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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je překlad vybraných kapitol 

španělské publikace La fauna iberoamericana, jejímž autorem je zoolog Miguel Delibes  

de Castro. Druhá část bakalářské práce obsahuje překladatelskou analýzu originálu, 

hypotetickou zakázku, popis metod při překladu, definování problémů, se kterými jsem se 

při překladu setkala, a zdůvodnění jejich řešení. 
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Abstract 

This bachelor thesis consists of two parts. The first one deals with the translation of 

selected chapters of a Spanish publication called La fauna iberoamericana by the zoologist 

Miguel Delibes de Castro. The second part focuses on the translation analysis, translation 

techniques description and problem definitions which I encountered while translating and 

justification of their solution. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, překladu vybraných kapitol z knihy 

La fauna iberoamericana od Miguela Delibese de Castra a odborného komentáře 

překladu, který zahrnuje analýzu původního textu, překladatelské problémy a jejich 

řešení. Autor se v této knize snaží popsat to nejdůležitější z iberoamerické fauny a často 

poukazuje na negativní vliv člověka, který do ní zasahuje. K překladu jsem si vybrala 

následující kapitoly: Introducción; Fauna de frontera en las montañas y desiertos 

mexicanos; El puma y otros predadores; Los monos del Nuevo Mundo; El perezoso, 

la danta y otros fitófagos; Los cazadores y los chupadores de sangre; Anfibios  

y reptiles.  

Rozhodla jsem se přeložit některé kapitoly této knihy, protože se zajímám  

o faunu, možnosti její ochrany a vliv člověka, který se často i nevědomky podílí 

na jejím ničení. Navíc o iberoamerické fauně najdeme v češtině jen málo publikací. 

Kniha Miguela Delibese de Castra provede čtenáře latinskoamerickou faunou a odhalí 

mu některé zajímavé druhy zvířat, seznámí čtenáře nejen se způsobem jejich života, ale 

prozradí mu i různé zajímavosti týkající se mimo jiné i anatomie živočichů. Dále často 

zmiňuje vliv člověka na různé druhy zvířat.  

Druhá část práce je odborným komentářem překladu, ve kterém provedu analýzu 

původního textu, stanovím si překladatelskou zakázku, od které se také bude odvíjet 

překladatelská metoda. A v poslední části se budu zabývat problémy, které vznikly při 

překladu a jejich řešením.  
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1 PŘEKLAD 

1.1 Úvod 

Fauna Jižní Ameriky přitahuje pozornost svými extrémy a sahá za hranice 

všednosti a naší představivosti. Každý živočich je v pravém slova smyslu jedinečný. 

Mimořádné jsou barvy ptáků, rozmanitost ryb, křik opic, rozměry velryb, jedy hadů,  

a tak bychom mohli pokračovat až do nekonečna. 

Stejně jako je španělská fauna výjimečná v rámci Evropy, je i fauna Iberoameriky 

ve světovém měřítku. Jedná se o kontinent, nebo pokud chcete, subkontinent,  

s nejbohatší faunou na celé Zemi. A to díky rozmanité přírodě a složitému historickému 

vývoji. Zdejší fauna je zcela jedinečná kvůli dlouhodobé izolaci Jižní Ameriky od 

ostatních kontinentů. O něco později se otevřela cesta, která spojila Jižní Ameriku se 

Severní a umožnila přechod suchozemským živočichům ze severního subkontinentu. 

Tímto spojením různorodost fauny ještě vzrostla.  

Na vykreslení iberoamerické fauny by nestačila ani paleta plná barev. Zvířat 

žijících v Americe je tolik a jsou tak pozoruhodná, že vás určitě ohromí, i když se  

o některých zmíníme jen pár slovy. Věděli jste, že existují zvířata, která stráví celý svůj 

život v korunách několika stromů a hnojí je svými výkaly, aby na nich rostlo více  

a kvalitnějších listů? Že zde žijí delfíni, kteří nikdy neopustí řeky vzdálené tisíce 

kilometrů od moře? Že v jedné vodní tůni o velikosti tenisového hřiště může žít tolik 

druhů ryb jako ve všech řekách Evropy? Nebo že existují ptáci, kteří bez ocasu  

a zobáku měří sotva tři centimetry? Tohle všechno a mnohem více je součástí 

iberoamerické fauny.  

1.2 Ohromující fauna a příroda 

1.2.1 Horská a pouštní fauna v hraničním pásu Mexika 

Zatímco Jižní Amerika byla, jak již víme, mnoho let izolovaná, v Severní Americe 

tomu bylo naopak. Severní Amerika byla donedávna propojená s Eurasií Beringovou 

šíjí, na jejímž místě se dnes nachází průliv, a živočichové (včetně člověka) bez 

problémů přecházeli ze Sibiře na Aljašku a obráceně. Díky této skutečnosti  

a podobnému klimatu jsou si euroasijská a severoamerická fauna tak podobné, že 

dokonce i zoogeografové často vnímají obě oblasti jako jednu, holarktickou, do které 
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zahrnují dvě podoblasti, palearktickou neboli Starý svět (Eurasii) a nearktickou neboli 

Nový svět (Severní Ameriku).  

Hranice mezi nearktickou a neotropickou oblastí se táhne po celé délce pohoří  

a pouští severního Mexika, oblasti, kde žijí vlci a orli skalní stejně jako v Eurasii; 

medvědi černí a ovce tlustorohé, které najdeme i v Kanadě; mývalové a kondoři žijící  

i v Jižní Americe. Tato kapitola se věnuje fauně žijící na této hranici, která se táhne 

pouštěmi Sonora a Chihuahua v údolí Mexika, Neovulkanickým pohořím a Západním  

a Východním pohořím Sierra Madre.  

Sever Mexika tvoří přechodný pás mezi nearktickou a neotropickou oblastí. Žijí v něm 

především plazi, jak ještěři a ještěrky, tak i hadi. 

V řadě vyprahlých oblastí Mexika je nejčastějším druhem hada chřestýš (zástupce 

rodů Crotalus a Sistrurus), kterého tam oprávněně nazývají zmijí, protože patří do 

stejné čeledi. Od evropských zmijí se však liší tím, že má mezi očima a nozdrami 

jamku, ve které jsou umístěny termoreceptory. O této vlastnosti se dlouho nevědělo, až 

ve 30. letech 20. století se zjistilo, že tyto smyslové jamky jsou schopny zaznamenat  

i sebemenší teplotní změnu. Chřestýš například dokáže zaregistrovat pohyb lidské ruky 

na vzdálenost více než třiceti centimetrů jen díky teplu, které z ní sálá. 
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 Předpokládá se, že jim je tento orgán velice užitečný především v noci, kdy je 

aktivní většina druhů živočichů. Slouží jak k vyhledávání malých savců, které chřestýš 

spolkne, když projdou blízko jeho útočiště, tak i k pronásledování kořisti, pokud po 

smrtelném kousnutí uteče.  

Dalším charakteristickým rysem chřestýšů je chřestidlo. Vyrůstá jim na konci 

ocasu a je tvořeno řadou zrohovatělých článků, které se navzájem překrývají. S každým 

svléknutím kůže se vytvoří nový článek, ale po osmém nebo desátém svléknutí se konec 

chřestidla většinou rozbije, a proto počet článků nelze použít k určení počtu svléknutí 

ani k určení věku. Rekordní délka chřestidla, které mělo třicet článků, byla 

zaznamenána u chřestýše chovaného v zajetí, kde mají hadi klidnější život.  V základu 

chřestidla je schovaná osová kostra spojená obratli na ocasu. Když chřestýš znervózní, 

chřestidlo se roztřese a jednotlivé články do sebe začnou narážet, čímž vzniká zvuk, 

který tento druh hada charakterizuje. U velkých jedinců se v ideálních podmínkách zvuk 

nese až do vzdálenosti 20 metrů. Existuje mnoho hypotéz, které vysvětlují funkci 

chřestidla, od navazování vztahů mezi jedinci (to není příliš reálné, protože hadi jsou 

téměř zcela hluší) až ke zhypnotizování kořisti. Ve skutečnosti nejspíše funguje jako 

varování, kterým had říká: „Jsem tady a jsem jedovatý, když na mě zaútočíš nebo na mě 

šlápneš, kousnu tě a dopadne to špatně i pro tebe.“ Jed zmijovitých hadů, a tedy  

i chřestýšů, je velmi nebezpečný, protože způsobuje hemolýzu neboli rozpad červených 

krvinek.  
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Chřestýšovití se od jedovatých evropských hadů liší smyslovými jamkami, které jim 

pomáhají odhalit teplotní změny signalizující přítomnost jejich oběti. Navíc mají na 

konci ocasu rohovinové chřestidlo, které slouží jako výstražný signál. Zobrazený druh je 

původem z Venezuely.  

Ve všech habitatech na jihozápadě Spojených států a severu Mexika žije mnoho 

druhů chřestýšů. Jedním z největších je chřestýš západní (Crotalus atrox), který dorůstá 

délky více než dvou metrů, zatímco mezi nejmenší patří chřestýš rohatý (Crotalus 

cerastes), který dosahuje délky sotva půl metru a žije v písčitých oblastech, vzhledem  

a chováním hodně připomíná zmiji rohatou ze Sahary.  

Kromě hadů zde také žijí jediné dvě jedovaté ještěrky na světě – korovec jedovatý 

(Heloderma suspectum), obývající pouštní oblasti na jihozápadě Spojených států  

a severozápadě Mexika, a jeho blízký příbuzný, korovec mexický (Heloderma 

horridum), který žije v lesích a subtropických stepích západního Mexika. Jedná se  

o velké a nemotorné ještěrky s širokou hlavou a plochým silným ocasem, který jim 

slouží jako zásobárna tuku v obdobích nedostatku potravy. Živí se vajíčky, mláďaty 

hlodavců, ptáčaty, a dokonce i mršinami, jed jim slouží pravděpodobně k obraně.  

Korovec mexický je jedním ze dvou unikátních druhů jedovatých ještěrek na světě. Žije 

na severozápadě Mexika. Jeho charakteristický velmi silný ocas mu slouží jako 

zásobárna tuku.  
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1.2.2 Puma a jiní predátoři 

Puma americká (Felis concolor) je velké a silné zvíře, které se podobá obří kočce, 

je plavé barvy, má tmavé vousy a dlouhý silný ocas. Španělé, kteří připluli do Ameriky, 

ji nazývali lvem, dokonce i dnes je v rozlehlých oblastech známá jako horský lev neboli 

mountain lion. Jejím charakteristickým rysem je přizpůsobivost, je jedním z mála druhů 

vyskytujících se od severních oblastí Severní Ameriky až po jih Jižní Ameriky, tedy od 

Aljašky až po Magalhãesův průliv. Přesto dává přednost suchému a členitému terénu 

před oblastmi tropického pralesa. Puma je v Mexiku v současnosti nejvýznamnějším 

predátorem, který se vyskytuje jak v pouštích, tak i v borovicovo-dubových lesích. 

Teritorium pum má rozlohu 100 až 300 kilometrů čtverečních v závislosti na hojnosti 

jelenů, kteří jsou v těchto zeměpisných šířkách nesporně jejich hlavním zdrojem 

potravy. Teritorium jednoho samce se překrývá s teritorii ostatních samců i samiček.  

Pouze v období mláďat se samice více izolují od území ostatních samic. Do teritorií 

samců obvykle spadají i území několika samic, která jsou vždy o něco menší, a proto 

nemůžeme hovořit o stálých párech. Po skončení páření se samice a samec rozdělí  

a jdou si každý svou cestou, o mláďata pečuje výhradně samice. Ta zůstávají s matkou 

alespoň jeden rok, poté se rozprchnou do vzdálenosti desítek kilometrů, aby si našla 

vlastní teritorium. 
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Pumy žijící v Mexiku jsou výbornými lovci jelenů. Velikost teritoria dospělého jedince 

se pohybuje mezi 100 a 300 kilometry. 

Tímto způsobem života žije i další kočkovitá šelma, rys červený (Felis rufus), 

který se v Mexiku nazývá horská kočka a místní obyvatelé ho znají pod anglickým 

pojmem bobcat. Jedná se o původního rysa s krátkým ocasem, dlouhými kotletami  

a štětinkami na špičce uší. Zatím je velice běžným druhem, který se živí králíky (rodu 

Sylvilagus), zajíci (rodu Lepus) a křečky (rodu Neotoma). 

V podstatě již vyhynulým druhem je vlk (Canis lupus), o jehož záchranu, 

v krajním případě i s využitím odchovu v zajetí, usiluje mezinárodní komise. 

Nejběžnější a nejtypičtější psovitou mexickou šelmou je kojot (Canis latrans), který 

dorůstá velikosti mezi liškou a vlkem.  Kojot je jedním z nejvíce oportunistických 

druhů, které známe, ačkoliv kdysi žil jen na pouštích a travnatých plochách Mexika.  

