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Zadání 

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v 

rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: 

uveďte, s jakým cílem a jakou funkcí byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k 

dosažení svého záměru. Vysvětlete, zda a proč jsou funkce a cíl stejné či pozměněné v textu 

vašeho překladu. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte 

použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni 

lexika, syntaxe a především v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v nové, české 

komunikační situaci – tato situace, byť hypotetická, bude v komentáři představena. Postupujte 

přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která 

budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i 

originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i 

sekundárních zdrojů, včetně internetových. 
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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je přeložit vybrané kapitoly z knihy Lynne Coxové South with 

the Sun a zároveň k němu na základě analýzy vytvořit odborný komentář. Součástí komentáře 

je překladatelská analýza výchozího textu, popis zvolené metody překladu, posunů 

a typologie hlavních překladatelských problémů a jejich řešení. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to translate selected chapters from the book South with the Sun by 
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method, shifts and typology of translation problems.

KEY WORDS 

Amundsen, dirigible, airplane, navigation, Byrd, North Pole, South Pole, polar exploration



Obsah 

1.Úvod .......................................................................................................................................6 
2. Text překladu......................................................................................................................... 7 
3. Komentář ............................................................................................................................ 23 
3.1 Překladatelská analýza .................................................................................................... ..23 
3.1.1 Vnětextové faktory ......................................................................................................... 23 
3.1.2 Funkce textu.................. ................................................................................................. 26 
3.1.3 Vnitrotextové faktory ..................................................................................................... 27
3.2 Hypotéza o cílové komunikaci .......................................................................................... 33 
3.3. Překladatelská metoda....................................................................................................... 34 
3.4.  Překladatelské problémy...................................................................................................34 
3.4.1Citace................................................................................................................................34 
3.4.2. Chyby ve výchozím textu............................... .............................................................. 35 
3. 4.3. Názvy........ ................................................................................................ …...............36
3. 4.4. Převody jednotek.......... ................................................................................................ 37 
3. 5 Typologie překladatelských posunů .......................................................................... …...38 
4. Závěr ................................................................................................................................... 40 
Seznam použité literatury ....................................................................................................... 41 
Příloha 1 – výchozí text .......................................................................................................... 43 



1. Úvod

Cílem této bakalářské práce je přeložit vybrané kapitoly z knihy Lynne Coxové South 

with the Sun, která vyšla v roce 2012. 

 Kniha obsahuje dvacet čtyři kapitol, přičemž se střídají kapitoly, které v souvislostech 

popisují převážně Amundsenovy počiny týkající se jeho polárních výprav, s kapitolami, kde 

popisuje Lynne Coxová své zkušenosti a sportovní výkony a soustředí se zejména na ty, které 

souvisejí s polárními oblastmi a překonáváním rekordů. Pro autorku je Amundsen velkým 

zdrojem inspirace, je dobře obeznámena i s jeho expedicemi. Není bez zajímavosti, že 

přeplavala části Severozápadního průjezdu, cílevědomě posouvala hranice lidských možností 

v místech, kudy se plavil Amundsen. 

K překladu jsem si vybrala devatenáctou a dvacátou kapitolu, přičemž jsem se řídila 

částečně vlastním vkusem a zároveň jsem zohlednila faktory, které jsou důležité pro výsledný 

charakter této práce, tedy hypotézu o cílové komunikační situaci a přítomnost různých 

překladatelských problémů. 

Práce obsahuje nejprve text překladu, po němž následuje překladatelský komentář, 

který je rozdělen do několika dílčích částí. Komentář začíná analýzou výchozího textu, při 

které vycházím z modelu Christiane Nordové. Dále popisuji svou překladatelskou strategii, 

poté se věnuji rozboru hlavních překladatelských problémů a nakonec se v práci soustředím 

na typologii překladatelských posunů, k nimž během překladu došlo.
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2. Text překladu

20

Amundsen a Richard Byrd

Po zkušenostech s hydroplány byl Amundsen přesvědčen, že bude nejlepší přeletět 

z Evropy do Ameriky, tedy z norských Špicberků do Barrow na Aljašku přes Severní ledový 

oceán, se vzducholodí N-1 Norge. Lincoln Ellsworth ji koupil od italské vlády a najal jejího 

konstruktéra plukovníka Umberta Nobila jako pilota. Nicméně mezi norskou a italskou částí 

posádky se vytvořilo napětí, protože soupeřily o to, kdo bude výpravě velet. 

Amundsen plukovníku Nobilovi ujasnil své postavení a vysvětlil mu, že veliteli 

expedice jsou on sám a Ellsworth a že on je najat jako pilot. Nobile měl ale odlišné mínění, 

byl konstruktérem N-1, bude ji tedy pilotovat, chce být velitelem výpravy a získat všechny 

zásluhy. Amundsen se později domníval, že Nobila k tomuto postoji donutil Mussolini, který 

chtěl uznání pro sebe.

Nobile se stále soustředil na svůj cíl – doletět na severní pól. Amundsen mu vysvětlil, 

že pro něj je cílem přeletět z jednoho kontinentu na druhý. Když se ale Nobile dozvěděl, že 

Richard Byrd a pilot Fokkerů Floyd Bennett dokončují na špicberské pláži přípravy na let 

s třímotorovým Fokkerem Josephine Ford a chtějí se pokusit jako první doletět ze Špicberků 

na severní pól, řekl Amundsenovi, že Norge může být připravena do tří dnů a že mohou 

dosáhnout severního pólu před Byrdem. 

Norge nad Špicberky se smíšenou posádkou Norů, Italů a jedním Američanem. Jako první 

přeletěli přes severní pól při letu ze Špicberků do Telleru na Aljašce.

