze výchozího textu, tj. vnětextovým a 

vnitrotextovým faktorům promítajícím se do textu originálu. Další část popisuje zvolenou 

překladatelskou metodu, která vycházela ze snahy o funkční ekvivalenci originálu a překladu. 

Třetí část se zabývá typologií překladatelských problémů a jejich konkrétními řešeními. 

Závěrečná část komentáře dává výčet překladatelských posunů, ke kterým při procesu 

překládání došlo.  

 

Resumé  

 This bachelor thesis consists of a translation of selected introductory chapters of the 

book about wine How to Choose Wine by Vincent Gasnier, complemented by a commentary 

structured into several parts. The first part is dedicated to a translation analysis of the source 

text, its extra- and intra-textual factors, reflected in the original text. The following part 

describes the applied translation method, motivated by the struggle to achieve the functional 

equivalence between the source and the target text. The third part consists of typology of 

translation problems and of their solutions. The final part of the commentary gives an 

overview of translation shifts that have occurred in the translation process.  
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Seznam zkratek 

O – výchozí text 

P – text překladu 
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