V důsledku deforestace, vymírání vlků a dalších konkurentů, zvyšujícího se množství 

jeho potenciální potravy v souvislosti s lidskými aktivitami (dobytek, mršiny, odpad 

atd.) kojot postupně osídlil území Severní Ameriky (včetně čtvrtí některých měst)  

a dostal se až do Panamy, proto hrozí, že do několika let překročí hranici Jižní Ameriky. 

Kojoti žijí v párech, ale v místech, kde se vyskytuje hojně kořisti nebo potravy, 

běžně tvoří smečky, jejichž členové spolu spí, pohybují se, loví a dělí se o kořist. Kojoti 

často útočí na ovce, a tak způsobují velké finanční škody, proto se je lidé snaží hubit 

různými prostředky; včetně odchytávání a trávení, ale žádný z těchto způsobů zatím 

nezafungoval. Tímto faktem se inspiroval i autor nedávno vydané knihy věnované 

kojotovi, ve které ho nazývá „nezničitelnou bestií“. 

Z lišek můžeme zmínit lišku šedou (Urocyon cinereorgenteus), vyskytující se  

v Jižní Americe, a lišku velkouchou (Vulpes macrotis), která často neváží ani tři 

kilogramy, ale dokáže ulovit i zajíce stejně velké, jako je ona sama. Mezi další malé 

predátory, převážně hmyzožravé, patří skunkové (rodu Mephitis, Spilogale  

a Conepatus) známí svým zápachem a nápadným černobílým zbarvením, a freti (rodu 

Bassariscus) s pruhovaným černobílým ocasem. Také zmiňme vačici opossum (rodu 

Didelphis), která se živí bezobratlovci a malými obratlovci a je jedním z mála vačnatců, 

kteří dobyli Ameriku ze severu i z jihu. 

Na závěr je třeba říct pár slov o medvědech. Ve vysokých nadmořských výškách 

Mexika žijí dva druhy medvědů, kteří se běžně vyskytují v Severní Americe, medvěd 

černý (Ursus americanus) a obávaný grizzly, který je americkou verzí medvěda 
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hnědého (Ursus arctos). Grizzly je větší a agresivnější než medvěd černý a v Mexiku 

byl vzácný již před půl stoletím. Stejně tak v Mexiku žije jen několik málo jedinců 

medvěda černého, proto by si oba druhy, stejně jako vlk, zasloužily zvláštní ochranu, 

jinak v Mexiku nepřežijí. 

Medvěda hnědého nelze spatřit v nižších nadmořských výškách než v pohoří Chihuahua. 

Zřídkakdy se vyskytne v Mexiku, a pokud se nepřijmou okamžitá opatření, vymizí z něj 

zcela, a tím i z Iberoameriky. Tentýž druh je na druhou stranu běžný na Aljašce, kde  

v peřejích a bystřinách loví lososy.  

1.3 Říční a pralesní fauna  

1.3.1 Primáti Nového světa  

Američtí primáti vyhledávají v pralese stromy se zralým ovocem.  Většina z více 

než padesáti druhů neotropických primátů si obohacují stravu hmyzem, zatímco 

vřešťani (rodu Alouatta) se kromě ovoce živí i listy.  

Americké opice mají, stejně jako ostatní primáti, chápavé končetiny, plochý 

obličej (což umožňuje stereoskopické vidění, ale zhoršuje čich) a poměrně velký 

mozek, kromě toho vedou bohatý sociální život. Navíc se od primátů z jiných částí 

světa liší tím, že většina druhů má chápavý ocas, který funguje jako pátá končetina a při 

pohybu jim umožňuje uchytit se na větve stromů. Nejmenším z žijících primátů je 

kosman zakrslý (Cebuella pygmaea) z čeledi kosmanovitých, který je v Peru známý 
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jako kapesní opička, protože váží něco málo přes sto gramů. Kosmanovití jsou američtí 

primáti, kteří vyjadřují své emoce především naježením dlouhé srsti, pomocí grimas  

a jiných obličejových gest. Stejně jako většinu mladých primátů chycených do zajetí lze  

i kosmana zakrslého neboli kapesní opičku jednoduše ochočit. Domorodci ho často 

odchytávají, aby si z něj udělali domácího mazlíčka (dokonce ho chovají na zbavování 

parazitů), proto jsou vyhlídky na jeho přežití mizerné. Mnoho druhů amerických 

primátů je v ohrožení vyhynutím, protože je lidé odchytávají pro účely experimentů. 

Všichni kosmanovití jsou relativně malí (největší je lvíček zlatý, který váží maximálně 

sedm set gramů a název získal podle své dlouhé zlaté hřívy), obvykle jsou monogamní  

a samice rodí dvě mláďata. 

Druhou čeledí neotropických primátů jsou malpovití, jejichž hmotnost se pohybuje 

mezi osmdesáti gramy kotula veverovitého (Saimiri sciureus) a více než dvanácti 

kilogramy chápana pavoučího (Brachyteles arachnoides), který žije v pobřežním 

pralese na východě Brazílie. Již zmíněný kotul veverovitý je jedním z nejznámějších 

druhů a žije ve skupinách, které mají až stovky jedinců. Kotulové veverovití jsou velice 

energičtí, již s prvními paprsky slunce se vydávají hledat potravu (bobule, hmyz, velké 

ovoce, šneky aj.), přičemž uběhnou asi tři až čtyři kilometry ve středním stromovém 

patře. Když se nasytí, věnují hodně času mytí a zbytek dne udržují sociální vztahy 

pomocí zvuků a stereotypních gest (například předvádění genitálií jako dominantního 

znaku samců).  

Chápani (rodu Ateles) jsou obvykle tmavě zbarvení a mají úměrně dlouhé 

končetiny a ocas. Když ručkují v korunách stromů, tak připomínají černého pavouka  

s chlupatýma nohama. Ačkoliv upřednostňují pohyb po všech čtyřech končetinách, 

neztratili schopnost chodit po zemi, kde se staví na zadní končetiny.  

Vřešťani, jak jsme již zmínili, jsou listožraví. Jejich volání je tak hlasité, že je 

řadíme mezi nejhlasitější druhy savců, ve svém přirozeném prostředí jsou slyšet do 

vzdálenosti větší než jeden kilometr. Hlasitým voláním si pravděpodobně ohraničují 

teritorium, výt je totiž mnohem jednodušší než obíhat hranice území a vyznačovat je 

močí nebo jiným způsobem.  
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Vřešťani používají svůj silný řev, který lze slyšet až do vzdálenosti delší než jeden 

kilometr, k ohraničení teritoria. Díky tomu nemusí obíhat své teritorium a vyznačovat 

ho močí.  

Primáti Nového a Starého světa se od sebe liší anatomicky i chováním. Primáti Nového 

světa mají rozšířenou nosní přepážku a nosní dírky jsou po stranách otevřené (jak je 

vidět na obrázku uakariho vlevo), zatímco primáti Starého světa mají nosní dírky u sebe 

a směřující dopředu. Rozhodně nejpůsobivější a jedinečnou charakteristikou 

jihoamerických opic je jejich chápavý ocas, který používají jako pátou končetinu při 

pohybu v korunách stromů (ukázkou je chápan vpravo). 
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Dalším primátem vydávajícím hlasité zvuky je mirikina obecná (Aotus 

trivirgatus), která má oproti vřešťanovi spíše naříkavý hlas. Váží něco málo přes jeden 

kilogram a je jediným nočním primátem, proto ji místní obyvatelé říkají opice spáč 

nebo opice sova. Někteří autoři tvrdí, že by měl být tento druh primáta rozdělen do více 

druhů. Má nenápadně zbarvené tělo, ale naopak výrazné rysy obličeje s velkýma očima. 

Dobře vidí v šeru, ale nejsou si tak jistí ve tmě. Tito primáti si získali pověst romantiků, 

protože jsou aktivní jen za jasných nocí při svitu měsíce, kdy si hledají protějšky nebo 

křikem brání své teritorium. Jídlo je jediná aktivita, které se věnují kdykoliv. Noční 

zvyky striktně monogamní mirikiny obecné jsou připisovány snaze vyhnout se tlaku 

denních predátorů lovících malé primáty (primárně se jedná o harpyje pralesní nebo 

harpyje krahujové) a konfliktům s většími opicemi, které se snaží vytěsnit ty malé  

z ovocných stromů.  

 Na závěr této kapitoly o amerických primátech, i když jsme zatím zdaleka 

nezmínili vše, bychom neměli vynechat malpu kapucínskou a opici uakari, které stojí za 

zmínku už kvůli jejich výraznému zbarvení obličeje. Malpa kapucínská váží kolem tří 

kilogramů a opice uakari (rodu Cacajao) dosahuje hmotnosti až čtyř kilogramů a jako 

jediná z neotropických primátů má krátký ocas. 

1.3.2 Lenochod, tapír a další listožraví  

Lenochodi jsou pozoruhodná zvířata, která se s vřešťany dělí o první místo  

v pojídání listů. Jsou s největší pravděpodobností nejvýznamnějšími primárními 

konzumenty listů v korunách neotropických pralesů. V Panamě zjistili, že na jednom 

hektaru žije pět až osm lenochodů o průměrné hmotnosti pěti kilogramů a v Surinamu 

lenochodi tvoří čtvrtinu biomasy všech savců. Není jednoduché je spatřit, jak se 

maskují? Splývají s rostlinami, tráví celý život zavěšeni na liánách, což jim umožňují 

dlouhé končetiny a silné drápy. Navíc jsou vždy v klidu nebo se pohybují tak pomalu, 

že jsou nepostřehnutelní. Také si nechávají na srsti růst zelené řasy, které jim poskytují 

dokonalé maskování. Existuje pět druhů lenochodů rozdělených do dvou čeledí. První 

čeledí jsou lenochodovití dvouprstí (rodu Choloepus), kteří mají dva drápy, z čehož 

vyplývá jejich název (ale ve skutečnosti jen tři prsty). Druhou čeledí jsou lenochodovití 

tříprstí (rodu Bradypus), z nichž nejlépe prozkoumaným druhem je lenochod hnědokrký 

(Bradypus variegatus). Všechny druhy lenochodů jsou velice zajímavé. Jejich 

metabolismus je o polovinu pomalejší, než by se dalo očekávat u zvířat takové váhy, 

žaludek a střeva jsou jako u přežvýkavců a pouze deset procent jedinců jedné populace 
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ujde více než čtyřicet metrů za den. Navíc slézají ze stromů jen jednou týdně kvůli 

kálení a močení u kmene stromu. Celý proces, tedy slézt ze stromu, vyprázdnit se  

a znovu vylézt na strom, zabere lenochodovi více než půl hodiny. Proč tento živočich, 

který se vyhýbá životu na pevné půdě, slézá ze stromu, aby se vykálel a vymočil, a tak 

se vystavuje vážnému ohrožení, že bude napaden predátorem žijícím na zemi? Vědci 

prozatím přišli jen na jedno vysvětlení: lenochodi předpokládají, že tímto chováním 

hnojí stromy, na kterých žijí. 

Lenochodi používají jedinečný způsob boje o přežití. Pohybují se extrémně pomalu  

a spoléhají na to, že jsou nepostřehnutelní. Ze stromů slézají jen proto, aby se vykáleli  

a vymočili.  

Tapíři, z nichž jeden druh žije v Indii a další tři v Americe, patří mezi 

nejprimitivnější velké savce. Jejich vzhled je velice zajímavý, jsou zavalití, velcí (váží 

mezi 200 a 300 kilogramy), mají prodloužený čumák na dlouhém rypáku. Tím vším 

připomínají z půlky slona a z půlky prase, ačkoliv ve skutečnosti jsou příbuzní koní  

a nosorožců.  

Tělo tapíra má dokonalý tvar na rozrážení houštin a jeho chobot, do určité míry 

jako ten sloní, používá jako prst, kterým sbírá trávu, výhonky a listy. Dva druhy tapírů 
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mají na šíji hřívu, jedním z nich je velice rozšířený tapír jihoamerický (Tapirus 

terrestris) a tím druhým je tapír středoamerický (Tapirus bairdi), který žije ve Střední 

Americe a na severozápadě Jižní Ameriky. Hříva je chrání před smrtícím kousnutí od 

jejich hlavního a téměř jediného nepřítele, jaguára. Třetím druhem je tapír horský 

(Tapirus pinchaque), který žije v andských pralesech ve výškách až 4 000 metrů nad 

mořem. Tyto tři druhy jsou aktivní pouze v noci, žijí samotářským životem (kromě 

matek s mláďaty) a milují vodu, v níž tráví hodně času. Všechny tři druhy jsou ohroženi 

vyhynutím, protože dochází k ničení jejich přirozeného prostředí a také jsou loveni pro 

trofeje, cenné maso a kůži. 

