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AAnnoottaaccee  ––  ssttrruu��nnáá  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  kknniihhyy  

   Knihu „1 000 a 111 pojm� o vin�, rév� vinné a vina�ství, aneb breví� enofila“, 
vydává u p�íležitosti 50. výro�í založeni MORAVÍN, svaz moravských vina��, o.s.           
s podporou Vina�ského fondu a se spoluú�astí Úst�edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem�d�lského. Autor zvolil podtitul „breví� enofila“. Cht�l tak zd�raznit, že jde    
o �etbu pro každého, kdo se cítí znalcem vína, i toho, kdo se jim necítí, ale chce vínu 
porozum�t. 
   Breví� je slovníkem výkladovým. Na rozdíl od encyklopedických slovník�, které v�nují 
jednomu pojmu n�kolik stran, jsou podrobn�jší, vybaven�jší a barevn�jší, je tento 
všestranný breví� zam��en ryze prakticky, dalo by se �íct ke každodennímu �tení.. 
�tená�i poskytuje první informaci, když se setká s neznámým výrazem �i pojmem 
napsaným na láhvi nebo s odborným pojmem vina�e p�i ochutnávce ve sklep�, ale i p�i 
rozhovoru o vín� mezi p�áteli. 
   Autor v p�edmluv� zd�raz�uje, že smyslem breví�e je podat k jednotlivým pojm�m 
srozumitelnou, výstižnou a krátkou informaci. Odborné termíny uvedené v cizím jazyce 
jsou dopln�ny �eskou výslovností. Publikace pomáhá p�eklenout nedostatek vlastních 
praktických zkušeností, je p�ehledn� uspo�ádaná a orientace v ní je snadná a rychlá. 
Zahrnuje pojmy z mnoha obor�. Nap�íklad z oboru genetiky (Alela, Genom, Mutace aj.), 
ze šlechtitelství (Inzuchtní k�ížení, Kulton, Roubování, Št�pování aj.), z vinohradnictví 
(Gobelet, Guyot, Kordón, Vertigo aj.), z p�doznalectví (Terroir, Albariza, Bazalt, B�idlice, 
Granit, Marly loam, Terra rosa aj.), z vina�ství (technologické postupy p�ípravy r�zných 
typ� vín - bílé, �ervené, oranžové, kachetinské, portské, sherry, madeira, malaga, 
marsala aj.). V breví�i jsou výstižn� popsány všechny významné vina�ské oblasti, 
podoblasti a apelace v �R, v SR, ve Francii, v Ma�arsku, v Rakousku, ve Slovinsku aj.). 
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Nechybí ani hesla v�tšiny chorob, vad a nemocí vína, jakož i šk�dc� révy vinné. Je 
pochopitelné, že autor – mikrobiolog, klade v breví�i d�raz na výklad pojm� nejen          
z tohoto oboru (bakterie, kvasinky, r�zné druhy kvasných proces� aj.), ale i na chemii. 
Breví� obsahuje velký po�et (tém�� vy�erpávající) hesel chemikálií, enzym�, cukr�        
a jejich význam p�i výrob� vína nebo látek, které jsou ve vín� obsaženy. �tená� zde 
najde i obecn�jší hesla ryze kulturního rázu spojené s vina�skou problematikou 
(Buschenschank, Hroznová koza, Situla, Be�ka, Solera aj.) a historií spojenou               
s vina�stvím (Ampelos, Bacchus aj.). 
   V jednotlivých heslech jsou uvedeny i odkazy na naše zákonné normy, resp. na 
Na�ízení Rady a komise (ES). U mnohých hesel je uvedeno „Viz také …“ což 
neznamená jako obvykle to stejné, ale naopak „Viz tam“ najdeš další dopl�ující 
informace. Cílem breví�e pak je, aby zde stejn� jako vina�ský profesionál, tak i vina�ský 
laik, našel informaci, která je nová nebo již zapomenutá (r�zné m�rné jednotky              
a stupnice, v�etn� jejich vzájemného p�epo�tu). 
   Pokud mám shrnout p�ednosti breví�e, tak je to p�edevším  

• vysoká odbornost, 
• r�znorodost zvolených hesel se�azených abecedn�, 
• a p�edevším �tivost u slovník� neobvyklá. 

   �tená� zde rychle najde všechny pot�ebné základní, ale i speciální odborné 
informace. Jedná se o publikaci v našem vina�ském písemnictví ojedin�lou, kterou uvítá 
jak laik, tak i vina�ský profesionál. Pom�že orientovat se ve vina�ské problematice          
i obchodník�m s vínem, což je pro vina�e producenta velmi d�ležité i z obchodního 
hlediska. 
   Autor se zám�rn� vyhnul hesl�m týkajících se odr�d vín. Pod tímto heslem uvádí 
odkaz na encyklopedii, ve které jich je uvedeno 9 600! Jako zajímavost je však kniha 
dopln�na „Malou periodickou tabulkou enofila aneb o zemích EU a odr�dách“. V tabulce 
mající vzhled Mend�lejovy tabulky prvk� jsou pod jednotlivými zem�mi za�azeny 
n�které odr�dy podle p�vodu, p�edpokládaného p�vodu nebo registrace OIV. 
   Je samoz�ejmé, že �tená� zde nem�že najít vše. Už proto, že vzhledem k rychlosti 
vývoje vina�ství n�která zde uvád�ná fakta platná v dob� psaní rukopisu již v dob� 
vydání budou p�inejmenším zastaralá. Platí to o statistických údajích, která zahrnují 
data platná do konce roku 2012. 
   Kouzlo tajemství vína tkví také v tom, že se o n�m dá mluvit a psát donekone�na. 
Pokud však milý �tená�i, najdeš alespo� padesát pojm�, o kterých jsi nic nev�d�l,          
a v duchu si �ekneš, „to je zajímavé“, breví� splnil sv�j ú�el. Najdeš-li jich více, bude 
jist� spokojen i autor. 
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