Vzhledem se pekariové trochu podobají tapírům, ale ve skutečnosti jsou příbuzní 

prasat a divočáků Starého světa. Jsou velice agresivní a žijí ve skupinách. Pekariové 

bělobradí (Tayassu pecari) mohou tvořit skupiny čítající více než sto jedinců. Zároveň 

se tyto skupiny dále dělí na rodinné klany a společně brání teritorium. Když se houf 

pekariů dostane na kukuřičnou nebo jukovou plantáž, může ji zcela zdevastovat, proto 

je zemědělci nemají v oblibě a bojí se jich.  Když skupinu pekariů napadne predátor 

(obvykle jaguár nebo puma), pekariové reagují dvojím obranným mechanismem; 

obvykle s pištěním utíkají různými směry, což většinou útočníka zmate. Nebo pokud 

jsou ve skupině mláďata, která by nestihla utéct, mladý jedinec se postaví agresorovi,  

a tím jim umožní uprchnout, za tuto nesobeckou odvážnost většinou zaplatí vlastním 

životem.  
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Pekari bělobradý žije na vlhkých územích panenského pralesa. Vzhledem se podobá 

prasatům a kancům ze Starého kontinentu, se kterými je příbuzný. Obvykle se pohybuje 

ve stádu. 

Kromě již zmíněného druhu existují další dva, pekari páskovaný (Tayassu tajacu), 

který se vyskytuje na území od Spojených Států až po Argentinu, a největší druh, Pekari 

Wagnerův (Catagonus wagneri) vážící více než padesát kilogramů, který byl objeven 

vědci až v roce 1975. 

Dalším výrazným listožravcem v lesích Jižní Ameriky je kuandu obecný (Coendou 

prehensilis) s chápavým ocasem. Chová se takřka jako primát, žije na stromech a jen 

zřídka kdy slézá na zem, pokud to udělá, tak pouze v noci, aby jedl výhonky, listy, trávu  

a kůru. Existují různé příbuzné druhy kuandů (rodů Sphiggurus a Chaetomys), ze 

kterých kuandu kouřový (Sphiggurus pallidus) poměrně nedávno vyhynul. Žil až do 

poloviny 19. století na Velkých Antilách, kde ho v dnešní době již nenajdeme. 

Kromě urzonovitých patří mezi hlodavce také paky, agutiové a hutie žijící na 

Antilách. Hmotnost těchto hlodavců se pohybuje mezi pěti a patnácti kilogramy. Hlavní 

nebezpečí pro ně představují predátoři a lidé. Někteří, jako paka nížinná (Agouti paca), 

jsou aktivní pouze v noci, zatímco aguti (rodu Dasyprocta) pouze přes den.  

Jeden z nejrozšířenějších hlodavců jihoamerického subkontinentu je aguti. Při jídle si 

drží potravu předními tlapkami a roztomile přežvykuje. 
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Na konec kapitoly o listožravých zmíníme dvě skupiny jelenovitých, kteří žijí  

v pralesích a jihoamerických lesích. První skupinou je rod Mazama, do něhož spadají 

čtyři druhy jelenovitých, kteří jsou buď podobně velcí nebo podstatně menší než srnec 

obecný žijící v Evropě, jehož hmotnost se pohybuje mezi dvanácti a dvaceti kilogramy. 

Pudu (rodu Pudu) patří mezi nejmenší jelenovité, protože dosahuje maximální 

hmotnosti šesti až sedmi kilogramů. Všechny zmíněné druhy mají pouze malé rohy. 

Jelínci rodu Mazama jsou malí a nesmělí noční živočichové. Během dne se schovávají 

před případnými útoky predátorů v houští a se západem slunce se vydávají za hledáním 

potravy.   

1.3.3 Lovci a krevsající netopýři 

Vzhledem k tomu, že Španělé po příjezdu do Ameriky nazývali pumu lvem, bylo 

by logické, kdyby jaguára amerického (Panthera onca) nazývali tygrem, nebo ještě spíše 

leopardem, protože se jedná o největší kočkovitou šelmu neotropické oblasti. Jaguáři 

mohou vážit až sto patnáct kilogramů (samice vždy o něco méně) a mají nažloutlou srst  

s černými skvrnami (nikoliv pruhy). Jsou samotáři a velikost jejich teritoria se odvíjí od 

hojnosti potravy, proto mohou žít na území o rozloze od deseti do více než pěti set 

kilometrů čtverečních. Jeho oblíbenou kořistí jsou pravděpodobně pekariové, ale také 

loví primáty, jeleny, kapybary, paky, tapíry, lenochody, různé ptáky, želvy, kajmany  

a ryby. Říká se, že jaguáři používají při lovu ryb špičku ocasu jako návnadu, ale toto 

tvrzení nebylo nikdy potvrzeno. 
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Jaguár žije obvykle v lesích a rád se koupe, což u kočkovitých není příliš běžné. 

Jaguáři, stejně jako ostatní skvrnité kočky, byli a jsou často loveni pro vysoce ceněnou 

kůži, přestože jsou chráněni řadou mezinárodních dohod.  

Mezi malými lesními americkými kočkovitými šelmami vyniká ocelot velký (Felis 

pardalis) žijící na území od Arizony a Texasu až po Argentinu. Živí se malými 

hlodavci, ptáky a plazy, jeho hmotnost se pohybuje od deseti do patnácti kilogramů  

a většinu svého života tráví na stromech. Ještě větším milovníkem stromového života je 

malý margay (Felis wiedii), který váží mezi třemi a pěti kilogramy a živí se opicemi, 

stromovými hlodavci a ptáky. Margayovi je velmi podobný ocelot stromový (Felis 

tigrina), který váží ještě méně (od dvou do čtyř kilogramů), má tmavé jednolité fleky  

a je velmi vzácný.  

Ocelot je průměrně velká kočkovitá šelma, která obvykle žije na stromech v zalesněných 

oblastech od Arizony až po Argentinu a živí se malými živočichy. 

Mezi další suchozemské predátory, kteří stojí za zmínku, patří hyrare (Eira 

barbara) z čeledi kunovitých, která se živí takřka výlučně ovocem, ale je schopna zabít  

i opici; mýval (rodu Procyon) a nosál (rodu Nasua), kteří se vyskytují takřka ve všech 

habitatech a živí se ovocem stejně jako kynkažu (Potos flavus); a pes pralesní 

(Speothoos venaticus), který je oproti nim velmi schopným lovcem. Loví ve smečkách  

a díky tomu přemůže i podstatně větší kořist, než je on sám, například jeleny nebo 

kapybary. Jeho charakteristickým znakem jsou velmi krátké nohy. 
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Mezi malými predátory, kteří žijí v jihoamerických lesích, vynikají různé druhy rodu 

Procyon, jako je mýval jižní.  

Mýval je čistotné zvíře. Než potravu sní, všechnu ji umyje svými hbitými prsty, proto 

nemůže žít příliš daleko od zdrojů vody.  
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Královnou lesních dravců je bezpochyby harpyje pralesní, která je považována za 

nejmocnějšího dravce Země. Váží až pět kilogramů a vyznačuje se silnými běháky, 

prsty, dlouhými drápy a dvojitou vztyčenou chocholkou vzadu na hlavě. Vypadá velice 

zle, což ale zcela neodpovídá skutečnosti, když se odchytí jako mladá, je velice krotká. 

To potvrzuje fakt, že indiáni chovali harpyje v zajetí kvůli obchodování s jejich peřím, 

které bylo velice vzácné. Stavba jejího těla je charakteristická pro lesní dravce, má 

velmi dlouhý ocas a úměrně krátká zaoblená křídla. Je překvapivé, jak je pták takové 

hmotnosti mrštný a s jakou lehkostí se pohybuje mezi korunami stromů. Harpyje byla 

spatřena, jak pronásleduje opice mezi větvemi více než šedesáti kilometrovou rychlostí. 

Jejím hlavním zdrojem potravy jsou primáti, především titi tmavý, chápan, lagothrix  

a kotul veverovitý. Navíc loví všechny druhy stromových savců – lenochody, poty, 

nosály aj. a také na zemi a volných prostranstvích loví ještě aguty. 

Našlo se jen několik málo hnízd harpyjí pralesních, která jsou takřka vždy 

postavena v korunách nejvyšších stromů pralesa. V Surinamu, kde je průměrná výška 

lesa čtyřicet metrů, bylo hnízdo harpyje ve výšce čtyřiceti pěti metrů. Průměrně klade 

dvě vejce, ačkoliv se většinou vylíhne jen jedno mládě. To je velice dlouho závislé na 

matce, přibližně jeden rok. Samice může mít mladé jen každý druhý rok.  

Harpyji pralesní se podobá harpyje krahujová z Guayany (Morphus guianensis), 

ale je menšího vzrůstu a má oproti ní jen jednoduchou chocholku z peří. Takřka stejní 

jako harpyje pralesní jsou harpyjovci černí (rodu Harpyhaliaetus), kteří jsou ale ještě 

menší a nemají tak dobré lovecké schopnosti. Často se vyskytují u břehů tropických řek 

a loví ryby. Oproti tomu orel ozdobný (rodu Spizaetus a Spiastur) připomíná orla 

jestřábího ze Starého světa, protože loví mnoho druhů ptáků, plazů a některé savce. 

Jako posledního zmíníme ostříže aplomado (rodu Micrastur), který je blízkým 

příbuzným sokola, ale vzhledem (s výjimkou tvaru zobáku a hlavy) i chováním lesního 

dravce připomíná jestřába, živí se především ptáky a má výrazné zbarvení. 

V Iberoamerice najdeme neuvěřitelné množství druhů letounů, žije tam více než 

sto čtyřicet druhů netopýrů pouze čeledi listonosovitých a určitě přes dvě stě druhů 

celkem.  
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Z tak rozmanité nabídky si vybere každý. Už jen v oblasti La Selva, která se 

nachází v Kostarice bylo popsáno šedesát pět druhů netopýrů a pravděpodobně jich tam 

žije více než dalších dvacet. Většina z nich, konkrétně třicet devět, se živí převážně 

hmyzem, další dva druhy obratlovci, jeden rybami, šestnáct ovocem, šest nektarem  

a poslední krví.  

Na americkém kontinentu žije mnoho druhů netopýrů, z nichž odborníci nejlépe 

prozkoumali upíra. Ke sledování jejich chování a pohybu slouží vědcům malé značky 

jako u této kolonie v Kostarice.  

Netopýrům živícím se krví říkáme upíři a dělíme je na tři druhy, které žijí pouze 

v Americe, nejznámějším je upír obecný (Desmodus rotundus). Tlama těchto letounů, 

včetně chrupu, je přizpůsobena k sání krve, která je jejich výhradní potravou. Upíři 

obecní se v současnosti živí zásadně krví dobytka, vyhledávají především krávy 

(zatímco ostatní dva druhy se živí pouze krví ptactva). Upíři jsou aktivní jen při svitu 

měsíce. Když v noci najdou spící krávu (neví se přesně pomocí jakého mechanismu), 

přiblíží se k ní po čtyřech, což umí lépe než jiní netopýři, a vyhledají na jejím těle málo 

osrstěné místo s ne příliš tvrdou kůží. Tam svými řezáky a špičáky, ostrými jako žiletky, 
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otevřou malou ránu přibližně o třech milimetrech, ze které následně vytéká krev, která 

po kontaktu s protisrážlivými netopýřími slinami nepřestává téct. Upíři tedy krev nesají, 

ale ránu olizují. 

Lidé se těchto zvířat bojí, protože o upírech se vypráví spoustu mýtů a jsou 

spojovány s příběhem o Drákulovi. Tyto mýty ale nejsou tak úplně pravdivé. Upír 

olizuje ránu krávy asi patnáct minut, během kterých je schopný vypít čtyřicet procent 

vlastní hmotnosti krve, což je pouhých deset gramů. Navíc se upíři jen zřídkakdy živí 

krví člověka, když už ho kousnou, tak obvykle do prstů na nohou. Jejich nebezpečnost 

spočívá v přenášení nemocí, především vztekliny. Možná z toho důvodu jsou netopýři 

nejzkoumanějšími a také nejpronásledovanějšími zvířaty Ameriky.  

1.3.4 Obojživelníci a plazi 

 Prales poskytuje mnoho příležitostí pro život obojživelníků a plazů. 

Obojživelníkům samozřejmě vyhovuje bohatý zdroj vody na kladení vajec, dokonce 

existuje mnoho druhů stromových žab (podobných rosničce Mollerova z Pyrenejského 

poloostrova), které nikdy neslézají na zem a o pulce se starají v tůňkách, které se tvoří 

po dešti v dutinách stromů a v záhybech velkých listů. Nejextrémnější příklad 

představuje vakorosnička Walkerova (rodu Gastrotheca), která nosí mláďata až do 

úplné dospělosti na zádech ve své stále vlhké kapse. Různorodost druhů, velikostí, typů 

a barev amazonských žab je působivá.  

Už jsme si říkali, jak je těžké pozorovat faunu v pralese. Jediným rozumným 

způsobem přemísťování v tomto prostředí je brázdění otevřených prostorů, tedy řek. 

Dobyvatelé brzy zjistili, že splavování řek je jediným způsobem cestování v pralese. 

Lidé plavící se v místních řekách se velice rychle sblíží s místní faunou (jen ne 

se všudypřítomnými komáry), s vodními plazy vyhřívajícími se na březích,  

s kajmany, krokodýly anebo také vodními želvami.  

V Jižní Americe žije několik druhů kajmanů a krokodýlů (mimochodem  

 ve Venezuele nazývají kajmany babas a krokodýlům říkají kajmani), z nichž jsou 

někteří ohroženi vyhynutím, protože jsou loveni pro vysokou cenu jejich kůže. 

Nejrozšířenějším druhem je baba neboli kajman brýlový (Caiman crocodilus), velký 

samec může dorůstat až dvou a půl metrů a je to jeden z mála plazů, kteří pečují o své 

ratolesti.  

V období páření, které se liší v závislosti na oblasti výskytu, si dospělí samci 

kajmanů vytvoří výhradní teritorium ve vodě a na březích, dvoří se samičce výstředním 
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předváděním ocasu, někdy v rovnoběžné a někdy v kolmé pozici k hladině vody. Po 

dvou a půl až třech měsících březosti si budoucí matka najde relativně suché místo na 

postavení hnízda, k čemuž poslouží velké množství vegetace (listí, klacíků a trávy), 

která se spojí bahnem. Hnízdo má většinou přes jeden metr na šířku a bývá více než půl 

metru vysoké.  

V této hromadě samice vytvoří díru, do které naklade až třicet podlouhlých 

hrubých vajec. Studie provedené ve Venezuele změřili vnitřní teplotu a vlhkost hnízd, 

které se konstantně drží poměrně vysoko (okolo 30 °C a 91 % vlhkosti). Zatímco vně 

tohoto inkubátoru mohou být hodnoty vlhkosti a teploty pro embrya smrtelné. 

Vejce zůstávají v hnízdě pod vrstvou listí dva a půl měsíce, během kterých matka 

nepřetržitě hlídkuje v okolí a chová se velmi agresivně k jakémukoliv vetřelci, který by 

se pokusil přiblížit. Malí kajmánci těsně před rozbitím skořápky vydávají zvuky, aby 

přivolali matku, která vyhrabe hnízdo a pomáhá jim s líhnutím. Mláďata váží méně než 

padesát gramů, a proto jsou velmi zranitelní, přestože je matka (a občas také otec) 

doprovází až do vody a věnuje jim zvláštní péči během prvních měsíců.  

Strava kajmanů je různorodá, mění se především s věkem, což hodně souvisí 

s jejich velikostí. Tak se tomu děje u všech plazů s dlouhým obdobím růstu. Malí  

kajmani se živí téměř výhradně hmyzem, ať už to je vodní hmyz nebo suchozemský, 

který spadl do vody, zatímco dospělí jedinci jedí velké šneky, kraby, ryby, 

obojživelníky, a dokonce i malé savce a ptáky.  
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Potopeni v blátě čekají kajmani neboli babas Jižní Ameriky na svou potenciální kořist. 

Jejich maskování je tak dokonalé, že je lze jen stěží rozpoznat. Na této fotografii 

můžeme jen stěží rozlišit obrys hlavy kajmana, který číhá mezi kousky uschlého bláta. 

Oběť si ho všimne až příliš pozdě.  

Vodní želvy tvoří v Jižní Americe asi ještě rozmanitější skupinu než krokodýli. 

Tou největší je rod Podocnemis, do kterého patří i tereka velká, největší vodní želva na 

světě o hmotnosti až šedesáti kilogramů. Tyto želvy jsou všežravci a v období 

rozmnožování vycházejí v noci z vody jako fantasmagorické stíny vybavené zvláštním 

fosforeskováním, aby nakladly deset až dvacet vajec do bláta nebo písku na březích řek. 

Poté se vracejí do vody, kde jsou méně zranitelné a o své potomstvo se už dále nestarají,  

o líhnutí se postará teplo slunce. Stejně jako vejce, tak i mláďata želv jsou vyhledávána 

predátory. Nicméně na velké části kontinentu je jejich největším nepřítelem člověk, 

který si velice cení nejen jejich masa, ale především jejich vajec.  

Vodní želva tereka velká neboli arrau (rodu Podocnemis) obývá povodí řek Orinoko  

a Amazonky a je největší sladkovodní želvou, která v současnosti existuje. Samice 

kladou velké snůšky vajec na říčních ostrovech, ale místní obyvatelé je sbírají na olej, 

což zapříčinilo výrazné snížení exemplářů těchto želv, dokonce v některých oblastech už 

nejspíše vyhynuly. 

Mezi predátory vodních želv patří působivá anakonda velká (Eunectes murinus), 

která může dorůstat délky více než deseti metrů a patří do čeledi hroznýšovitých (dalším 

běžným americkým druhem je hroznýš královský, kterému ve Venezuele výstižně říkají 
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tragavenados, což znamená polykač jelenů, není jedovatý, ale zabíjí své kořisti 

kousnutím a uškrcením). Hroznýšovití nejsou jedovatí, anakonda kvůli své hmotnosti 

nepronásleduje kořist, ale jako dobrý lovec na ni číhá napůl schovaná  

v napajedlech a jiných příhodných místech. V obdobích sucha se zahrabe do bláta a říká 

se, že tak může přežít až dva roka bez jediného sousta. Hroznýši a anakondy, na rozdíl 

od většiny ostatních plazů, nekladou vejce, ale jsou živorodí. Jejich mláďata měří půl 

metru až metr a již po narození se o sebe dokáží postarat sama. 

A konečně se dostáváme k jedovatým hadům pralesa, z nichž nejobávanějším je 

tzv. postrach pralesů, křovinář němý (Lachesis muta). Ačkoliv má pověst agresivního 

hada, tak více vážných uštknutí má na svědomí křovinář sametový (rodu Bothrops). 

Křovinářů existuje mnoho druhů a většinou se živí hlodavci. Všichni patří do čeledi 

chřestýšovitých, ale nemají chřestidlo. Jako posledního zmíníme korálovce (rodu 

Micrurus), malého jedovatého hada s výrazným červeným a žlutým zbarvením.  

V pralese může výrazné zbarvení znamenat varování před mnoha hrozbami. To 

dokazuje intenzivní červená Dendrobaty (Dendrobates), jedné z nejjedovatějších žab na 

světě. Na druhou stranu psohlavec zelený se svou lesklou zelení pouze maskuje. 

1.4 Živočichové žijící v Los Llanos, savanách a křovinaté stepi 

1.4.1 Obrnění savci a velcí jedlíci hmyzu 

V Jižní Americe nalezneme mnoho druhů otevřených prostorů včetně křovinaté 

stepi, která je téměř vždy trnitá a neprostupná. Nebylo by tedy lepší popsat každou  

z těchto oblastí zvlášť? Nejprve venezuelské Los Llanos, nedotčenou tropickou savanu  
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s galeriovým lesem vedoucím podél říčního toku Orinoko. A jako další odlišné oblasti, 

brazilské Campos a Cerrados spolu s Mato Grosso, Caatinga a s trnitým Chaco. A jako 

poslední, asi ještě odlišnější, travnaté plochy argentinské pampy nebo patagonskou 

polopoušť. 

Na řešení tohoto problému nemáme dostatek prostoru, a proto se nepatrnými 

odlišnostmi těchto oblastí nebudeme zabývat. Mnohé z nich mají často tak podobné 

rysy, že se pokusíme alespoň zběžně nastínit faunu těchto jedinečných světů jakožto 

celku zcela odlišného od pralesů a hor.   

Ve venezuelských Los Llanos jsou pásovcovití nazýváni cachicamos, jedná se  

o savce pokryté řadou tvrdých, ohebných a zčásti kloubových desek, což prvním 

Španělům, kteří je objevili, připomínalo jim známé brnění. A nebyli daleko od pravdy, 

protože hlavním účelem pancíře pásovcovitých je opravdu obrana. Když je pásovec  

v nebezpečí, zahrabe se do země pomocí dlouhých drápů a zůstane k agresorovi otočen 

zády, pro něj je pak skoro nemožné dostat pásovce ven. Existuje mnoho druhů pásovců, 

kteří se od sebe liší například počtem pásů tvořících jejich obranný štít.  

Pásovec devítipásý (Dasypus novemcinctus) je jedním z nejznámějších, protože se 

vyskytuje ve velmi rozsáhlé oblasti včetně části Spojených států amerických. Podobně 

jako ostatní pásovci je chudozubí (chybí mu např. špičáky a řezáky), a proto se musí 

živit hmyzem, hlemýždi a jinými malými a měkkými živočichy, neopovrhne ani 

ovocem. S ostatními zástupci rodu Dasypus sdílí jednu společnou zvláštní vlastnost – 

vždy rodí čtyřčata, tedy čtyři identická mláďata pocházející z rozdělení jednoho 

oplodněného vajíčka. Je překvapivě hbitý a v případě, že je pronásledován predátorem, 

je schopný opakovaně vyskočit až do výšky jednoho metru, čímž predátora zmate.  

Kromě rodu Dasypus existuje dalších osm rodů pásovcovitých, které místní 

obyvatelé znají také pod mnoha dalšími jmény, např. tatúes. Pásovec velký (Priodontes 

giganteus) patří v pralese mezi největší dobrodruhy, váží více než padesát kilogramů  

a má silný krunýř tvořený ze sotva rozeznatelných pruhů. Tak jako většina jeho 

příbuzných je aktivní především za šera a v noci. Pláštníci malí (Chlamyphorus 

truncatus) a pláštníci velcí (Burmeisteria retusa) neboli tapafrascos, což doslova 

znamená dírocpáči, žijí v suchých oblastech, a dokonce se dokáží vtěsnat do 

jakýchkoliv děr (Uhodnete, proč se jim říká „dírocpáči“?). Většina pásovců má mezi 

pruhy jen pár chlupů nebo štětin, ale existují také pásovci štětinatí (Chaetophractus 
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villosus) s hustou srstí a další, kterým chybí krunýř na ocasu (rod Cabassous) a obývají 

oblast od Severní Ameriky až po Střední Ameriku.  

V náhorní plošině v Centrální brazilské vysočině se nachází rozlehlé subtropické 

pastviny, které místní obyvatelé nazývají campos, střídající se s uzavřenými 

bosquecillos, což je označení pro trnité lesíky. Stejně jako v Los Llanos, tak i v dalších 

savanách tohoto kontinentu jsou potoky a řeky těchto planin lemované galeriovými 

lesy. Ty jsou rájem pro mravenečníkovité, kteří se také vyskytují ve všech tropických  

a neotropických savanách typických pro Střední a Jižní Ameriku.  
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Široké pláně jihoamerického kontinentu poskytují místo k životu velmi zajímavým 

živočichům. Spolu se sýčkem králičím tam žijí také mravenečníci a pásovci, jedineční 

opancéřovaní savci. 

V těchto amerických savanách často narazíte na barevné výběžky země, které se 

staly inspirací pro argentinského naturalistu Francisca Ericeho, jež místní pastviny 

přirovnal k „obřím hřbitovům“. Tyto vertikální, šedivé, hnědé nebo červené výběžky 

vysoké až dva metry a tvrdé jako beton jsou termitiště, města-hnízda termitů. Termiti se 

podobají mravencům, ačkoliv ani zdaleka nejsou příbuzní. Staví na první pohled 

nedobytná termitiště z hlíny a slin dělnic, ale mravenečník velký (Myrmecophaga 

tridactyla) nám dokáže, že tato nedobytnost je opravdu jen zdánlivá. Mravenečníci se 

živí téměř výhradně termity, a proto tam, kde je hojně termitišť, je hojně také 

mravenečníků (člověk by si tedy pomyslel, že by se měli jmenovat termitníci, ale to už 

nezměníme). Když mravenečník najde vhodné termitiště, očichá ho, možná proto, že 

hledá nejvhodnější místo pro začátek výkopové práce, následně si stoupne na zadní  

a začne škrábat zeď konstrukce svými dlouhými a silnými předními drápy, kterými  

v termitišti zakrátko vytvoří puklinu. Poté přiblíží k dutině svůj prodloužený čumák  

a zasune do ní svůj více než půl metru dlouhý jazyk, na kterém zůstanou přilepeni 

termiti, jejich larvy a vajíčka. Asi každou vteřinu jazyk zatáhne, aby spolkl potravu. 

Představte si, kolik termitů musí žít v těchto pastvinách, když pouze jeden mravenečník 

vyžaduje denně kolem sta tisíc jedinců k udržení tělesné váhy. 

Mravenečníci se stravují převážně termity, což si žádá svou oběť; jejich drápy na 

předních nohách jsou tak dlouhé, že jim nedovolují opírat se při chůzi o chodidla, takže 

musí chodit po špičkách s drápy otočenými směrem dovnitř. Mravenečník je výstřední 

svým protáhlým obličejem a honosným ocasem ve tvaru palmy (ve Venezuele mu říkají 

oso palmero, což znamená medvěd palmový a v Bolívii je známý jako oso bandera 

neboli medvěd prapor), o který se opírá, když si stoupá na zadní nohy. Mravenečník 

velký představuje jedinečný evoluční úspěch podobně jako jiná zvířata specializující se 

na vyhledávání mravenců a termitů, jako jsou afričtí luskouni a hrabáči.  

Kromě již uvedeného nejpočetnějšího druhu mravenečníka žijícího výhradně na 

zemi existují další tři, kteří upřednostňují život na stromech (dva druhy rodu Tamandua 

a malý mravenečník dvouprstý (Cyclopes didactylus) o hmotnosti sotva půl kilogramu). 

Mravenečník dvouprstý se od nich navíc liší stravou, protože se neživí termity, ale 

mravenci, jejichž hnízda hledá na liánách a mezi listy.  
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2 KOMENTÁŘ PŘEKLADU 

 V komentáři nejprve popíšu fiktivní překladatelskou zakázku, dále se budu 

zabývat překladatelskou analýzou výchozího textu podle modelu Christiane Nordové  

a uvedu základní informace o knize. Na základě překladatelské zakázky a analýzy 

popíšu překladatelské metody. Také text stylisticky zařadím a na závěr se budu zabývat 

problémy, se kterými jsem se potýkala při překladu a vysvětlím, jak jsem došla k jejich 

řešením.   

2.1 PŘEKLADATELSKÁ ZAKÁZKA 

Z překladatelské zakázky vyplývá účel překladu a zjistíme, pro jaké čtenářské 

publikum má být text určen. Představme si, že tento konkrétní překlad chce vydat 

populárně naučný časopis Příroda, který vychází jednou za dva měsíce a zabývá se 

faunou a florou světa a České republiky. Redakce časopisu Příroda požádala o překlad 

jen některých vybraných kapitol, které odpovídají tématům jednotlivých čísel. Stejně 

jako Miguel Delibes de Castro, tak i tento časopis klade velký důraz na ochranu přírody. 

Zároveň se samozřejmě snaží získat co nejširší čtenářské publikum, proto by měl text 

upoutat pozornost čtenáře.  Je třeba, aby byl text srozumitelný i širšímu čtenářskému 

publiku.  

2.2 PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO TEXTU 

2.2.1 Základní informace o knize a autorovi   

Kniha La fauna iberoamericana vyšla v roce 1988 v Madridu a napsal ji španělský 

autor Miguel Delibes de Castro, který byl dvanáct let ředitelem Biologické stanice 

v Donaně, vystudoval biologii v Madridu a byl členem Mezinárodního svazu ochrany 

přírody. Pracoval v různých výzkumných skupinách ve Španělsku, Argentině a Mexiku. 

Na základě výše zmíněných výzkumů a zkušeností sepsal tuto knihu.  

Kniha se skládá z následujících pěti kapitol, z nichž každá se týká jiného prostředí 

Iberoameriky: Tierras y fauna para asombrar; Fauna de los ríos y de la selva tropical; 

Fauna de Los Llanos, sabanas y estepas espinosas; Fauna andina; Fauna Costera  

e insular. Každá kapitola se dále dělí na několik podkapitol, z nichž jsem 
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překládala pouze vybrané. Kniha dále obsahuje úvod, bibliografii a obrázky. Pro 

ilustraci jsou obrázky vloženy i do překladu.  

2.2.2 Analýza textu  

Text jsem analyzovala především na základě modelu Christiane Nordové, která 

rozlišuje faktory vnětextové a vnitrotextové.1 

2.2.2.1 Vnětextové faktory 

V této kapitole okomentuji následující vnětextové faktory: vysilatel a autor, 

příjemce, záměr, médium, místo, čas, motiv a funkci.2 

2.2.2.1.1 Vysilatel a autor 

Podle Christiane Nordové se v některých případech může lišit role vysilatele a 

autora.  Vysilatelem textu můžou být jak osoby, tak i například instituce, které text 

zveřejňují.3 V případě knihy Miguela Delibese de Castro je vysilatelem a autorem stejná 

osoba.  

Miguel Delibes de Castro je španělský biolog, který se věnuje zkoumání přírody již přes 

čtyřicet let. Klade velký důraz na ochranu přírody4, což se výrazně projevuje v jeho 

knize a je třeba, aby se tento záměr odrazil i v překladu. Tvrdí, že člověk je největším 

škůdcem a hrozbou pro všechny živé bytosti.5 Delibes de Castro byl ředitelem 

Biologické stanice v Donaně, také je zakladatelem a ředitelem Španělské společnosti na 

ochranu a výzkum savců. Zúčastnil se konference v Riu de Janeiru o biodiverzitě. Je 

autorem více než stovky vědeckých článků a napsal také knihy týkající se ochrany 

přírody. Za zmínku stojí publikace z roku 2001 Vida. La naturaleza en peligro, která se 

věnuje současným problémům biologické různorodosti, příčinám a dopadům vyhynutí 

                                                 
1 NORD, Christiane. Text Analysis in Translation : Theory, Methodology and Didactic Application of a 

Model for Translation-Oriented Text Analysis. Rodopi, 1991. ISBN 9789042018082, s. 35 

2 Ibid. s. 36 

3 Ibid. s. 43 

4A. PILAR, Samuel. Miguel Delibes de Castro "Los últimos presidentes de Gobierno se han despegado 

mucho del medio ambiente". RTVE. 2016. 

5MERINO, Alfredo. Miguel Delibes de Castro: "El hombre es una catástrofe para el resto de seres... MUY 

Interesante. 2001, (241). 
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různých druhů živočichů.6 Také se podílel na encyklopedii Salvat de la fauna, která 

byla přeložená do více než patnácti jazyků.7  

 Za svou vědeckou práci obdržel mnoho cen, jednou z nich je Premio Nacional 

“Félix Rodríguez de la Fuente“ de Conservación de la Naturaleza, kterou mu udělil 

Ministr životního prostředí. Další cenou je Premio del Mérito a la Conservación del 

WWF Internacional nebo také Premio a la Protección del Medio Ambiente “Rey Jaime 

I“ a další.8 

2.2.2.1.2 Příjemce 

Podle Christiane Nordové je příjemce v rámci překladatelské analýzy možná tím 

nejdůležitějším faktorem.9 Pro překladatele je důležité si uvědomit, komu je text určen, 

aby podle toho zvolil vhodný postup při překladu. Miguel Delibes de Castro chce, aby 

si čtenář udělal obrázek o rozmanitosti iberoamerické fauny a zároveň klade důraz na 

její ochranu. Kniha je určena všem, kdo se zajímají o přírodu a chtějí se dozvědět, jak 

vypadá iberoamerická fauna. Text je srozumitelný i čtenáři bez předešlých znalostí 

z oblasti zoologie, proto by překlad neměl obsahovat příliš mnoho cizích a odborných 

pojmů. Na druhou stranu je pravděpodobné, že se čtenář se zájmem o takovou publikaci 

již někdy setkal s jinými texty z oblasti zoologie.  Musíme si uvědomit, že originál je 

určen španělsky mluvícímu publiku, zatímco překlad budou číst čeští čtenáři. 

Španělským čtenářům je prostředí iberoamerické fauny bližší a autor ji občas 

přirovnává k fauně Pyrenejského poloostrova, navíc jsou ve španělštině některé názvy 

živočichů obraznější, díky čemuž textu snadněji porozumí. Při překladu některých 

názvů zvířat do češtiny se ztrácí tato obrazná složka a český čtenář si pod nimi nic 

nepředstaví, proto jsem při překladu některé názvy přeložila a stručně vysvětlila, 

konkrétní příklady jsou uvedeny níže.  

                                                 
6 PALOMO MUÑOZ, Luis Javier. ENTREVISTA A MIGUEL DELIBES DE CASTRO 

RECORDANDO A FÉLIX. Encuentros en la biología. 2010. 

7 Biología de la conservación: Životopis: Miguel Delibes de Castro. Dostupné  

z: http://www.ebd.csic.es/web/delibes 

8 PALOMO MUÑOZ, Luis Javier. ENTREVISTA A MIGUEL DELIBES DE CASTRO 

RECORDANDO A FÉLIX. Encuentros en la biología. 2010. 

9 NORD, s. 51 



35 

 

2.2.2.1.3 Záměr a motiv 

Text byl napsán za účelem poskytnutí obrázku o iberoamerické fauně, také má 

informovat čtenáře o špatném zacházení s přírodou a podnítit ho k její ochraně.  

Jedním ze záměrů autora je zvýšit povědomí o tom, jaká existuje fauna na jiném 

světadílu. Snaží se motivovat čtenáře, aby se o ní více zajímali a nebyla jim lhostejná. 

Již v úvodu se můžeme dočíst, jak je iberoamerická příroda pestrá a bohatá, ale 

vzhledem k rozsahu publikace musel autor vybrat jen některé živočichy. Autor podává 

výklad o iberoamerické fauně a snaží se zajímavým způsobem vykreslit a popsat život 

různých druhů živočichů a různého prostředí, ve kterém žijí. Vždy zmiňuje to 

nejdůležitější a nejzajímavější. Například v kapitole o plazech se věnuje chřestýšům  

a velice podrobně popisuje funkci chřestidla. Na druhou stranu u některých primátů se 

zabývá více jejich způsobem života a o jejich anatomii píše jen okrajově. Miguel 

Delibes de Castro se snaží vystihnout ta nejzajímavější fakta o jednotlivých druzích 

zvířat, protože chce nadchnout čtenáře a podnítit je k dalšímu zájmu o přírodu.  

Tím se dostáváme k dalšímu účelu publikace, autor v textu několikrát zdůrazňuje 

negativní zásahy lidí do přírody, a dokonce zmiňuje i druhy, které jsou na pokraji 

vyhynutí, nebo kvůli těmto zásahům již zcela vymřely. Proto by dalším motivem pro 

napsání takové publikace mohla být snaha autora vzbudit v lidech zájem o ochranu 

přírody. Při překladu se budu snažit, aby se tento motiv nevytratil a čtenář ho v textu 

rozpoznal. Také je třeba zachovat prvky, které podněcují čtenářův zájem, jako jsou 

například již zmíněné otázky.  

2.2.2.1.4 Médium 

Médium je prostředek, jakým se text dostane k příjemci, může mít jak mluvenou, 

tak i psanou podobu.10 V tomto případě se jedná o knihu, která vyšla roku 1988 

v nakladatelství ANAYA v edici Biblioteca Iberoamericana.  

2.2.2.1.5 Místo a čas 

Christiane Nordová upozorňuje, že nemluvíme pouze o místě, kde byl text 

vytvořen, ale také o místě, kde bude text přijímán. To souvisí i s jazykem a jako příklad 

                                                 
10 NORD, s. 56 
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uvádí právě španělštinu, kterou se nemluví pouze ve Španělsku, ale i v Latinské 

Americe.11 

V případě publikace Miguela Delibese de Castra je místo důležité v tom, že ve 

všech španělsky mluvících zemích si budou čtenáři schopni alespoň nějaká místa  

a zvířata představit, především díky obrazné složce mnoha španělských názvů. 

Kniha vyšla v roce 1988, a ačkoli se jedná o odborný text, může docházet  

v určitých částech ke stárnutí textu, protože se počet jedinců některých živočišných 

druhů snižuje, a naopak u jiných druhů dochází k růstu populace, zjišťují se nové 

informace o životě různých druhů a dochází ke změnám v zařazení živočichů do druhů  

a poddruhů. Při překladu jsem se setkala se dvěma případy, kdy původní text z roku 

1988 neodpovídá současné situaci. Prvním je informace o medvědovi hnědém, který se 

již v Mexiku pravděpodobně vůbec nevyskytuje. Také se zjistily nové informace  

o životě vodních želv, vědci se dříve domnívali, že dospělé samice po nakladení vajec 

nechávají mláďata vlastnímu osudu, ale poměrně nedávná studie ukázala, že spolu 

nejspíše pomocí určitých zvuků komunikují.  

2.2.2.1.6 Funkce  

Při určení hlavních funkcí textu budu vycházet z šesti funkcí, které definoval 

Roman Jakobson. Hlavní funkcí odborných textů je funkce poznávací12, v tomto textu 

se navíc projevuje i funkce apelová, protože autor chce v čtenářích probudit aktivní 

zájem o přírodu.   

Jako vedlejší funkce se v textu objevuje funkce emotivní, která podle Romana 

Jakobsona směřuje k mluvčímu, míří k přímému vyjádření postoje mluvčího k tomu,  

o čem hovoří a směřuje k vytvoření dojmu jisté emoce.13 V překládaném textu autor 

vyjadřuje názor na současný postoj lidí k přírodě.  

2.2.2.2 Vnitrotextové faktory 

Níže rozeberu vnitrotextové faktory, konkrétně téma, presupozici, kompozici, 

neverbální prvky, lexikum a syntax.  

                                                 
11 NORD, s. 60 a 61 

12 JAKOBSON, Roman a Miroslav ČERVENKA. Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995. ISBN 80-

85787-83-0, s. 79 

13 Ibid. s. 78 
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2.2.2.2.1 Téma 

Tématem této publikace je, jak již prozrazuje její název, iberoamerická fauna. 

Autor vybral nejzajímavější živočichy a v jednotlivých kapitolách popisuje jejich 

způsob života. Především vyzdvihuje zajímavosti této fauny, aby zaujal čtenáře.  

2.2.2.2.2 Presupozice 

 Podle Nordové jsou presupozice takové informace, u kterých předpokládáme, že 

je příjemce zná.14 Původní text je vázán na vysílající kulturu, proto jsou v textu pojmy, 

které je nutné v překladu objasnit (například vysvětlení termínu hemolýza). Překladatel 

by ale neměl čtenáře podcenit, musí důkladně zvážit, kde jsou vysvětlivky zapotřebí. 

V tomto textu jsem upřesňovala, v jakých zemích se nachází jednotlivá místa, nebo 

jsem vysvětlovala některé odborné názvy. Miguel Delibes de Castro často uvádí více 

názvů jednoho živočicha, které jsem většinou překládala jedním českým ekvivalentem 

(např. tapír jihoamerický). Všechny názvy jsem uvedla jen v případě, že je jeden z nich 

nositelem obrazné složky nebo ho autor uvádí jako zajímavost (např. tragavenados). 

V textu se vyskytují i termíny a od čtenáře se tedy očekává základní znalost v oblasti 

zoologie, případně chuť si tyto termíny dohledat. Je nutné podotknout, že znalost 

odborných pojmů této publikace není klíčová pro porozumění textu.  

2.2.2.2.3 Kompozice 

Miguel Delibes de Castro se rozhodl rozdělit knihu do pěti hlavních kapitol, 

z nichž každá se zabývá odlišným prostředím. Tyto kapitoly vždy dělí na několik 

podkapitol podle druhů živočichů. Každou z těchto podkapitol věnuje několika 

živočišným druhům, které spojují určité vlastnosti. Z hlediska makrostruktury na první 

pohled vidíme zvláštní rozdělení textu, který je na každé straně rozdělen do dvou 

sloupců. V rámci odstavců autor často dosahuje koheze pomocí deiktických slov (el 

primero, el segundo etc.). V novém odstavci většinou buď konkrétněji rozebírá nějaký 

živočišný druh z předchozího odstavce, nebo začíná mluvit o jiném. Poslední odstavce 

v jednotlivých kapitolách většinou uvozuje částicemi propojujícími text (para acabar, 

para terminar, por fin etc.) 

                                                 
14 NORD, s. 96 
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2.2.2.2.4 Neverbální prvky 

Ve verbální komunikaci využíváme mimiky a gest, těchto prostředků nelze využít 

v psané komunikaci, a proto je nutné je nahradit jiným způsobem.15 Tento konkrétní 

text je doplněn obrázky s popisky, které jsem se rozhodla v překladu pro ilustraci 

zachovat.  

2.2.2.2.5 Lexikum 

Informativní funkce textu se odráží i v lexiku. V textu se vyskytuje mnoho termínů 

týkajících se oblasti zoologie. Mezi tyto termíny můžeme zařadit názvy zvířat (zorrillas, 

lobos, pumas, los monos cararroja, harpía aj.); názvy související s anatomií (cascabel, 

temblador, tarsos, cresta plumosa, estuches, eje óseo aj.); termíny týkající se způsobu 

života (frugivoría, formar manadas, grito, defecar, orinar, época de cría, nocturnos, 

solitarios, arborícola, terrestre aj.) a termíny týkající se habitatu (sabanas, estepas 

espinosas, selva tropical, bosque de galería aj.)  Miguel Delibes de Castro také 

většinou uvádí názvy živočichů i v latině (Felis pardalis, Agouti paca, etc.) Latinská 

slova jsou psána kurzívou, stejnou tradici máme i v českých odborných publikacích, 

tyto názvy jsou také většinou uváděny v závorkách. V textu najdeme také hodnotící 

výrazy (extraordinario, espectaculares, apasionantes, asombrar, impresionante, 

llamativo, sorprendente, forzosamente), obrazná vyjádření (dejar mucho en el tintero  

a la hora de esbozar una panorama de la fauna iberoamericana, dejando mucho en el 

tintero) nebo abstrakta (terror de los bosques, sombras fantasmagŕocias). V originálu 

byl často pojmenován jeden fakt dvěma či více synonymními výrazy (cascabel/sonajero 

córneo, monos cararroja/uákari, mono búho/mono dormilón aj.) Autor použitím 

synonym zabraňuje opakování a zpestřuje text. Čeština nám v mnoha takových 

případech synonyma nenabízí, a proto jsem se snažila vyhnout opakování převážně 

pomocí syntaktických úprav (konkrétně v případě chřestýše a chřestidla), nebo jsem 

některá pojmenování přeložila doslovně (opice sova). 

2.2.2.2.6 Syntax 

Tento text se vyznačuje velmi dlouhými a poměrně složitými souvětími. Autor se 

často snaží o kondenzaci textu především pomocí polovětných konstrukcí, převážně 

gerundiálních. Tímto způsobem se snaží do textu dostat co největší množství informací, 

                                                 
15 NORD, s. 109 
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protože, jak sám říká, nemá dostatečný prostor pro popis všeho. Při překladu do češtiny 

si bude třeba dát pozor na tato dlouhá souvětí, která by pro českého čtenáře působila 

příliš složitě a nepřirozeně. S tím souvisí také slovosled, který je v češtině a španělštině 

rozdílný. V tomto textu autor často začíná stručným popisem živočicha a až poté se 

čtenář dozví, o jaké zvíře se konkrétně jedná. Autor tímto prostředkem probouzí 

zvědavost u čtenáře (Unos curiosos animales, los perezosos... También grita, el mono 

dormilón... Prácticamente desaparecido el lobo...). V češtině by takový slovosled 

působil příznakově, proto jsem se snažila dosáhnout čtivosti textu jiným způsobem, 

například jsem častěji používala první osobu plurálu, abych do problematiky zahrnula  

i čtenáře (han desaparecido – kde ho v dnešní době již nenajdeme...)  

2.2.2.2.7 Suprasegmentální prostředky 

Suprasegmentální prostředky se v textu projevují například příznakovým 

slovosledem, použitím onomatopoických citoslovcí, zvýrazňováním textu pomocí 

kurzívy, podtrhování, závorek aj.16 V textu již na první pohled vidíme mnoho závorek. 

Miguel Delibes de Castro do závorek často píše méně podstatné informace, které chce 

zmínit jen na okraj, nebo naopak zajímavosti.  

2.3 STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Současná česká stylistika vychází z klasifikace čtyř základních stylů dle  

A. Jedličky, který navázal na Havránkovo rozdělení funkčních stylů. Jedná se o styl 

prostě sdělovací, odborný, administrativní a publicistický. 

Podle českého rozdělení funkčních stylů patří tento text ke stylu odbornému. 

Odborný styl se dále dělí na styl vědecký, prakticky odborný, učební, esejistický  

a populárně naučný17, kterému odpovídá i vybraný text o fauně Latinské Ameriky. 

Funkcí odborného stylu je přesné a jasné sdělení, ve kterém převládá pojmová složka.18 

Populárně naučný styl se obrací ke čtenáři, který má jen obecné poznatky z oboru,  

s čímž souvisí nejen výběr faktů, ale i forma zpracování, která se beletrizuje.19 S touto 

charakteristikou se shoduje originální text, který obsahuje jak odborné pojmy, tak  

                                                 
16 NORD, s. 124 

17 Chloupek, Jan a kolektiv. Stylistika češtiny. 1990. Praha: SPN. ISBN 80-04-23302-3. Str. 173 

18 ČECHOVÁ, Marie. Stylistika současné češtiny. 2008. Praha: Lidové noviny. ISBN 978-80-7106-961-      

4, s. 208 

19 Chloupek, Jan a kolektiv. Stylistika češtiny. 1990. Praha: SPN. ISBN 80-04-23302-3, s. 188 
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i různá vysvětlení a připodobňování. Odbornými pojmy jsou v tomto případě názvy 

živočichů v latině a následně také názvy různých přírodních útvarů a prostředí.  

Na druhou stranu autor často komunikuje se čtenářem a snaží se udržet jeho 

pozornost otázkami nebo používá přirovnání. Charakteristickým rysem tohoto 

odborného textu je terminologie jak mezinárodní (latinské pojmy), tak i španělská 

(názvy živočichů, míst výskytu nebo např. anatomie aj.).20 Odborný text se také 

vyznačuje tendencí k nominalizaci21, která v tomto případě není příliš patrná, a to  

i z důvodu, že se jedná spíše o popularizační text a cílem autora je, aby mu porozumělo 

co nejširší publikum čtenářů.  Charakteristickým slohovým postupem odborného textu 

je postup výkladový. 

Charakteristickým rysem odborných textů je zdvořilost, která se pomocí různých 

prostředků projevovala i v tomto textu.22 Především docházelo k oslabení kategoričnosti 

pomocí modálních sloves, což je jedna ze strategií, kterými se vyjadřuje úcta vůči 

komunikačnímu partnerovi. Jako příklad můžu uvést větu: ...las otras dos especies 

parecen preferir sangre de aves... (O, 58) 

Vyjadřování zdvořilosti se také projevuje potlačením osobnosti autora. V následující 

větě se projevují oba postupy, jak použití modálního slovesa, tak i neosobního 

vyjádření.23 

...se supone que captura monos, roedores arborícolas y aves... (O, 54) 

2.4 PŘEKLADATELSKÉ METODY 

Při překladu jsem vycházela z fiktivní překladatelské zakázky. Snažila jsem se 

především o vytvoření textu, který by byl srozumitelný širšímu čtenářskému publiku. 

Časopis Příroda se snaží čtenářům poskytnout obrázek o krásách Země a o nutnosti její 

ochrany. O totéž se ve svých publikacích snaží i Miguel Delibes de Castro, proto jsem 

se tento záměr snažila zachovat i v překladu. Kromě překladatelské zakázky jsem 

rovněž vycházela z analýzy podle Christiane Nordové a z funkcí textu podle Romana 

Jakobsona. Především jsem se snažila o zachování informativní funkce, druhotně také  

                                                 
20 Ibid. s. 182 

21 Ibid. s. 184 

22 KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, Jana. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. V Praze: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-404-2, s. 71 

23 Ibid. s. 73 
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o zachování funkce apelové. Jiří Levý tvrdí, že přeložené dílo je hybridní a že by měl 

překladatel smiřovat rozpory, které v přeloženém díle vznikají z jeho podvojného 

charakteru.24 Z tohoto důvodu jsem občas přistoupila k výpustkám, explikacím a dalším 

postupům, které budou popsány níže. Ačkoliv jsem se snažila o text, který by byl 

srozumitelný i laikovi, v některých případech jsem se rozhodla pro zachování 

odborných názvů. Problémy, se kterými jsem se při překladu setkala, budou popsané 

v následujícím oddíle. 

2.5 PROBLÉMY PŘI PŘEKLADU, POSUNY A POSTUPY 

Při překladu této publikace o iberoamerické fauně jsem se setkávala s mnoha 

problematickými pasážemi, především v oblasti lexika (termíny, obrazná vyjádření, 

použití částic) a syntaxe (např. polovětné konstrukce). Také pravidla pro používání 

interpunkce jsou v češtině a španělštině odlišná. V mnoha případech jsem odstranila 

závorky, které v češtině příliš narušovaly tok textu nebo jsem přistoupila k výpustkám  

a ke kondenzaci. Další problémy při překladu spočívaly v oslabené kategoričnosti 

španělského textu. Nastaly situace, kdy jsem si nebyla jistá, zda se jedná o vyjádření 

zdvořilosti v odborném textu, nebo o opravdovou nejistotu. V následujících 

podkapitolách rozeberu ty nejčastější problémy, se kterými jsem se setkala. 

2.5.1 Výpustky 

Při překladu jsem vynechala některá slova nebo části textu jen pokud se jednalo  

o redundance vyplývající z větší expresivity španělštiny nebo o synonyma, pro které 

nemá čeština žádný výraz. Také jsem na základě konzultace s odborníkem vypustila 

jednu informaci o upírech, protože byla nesprávná. 

Již v úvodu jsem vynechala jednu větu z důvodu, že by v češtině vyzněla 

redundantně. Jedná se o tučně zvýrazněnou část následujícího úryvku: La fauna de 

Iberoamérica llama la atención por sus excesos. Todo en ella es extraordinario, en el 

más auténtico sentido de la palabra. Sobresale de lo ordinario, está fuera de lo que se 

puede prever. (O, 5) Překlad zní: Fauna Jižní Ameriky přitahuje pozornost svými 

extrémy a sahá za hranice všednosti a naší představivosti. (P, 7) Španělština je oproti 

češtině celkově expresivnější, což se projevuje i v předchozím úryvku. Vzhledem 

                                                 
24 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7, s. 88 a 89 
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k povaze češtiny jsem se rozhodla tuto část vynechat. Kromě toho také nenese žádné 

nové informace, ty jsou již obsažené v předchozí a následující větě.  

Také jsem vynechala slova, která autor uvádí jako „běžně známá“ ve španělštině, 

ale v češtině existuje pouze jeden termín. Jedná se například o chřestidlo v následující 

pasáži: Cuentan además con una especie de sonajero córneo en el extremo de la cola, 

conocido vulgarmente por el nombre de cascabel... (O, 19) Při překladu jsem zcela 

vynechala tučně zvýrazněnou část, protože v češtině známe jen termín chřestidlo.  

U následujících dvou příkladů jsem vynechala část věty, protože se nejedná  

o nové informace, nýbrž o informace vyplývající ze sdělení.  

...su probóscide, en cierto modo como la del elefante, es una especie de dedo que ayuda  

a recoger la hierba, los tallos y las hojas que constituyen su alimento. (O, 48) 

Jeho chobot, do určité míry jako ten sloní, používá jako prst, kterým sbírá trávu, 

výhonky a listy. (P, 17) 

Následující tučně zvýrazněné části jsem přeložila jedním slovem, protože se 

jedná o synonyma: El aspecto de los pecaríes recuerda un poco al del tapir, pero en 

realidad se asemejan mucho más a los cerdos y jabalíes del Viejo Mundo, con los que 

están directamente emparentados. (O, 50)  

Překlad je následující: 

Vzhledem se pekariové trochu podobají tapírům, ale ve skutečnosti jsou příbuzní prasat  

a divočáků Starého světa. (P, 18) 

Problémovou pasáží z hlediska sémantického byla také následující věta:  

El vampiro, entonces, no chupa la sangre, sino que mete y saca la lengua en la herida  

y hace fluir el líquido a través de dos canales laterales de la misma, a los que hace 

dilatarse y contraerse para facilitar la circulación. (O, 59) – tuto větu jsem 

konzultovala s odborníkem na letouny, který mi vysvětlil, že nedochází k žádnému 

roztahování a smršťování k lepší cirkulaci krve, proto jsem se ji rozhodla vynechat.  

A překlad je: Upíři tedy krev nesají, ale ránu olizují. (P, 25) 

2.5.2 Modulace 

Modulace je překladatelský postup, který spočívá ve změně hlediska při 

překladu. Autor originálu často navazuje kontakt se čtenářem a odlehčuje odborný text 

například pomocí otázek. Také je v textu mnoho neosobních konstrukcí, které jsem 

často překládala první osobou plurálu. Miguel Delibes de Castro zdůrazňuje potřebu 

ochrany přírody, použitím plurálu jsem se snažila o to, aby se čtenář necítil vně této 
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problematiky, ale její součástí. Občas jsem také oproti španělštině zvolila osobní 

konstrukci, která vyplývá již z povahy češtiny a dochází tedy ke konstitutivnímu 

posunu, což je posun vyplývající z rozdílnosti dvou jazyků.25 Například originální hoy 

han desaparecido (O, 52) jsem přeložila pomocí přítomného času: ...kde ho v dnešní 

době již nenajdeme. (P, 19) 

2.5.3 Názvy kapitol 

Autor zvolil názvy kapitol tak, aby vzbudily zájem čtenáře. Toho u některých 

názvů docílil pomocí metafor. Z názvů kapitol často nevyplývá, o jakých konkrétních 

živočišných druzích se v nich pojednává.   

Nejvíce jsem váhala nad překlady dvou názvů kapitol. Prvním z nich je Tierras  

y fauna para asombrar. (O, 7) Ve španělštině je použita vazba infinitivu s předložkou 

jako přívlastek neshodný.26 V tomto případě nelze vazbu infinitivu s předložkou 

aplikovat na češtinu. Nejprve mě napadlo použít vedlejší větu, ale toto řešení jsem brzy 

zavrhla, protože se jedná o název, který by měl být krátký a poutavý. Také jsem musela 

přemýšlet nad tím, jak přeložit slovo tierras. Vybírala jsem mezi krajinou, oblastí, zemí 

a přírodou, a snažila jsem se ke zmíněným variantám přidávat různá adjektiva, která by 

vystihovala originál a záměr autora. Došla jsem k následujícímu překladu: Ohromující 

fauna a příroda. (P, 7) 

Druhým problematickým názvem kapitoly je Los cazadores y los chupadores de 

sangre. (O, 53) Nejprve mě napadlo přeložit chupadores de sangre pouze jako upíři, to 

by sice obsahově odpovídalo originálu, ale došlo by ke ztrátě expresivity. Pokud by 

chtěl autor použít zcela jednoznačné slovo, napsal by vampiros. Doslovný překlad slova 

chupador je savý nebo sací, obě slova ale vyžadují valenci, proto jsem začala hledat jiné 

řešení. Vzhledem k tomu, že upíři jsou podčeledí netopýrů, rozhodla jsem se přeložit 

chupadores de sangre jako krevsající netopýři. (P, 20) 

2.5.4 Kategoričnost 

V originálu je mnoho nekategorických vyjádření, která jsou typická pro odborný 

text. Prostředky pro vyjádření zdvořilosti jsem již popsala při stylistickém zařazení 

                                                 
25 POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2., 

preprac. a rozšír. vyd. Bratislava: Tatran, 1975. Okno. 

26 BÁEZ SAN JOSÉ, Valerio, Jana KRÁLOVÁ-KULLOVÁ a Josef DUBSKÝ. Moderní gramatika 

španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999. ISBN 80-7238-054-0, s. 188 
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textu. Autor si není některými tvrzeními zcela jist, je možné, že určitá fakta nebyla ještě 

v době vydání knihy potvrzena. Proto jsem si musela některé informace dohledávat  

a ověřovat. Například v kapitole o upírech jsem nevěděla, zda se jeden druh živí 

převážně nebo pouze krví ptactva. Proto jsem se spojila s panem RNDr. Petrem 

Bendou, Ph.D., který se zabývá letouny, aby mi s touto kapitolou poradil a objasnil 

nejasnosti. Řekl mi, že tento konkrétní druh upírů se živí pouze krví ptactva. Rozhodla 

jsem se o kategoričtější vyjádření, aby nedošlo k nejasnostem. 

2.5.5   Problémy lexikální a jejich řešení 

Miguel Delibes de Castro často uvádí tři názvy živočichů, prvním je vždy 

oficiální název ve španělštině, druhým je latinský název v závorce a třetím může být  

i název, který se ustálil v některé z jihoamerických zemí. V češtině máme ale pro tato 

nám vzdálená zvířata pouze jeden název, proto jsem většinou uvedla jen ten  

a v závorkách jsem ponechala latinský termín. Nebo jsem například uvedla, že existuje 

osm rodů pásovcovitých, které místní obyvatelé znají také pod mnoha dalšími jmény, 

např. tatúes. 

V některých případech bylo třeba zachovat oba názvy, a to především z důvodu 

sémantického. Pokud by se oba názvy nezachovaly, došlo by k negativnímu posunu, 

konkrétně ke ztrátě. Níže uvádím dva příklady, z nichž prvním je název zvířete 

používaný místními obyvateli (tragavenados) a druhým je oficiální pojmenování zvířete 

(tapafrasco). Oba názvy jsou nositeli významu, proto jsem uvedla vysvětlení a doslovný 

překlad. Slovo tapafrascos jsem nejprve nahradila oficiálním názvem v češtině  

a následně jsem ho přeložila, aby byla zachována sémantická a obrazná složka 

originálu. Název tragavenados jsem vysvětlila a přeložila.  

...es llamada en Venezuela tragavenados, nombre de por sí suficientemente explícito... 

(O, 65) 

... kterému ve Venezuele výstižně říkají tragavenados, což znamená polykač jelenů...  

(P, 28) 

Los pichiciegos y tapafrascos son característicos de zonas áridas y llevan al 

extremo la técnica de encajarse en los huecos (¿adivinan por qué les llaman 

tapafrascos?) (O, 73) 

Pláštníci malí (Chlamyphorus truncatus) a pláštníci velcí (Burmeisteria retusa) 

neboli tapafrascos, což doslova znamená dírocpáči, žijí v suchých oblastech, a dokonce 

se dokáží vtěsnat do jakýchkoliv děr (Uhodnete, proč se jim říká „dírocpáči“?). (P, 29) 
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Při překladu se také projevila tendence češtiny k častějšímu používání adverbií. 

V následujícím příkladu je v češtině použito adverbium, oproti tomu ve španělštině stojí 

adjektivum. 

....en las épocas recientes... (O, 52) 

...poměrně nedávno... (P, 19) 

V originálu autor také hodně využíval částic (por cierto, pues, ahora bien etc.), 

které jsem v některých případech nepřekládala, protože se vymykají prostředkům 

vhodných pro odborný styl. 

Ahora bien, ¿Por qué este animal, que rehúye vivir en tierra firme, baja al suelo... (O, 

48) 

Proč tento živočich, který se vyhýbá životu na pevné půdě, slézá ze stromu... (P, 17) 

Miguel Delibes de Castro také poměrně často používá metafory nebo přirovnání,  

s nimiž se setkáváme v průběhu celého výkladu. Uvádím jeden příklad z úvodu a druhý 

příklad z kapitoly o mravenečnících.  

Forzosamente tendríamos que dejar mucho en el tintero a la hora de esbozar una 

panorama de la fauna iberomericana. (O, 5) 

Na vykreslení iberoamerické fauny by nestačila ani paleta plná barev. (P, 7) 

Es muy frecuente en estas sabanas americanas la presencia aquí y allá de promontorios 

del color de la tierra... Estos promontorios verticales, grises, pardos o rojos, de hasta 

dos metros de altura y duros como el cemento, son los termiteros... (O, 76) 

V těchto amerických savanách často narazíte na barevné výběžky země... 

Tyto vertikální, šedivé, hnědé nebo červené výběžky vysoké až dva metry a tvrdé jako 

beton jsou termitiště... (P, 31) 

Další složitostí bylo španělské slovo oportunista. V tomto případě se jedná o slovo se 

dvěma významy. Slovník RAE vykládá termín oportunista následovně: 

1. adj. Perteneciente o relativo al oportunismo. 

2. adj. Dicho de una persona: Que practica el oportunismo. 

Podle těchto definic bych slovo přeložila jako prospěchářský, nebo pomocí opisu, tedy 

že umí využít každé situace. Je ale třeba myslet na to, že je tento text z oblasti zoologie, 

kde se běžně ve spojení s živočichy používá slovo oportunista, případně oportunistický. 

Musela jsem se tedy rozhodnout, zda zvolím běžný nebo odborný název. Proto jsem 
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začala číst různé články zabývající se prospěchářskými/oportunistickými živočichy. 

Nakonec jsem se rozhodla zachovat odbornější výraz oportunistický.  

...el coyote es una de las especies más oportunistas que se conocen... (O, 28) 

Kojot je jedním z nejvíce oportunistických druhů, které známe... (P, 12) 

U následující věty nastal problém s výběrem adekvátního slova při překladu. Zde 

se jedná o popis obrázku jednoho hlodavce: Mientras come, sostiene el alimento con las 

patas delanteras y realiza unos simpáticos movimientos de masticación. (O, 50) 

V tomto případě jsem přemýšlela mezi hezkými a roztomilými pohyby. Nakonec jsem 

zvolila slovo roztomilé, protože je expresivnější a výstižnější. Také jsem movimientos 

de masticación přeložila jedním slovem, přežvykuje, a místo adjektiva roztomilý jsem 

upřednostnila adverbium. Došlo tedy ke kondenzaci. Překlad je následující: Při jídle si 

drží potravu předními tlapkami a roztomile přežvykuje. (P, 19) 

S podobným problémem jako u předchozího příkladu jsem se setkávala i u slova 

terrestre, které se v textu vyskytuje mnohokrát. Uvažovala jsem, že ho přeložím slovem 

terestriální nebo pozemní. Slovo pozemní ale vyvolává jiné konotace (pozemní 

komunikace). Napadlo mě také napsat, že žijí na zemi nebo na pevné půdě. Podle 

kontextu jsem nakonec vybírala mezi těmito dvěma posledními řešeními. Terestriální 

totiž může evokovat, že se jedná o suchozemské živočichy, ti můžou žít i na stromech, 

zatímco španělské terrestre bylo často míněno jako pevná půda, tedy, že živočichové 

nelezou na stromy ani nelétají. Proto jsem v češtině hledala slova s užším významem, 

došlo tedy k monosémantizaci (víceznačné slovo je nahrazeno jednoznačným). 

V původním textu autor popisuje chování zvířat za stmívání a tmy: Poseen 

buena capacidad para ver con luz escasa, pero se muestran menos hábiles en una 

oscuridad completa o casi completa. (O, 46) Ve španělštině tedy autor odstupňoval tmu 

třemi výrazy, zatímco v češtině je možné dva z nich přeložit jedním ekvivalentem, jedná 

se o spojení: luz escasa a oscuridad casi completa, proto jsem se při překladu rozhodla 

pro jejich konvergenci ve výraz v šeru.  (P, 16) 

Podobným způsobem jsem přeložila i větu: Estas tortugas se alimentan tanto de 

materia animal como vegetal. (O, 64) Vzhledem k plynulosti textu, jsem tuto část 

přeložila jedním lexikálním ekvivalentem, slovem všežravec, čímž došlo ke kondenzaci.  

Také nastal případ, kdy nebylo možné najít český ekvivalent pro použité 

španělské slovo. Konkrétně španělské slovo navegante (O, 60) překládáme do češtiny 

jako námořník. Podle kontextu se ale jedná o člověka, který splavuje řeky. Nejprve mě 
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napadlo slovo nářečník, nakonec jsem od tohoto řešení upustila, protože se příliš 

nepoužívá a rozhodla jsem se pro jiný způsob vyjádření, kterým došlo k amplifikaci, 

konkrétně: Lidé plavící se v místních řekách... (P, 25) 

Ve španělském originálu se také vyskytlo slovo hemólisis. (O, 18) Nejprve jsem 

ho přeložila českým termínem hemolýza, který se používá především v odborných 

textech a následně jsem ho doplnila explikací. Překlad zní: ...hemolýzu neboli rozpad 

červených krvinek. (P, 9) K explikaci jsem přistupovala i v případě některých 

zeměpisných názvů, u kterých nebylo jasné, kde se nacházejí.  

V dalším případě došlo k posunu, který bych zdůvodnila nejen zvyklostmi 

v češtině, ale také tím, že ve španělštině jsou uvedeny dva názvy, z nichž jeden je 

nositelem významu. Ve španělštině se píše: vale la pena mencionar, siquiera sea tan 

sólo por sus diseños faciales, al mono viudita carablanca, que pesa unos tres kilos, y a 

los monos cararroja o uákaris... (O, 46) Rozhodla jsem se uvést pouze oficiální české 

názvy. Dále bylo složité najít český ekvivalent pro spojení diseños faciales, které jsem 

přeložila následovně: ...bychom neměli vynechat malpu kapucínskou a opici uakari, 

které stojí za zmínku už kvůli jejich výraznému zbarvení obličeje. Malpa kapucínská váží 

kolem tří kilogramů a opice uakari (rodu Cacajao) dosahuje hmotnosti až čtyř 

kilogramů a jako jediná z neotropických primátů má krátký ocas. (P, 16) 

2.5.6 Problémy syntaktické a jejich řešení 

V této části práce se budu zabývat především rozdíly mezi českou a španělskou 

syntaxí. Nejprve rozeberu rozdíly ve slovosledu, dále se budu věnovat polovětným 

vazbám, rozdílům v interpunkci a rozdělování souvětí na věty z důvodu udržení 

koherence textu.  

Miguel Delibes de Castro často začíná větu například francouzským doplňkem  

a až za ním jmenuje konkrétního živočicha. Nebo slovesem ve funkci přísudku a až poté 

následuje podmět. V češtině by tyto konstrukce působily příznakově, proto jsem 

v těchto případech slovosled většinou prohodila. Níže uvádím několik příkladů.  

Son muchas las diferencias anatómicas y de comportamiento entre los monos del Nuevo 

y del Viejo Mundo. (O, 44) 

Primáti Nového a Starého světa se od sebe liší anatomicky i chováním. (P, 15) 

Unos curiosos animales, los perezosos... 

Lenochodi jsou pozoruhodná zvířata... (P, 16) 

Muy agresivos, los pecaríes viven en... (O, 50) 
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Jsou velice agresivní a žijí ve skupinách. (P, 18) 

Usualmente forestales, se meten en el agua con gusto y facilidad. (O, 54) 

Jaguár žije obvykle v lesích a rád se koupe... (Zde jsem se rozhodla vyjádřit podmět, 

abych byl text koherentní. P, 21)  

2.5.6.1 Polovětné vazby 

Polovětné vazby jsou ve španělštině poměrně běžné a často se používají pro 

vyjádření vztahů mezi větami. Jedná se o vazby tvořené infinitivem, participiem nebo 

gerundiem. V češtině polovětné vazby nahrazujeme převážně hlavními a vedlejší 

větami, větným členem nebo podstatným jménem s předložkou. 27 Dle typologie posunů 

Jiřího Levého se jedná o intelektualizaci, tedy zlogičtění větných vztahů, ale 

v některých případech může dojít i k implicitaci.28  

Polovětné vazby se v textu nejčastěji vyskytly s gerundiem a méně často 

s infinitivem. Vzhledem k častému použití těchto vazeb okomentuji jen vybrané.  

Uvedu příklad souvětí se dvěma gerundiálními konstrukcemi a jednou infinitivní 

polovětnou vazbou. Toto souvětí jsem rozdělila do více vět pro lepší srozumitelnost. 

První polovětnou vazbu s infinitivem jsem přeložila pomocí časové vedlejší věty, 

následující gerundiální vazbu poměrem slučovacím a druhou gerundiální vazbu jsem 

přeložila pomocí předložky a pádu: Al agitarse, el temblador golpea unos estuches 

contra otros produciendo el típico sonido que caracteriza a estas culebras y que, en 

condiciones ideales y tratándose de grandes ejemplares, puede oírse a más de veinte 

metros. (O, 18) 

Když chřestýš znervózní, chřestidlo se roztřese a jednotlivé články do sebe začnou 

narážet, čímž vzniká zvuk, který tento druh hada charakterizuje. U velkých jedinců se  

v ideálních podmínkách zvuk nese až do vzdálenosti 20 metrů. (P, 9) 

Dále jsem přemýšlela nad překladem polovětné vazby ve větě: Existen muchas 

especies de víboras de cascabel, ocupando todos los hábitats del suroeste de Estados 

Unidos y el norte de México. (O, 18) Nejprve mě napadl překlad pomocí přívlastkové 

vedlejší věty: Existuje hodně druhů chřestýšů, kteří žijí takřka ve všech habitatech na 

                                                 
27 SAN JOSE, Valerio Baez., Josef DUBSKÝ a Jana KRÁLOVÁ-KULLOVÁ. Moderní gramatika 

španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999. ISBN 9788072380541, s. 208 

28 LEVÝ, Jiří, HAUSENBLAS, Karel, ed. Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. verze 2. Praha: I. 

Železný, 1998. ISBN 80-237-3539-X. 
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jihozápadě Spojených Států a severu Mexika. V češtině lze tuto větu přeložit 

přirozenějším způsobem než pomocí spojky „kteří“. Rozhodla jsem se v překladu 

vypustit slovo existen a začít větu příslovečným určením místa a gerundiální vazbu 

nahradit jiným slovesem v určitém tvaru. Překlad je následující: Ve všech habitatech na 

jihozápadě Spojených států a severu Mexika žije mnoho druhů chřestýšů. (P, 10) 

Následující gerundiální vazbu jsem do češtiny přeložila pomocí infinitivu, čímž 

došlo ke kondenzaci.  

Sus garras delanteras son tan grandes que no les permiten marchar apoyándose sobre 

las plantas de las manos, por lo que deben hacerlo sobre el canto de las mismas,.. (O, 

76) 

Jejich drápy na předních nohách jsou tak dlouhé, že jim nedovolují opírat se při chůzi  

o chodidla. (P, 31) 

Gerundiální polovětná konstrukce může nabývat i významu časového. 

Následující souvětí vyjadřuje následnost: Estos permanecen con la madre al menos un 

año, dispersándose luego a varias decenas de kilómetros para tratar de establecerse en 

un área propia. (O, 28) Větu uvozenou gerundiem jsem přeložila vedlejší větou 

časovou: Ta zůstávají s matkou alespoň jeden rok, poté se rozprchnou do vzdálenosti 

desítek kilometrů, aby si našla vlastní teritorium. (P, 11) 

Gerundiální konstrukce také může nést význam účelu jako v následující větě: 

...los monos de América se desplazan por la selva buscando los árboles con frutos 

maduros. (O, 43) Do češtiny jsem gerundium ale nepřekládala pomocí vedlejší věty 

účelové, nýbrž pouze jednou větou, čímž došlo ke kondenzaci: Američtí primáti 

vyhledávají v pralese stromy se zralým ovocem. (P, 13) Tento postup jsem zvolila, 

protože české slovo vyhledávat sémanticky odpovídá španělským slovům desplazar  

i buscar.  

Poslední gerundiální konstrukci, kterou zmíním, jsem přeložila pomocí 

přípustkové věty.  

Para terminar con el tema de los primates americanos, y dejando mucho en el tintero... 

(O, 46) 

Na závěr této kapitoly o amerických primátech, i když jsme zatím zdaleka nezmínili 

vše... (P, 16) 
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Polovětné vazby lze ale tvořit i participiem, které zpravidla vyjadřuje 

předčasnost.29 Zde uvádím dvě části z originálu s českými překlady 

Hecho esto regresan al medio líquido, donde son menos vulnerables, y se despreocupan 

de su prole. (O, 64) 

Poté se vracejí do vody, kde jsou méně zranitelné a o své potomstvo se už dále 

nestarají... (P, 27) 

Una vez saciados... (O, 43) 

Když se nasytí...(P, 14) - přeloženo vedlejší větou časovou 

K poslednímu příkladu bych chtěla dodat, že jsem kapitolu o obojživelnících  

a plazích konzultovala s panem RNDr. Jiřím Moravcem, CSc., který mi řekl, že se želvy  

s líhnoucími se mláďaty dorozumívají určitými zvuky, čekají na ně ve vodě a pak je 

snad odvádějí na příhodná místa. Tyto informace zatím nejsou potvrzené, a proto jsem 

podle nich překlad neupravovala.  

2.5.6.2 Interpunkce a rozdělení vět 

Španělská interpunkce vychází z románského principu, což znamená, že odpovídá 

rytmickému a sémantickému členění textu. Oproti tomu čeština vychází z germánského 

principu, což znamená, že použití interpunkčních znamének odpovídá syntaktickému 

členění výpovědi.30 Španělština se oproti češtině vyznačuje v průměru delšími 

syntaktickými celky.31 Bylo nutné zachovat plynulost překladu a jeho koherenci, proto 

jsem v některých případech dlouhá španělská souvětí rozdělila do více vět. Nastaly  

i případy, kdy jsem je naopak sjednotila do jedné. Níže uvedu jen vybraná 

překladatelská řešení.  

Con cierta frecuencia los coyotes atacan a las ovejas, provocando importantes 

daños económicos. Por esta razón se han ideado muchos métodos para eliminarlos 

(desde la caza al veneno), pero todos han fracasado. (O, 30) 

Kojoti často útočí na ovce, a tak způsobují velké finanční škody, proto se je lidé 

snaží hubit různými prostředky; včetně odchytávání a trávení, ale žádný z těchto 

způsobů zatím nezafungoval. (P, 12) 

                                                 
29 SAN JOSE, Valerio Baez., Josef DUBSKÝ a Jana KRÁLOVÁ-KULLOVÁ. Moderní gramatika 

španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999. ISBN 9788072380541, s. 97 

30 KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, Jana. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. V Praze: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-404-2, s. 26 

31 Ibid. s. 24 
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V následujícím případě jsem souvětí rozdělila do několika vět, aby byl text 

soudržný a srozumitelný. Para terminar con el tema de los primates americanos,  

y dejando mucho en el tintero, vale la pena mencionar, siquirea sea tan sólo por sus 

diseños faciales, al mono viudita carablanca, que pesa unos tres kilos, y a los monos 

cararroja o uákaris, que pesan hasta cuatro kilos y son los únicos monos neotropicales 

con la cola corta. (O, 46) 

Na závěr této kapitoly o amerických primátech, i když jsme zatím zdaleka nezmínili 

vše, bychom neměli vynechat malpu kapucínskou a opici uakari, které stojí za zmínku už 

kvůli jejich výraznému zbarvení obličeje. Malpa kapucínská váží kolem tří kilogramů  

a opice uakari (rodu Cacajao) dosahuje hmotnosti až čtyř kilogramů a jako jediná  

z neotropických primátů má krátký ocas. (P, 16) 

Miguel Delibes de Castro v knize uvádí i latinské názvy zvířat, které jsou napsány 

kurzívou a většinou jsou v závorce. V některých případech ale závorka v originálu 

chybí a při překladu jsem se ji do textu rozhodla přidat, aby byla úprava jednotná. Autor 

publikace také často využívá závorek pro informace, které jsou uváděny většinou jen 

pro zajímavost. V mnoha případech jsem tyto závorky odstranila, protože v češtině 

narušují tok textu a začlenila jsem je často jako vedlejší věty.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce sestává ze dvou částí, překladu a překladatelského komentáře. 

Při překladu jsem se snažila zachovat záměr autora a přizpůsobit text českému čtenáři. 

Překvapilo mě, jak málo máme v našem prostředí dostupných publikací o iberoamerické 

fauně. Proto jsem požádala o pomoc se zařazením některých živočichů pana  

RNDr. Vladimíra Vohralíka, CSc., který mě dále odkázal na pana RNDr. Jiřího 

Moravce, CSc. a pana RNDr. Petra Bendu, Ph.D., kteří mi také velice pomohli v oblasti 

plazů a letounů.  

V překladatelském komentáři jsem se snažila nastínit základní problémy, se 

kterými jsem se v průběhu své práce setkávala, a posuny, k nímž došlo především při 

snaze přizpůsobit text českému čtenáři.  

Tento text ve mně vzbudil ještě větší zájem o faunu Iberoameriky a doufám, že 

časem bude na toto téma více českých publikací dostupných běžnému čtenáři.   
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