Amundsen je vyčerpaný po psychické zátěži a potížích spojených s předchozími expedicemi, 

které jej dostaly do  finančních problémů s věřiteli, 1924.

Amundsen mu vysvětlil, že nemá nejmenší zájem závodit s Byrdem v dobývání 

severního pólu. Byli dobří přátelé, ale měli rozdílné cíle. Když se Byrd a Bennett vrátili 

z šestnáctihodinového letu, Amundsen se svou posádkou jim blahopřáli k úspěchu mezi 

prvními.

O dva dny později, 11. května 1926, foukal slabý vítr a Nobile se obával toho, jak by 

mohl Norge ovlivnit. Řekl Riiser-Larsenovi, pilotovi z Amundsenovy posádky, že když 
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převezme za Norge zodpovědnost, tak s ní může vyletět z hangáru. Riiser-Larsen tento návrh 

přijal a v 10:00 vzlétli ze Špicberků. Uletěli 5457 kilometrů, přeletěli nad Severním ledovým 

oceánem a přistáli v Telleru na Aljašce. Let trval celkem sedmdesát jednu hodinu.

Amundsen a Nobile se přeli o zásluhy a cítili vůči sobě čím dál větší nevraživost, 

následovaly další neshody, nakonec se k sobě neznali.

O dva roky později, 24. května 1928, se Nobile s mezinárodní skupinou šestnácti 

vědců a dalšími spolupracovníky pokusil o let na severní pól s Italií, vzducholodí třídy N. Na 

zpáteční cestě ji zastihla bouře a 25. května se zřítila na zamrzlé moře přibližně čtyřicet 

kilometrů od Špicberků. Deset mužů bylo vymrštěno na plovoucí kry, Italia se zmítala ve 

větru, který ji vznesl do oblak, kde explodovala a zbývající lidé na palubě zemřeli.

Mnozí přeživší byli zraněni, mezi nimi i Nobile se zlomenou nohou. Podařilo se jim 

zachránit rádiový vysílač a stan, který natřeli na červeno, aby je na mořském ledě bylo lépe 

vidět. Byli unášeni proudy k  ostrovům Foyn a Broch.

Amundsen se dozvěděl, že Nobile a také starý přítel Finn Malmgren, švédský 

meteorolog, který s ním letěl na Norge a byl s ním unášen proudem při expedici s lodí Maud, 

mají potíže. Navíc italská vláda nespustila žádnou záchrannou akci. Amundsen zapomněl na 

všechny dřívější neshody a přidal se k mezinárodnímu týmu ze sovětského Ruska, Švédska, 

Spojených států, Itálie, Francie, Finska a Dánska, aby zachránil Nobila, vědce a zbytek 

posádky. 

18. června 1928 Amundsen vzlétl s pětičlennou posádkou na hydroplánu Latham 47. 

Ten je pojmenován po Hubertu Lathamovi, francouzském průkopníkovi létání, který se 

pokusil být prvním člověkem, jenž dokáže přeletět kanál La Manche s letadlem se 

zabudovaným pohonem. Motor jeho letadla selhal, když se v něm zasekl uvolněný drát, 

a Latham tak jako první úspěšné přistál na vodní hladině. 

Amundsen se vrátil domů do Norska a byl přivítán jako hrdina, lidé v ulicích Bergenu s ním 

oslavují dobytí severního pólu, 12. července 1926.

Amundsenův domov v Uranienborgu s výhledem na fjord a původním vybavením. V pracovně 

se nachází plno námořních a jiných map a knih, Amundsen tam měl také posilovací pružinu, 

se kterou cvičil horní polovinu těla, a upomínkové předměty zahrnující fotografii, na níž je 

zachycen s králem a královnou Norska. Je mezi nimi také jedno foto s Nansenem. Součástí 

vybavení pracovny je sextant a koupelna jako na lodi.
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Roald Amundsen stojí před letadlem francouzského námořnictva Latham 47 chvíli předtím, 

než se v něm s Leifem Dietrichsonem a francouzskou posádkou letadla (René Guilbaud, 

Albert Cavelier de Cuverville, Gilbert Brazy a Émile Valette) vydali hledat Nobila.

V den, kdy Amundsen s posádkou vyrazil z města Tromsø, bylo velmi mlhavé počasí. 

Latham 47 zmizel kdesi v Barentsově moři. Jejich poslední rádiové vysílání bylo zachyceno 

18. června 1928 v 18:45, kdy patrně letěli přibližně 30 kilometrů jižně od Medvědího ostrova.

Měsíc po nehodě Italie se k ní dostal poručík Einar Lundborg ze švédského letectva 

s letadlem Fokker vybaveným lyžovým podvozkem a evakuoval Nobila na ostrov Russøya 

v souostroví Špicberky, kde měli základní tábor švédské a finské letecké záchranné týmy. 

Nobile se s poručíkem Lundborgem přel, že má nejprve odvézt zraněné muže, ale on dostal 

jiné rozkazy. Když se Lundborg vracel, aby evakuoval další přeživší, jeho letadlo havarovalo 

a uvízl v pasti společně s ostatními. Nakonec trosečníky zachránil sovětský ledoborec Krasin.

Amundsenovo tělo nikdy nebylo nalezeno. Podobně jako u ztroskotané lodi George 

Washingtona de Longa, ze které se našly různé předměty a kusy vybavení, jež ukázaly 

Nansenovi cestu skrz polární moře, se z hlubin vynořil pouze plovák Amundsenova letadla. 

Byl objeven plující na hladině ve vodách Arktidy.

Fokker F-VIIA-3m Josephine Ford letí nad Kings Bay, Špicberky, Norsko. Byrd a Bennett 

prohlašovali, že jako první doletěli na severní pól. Muž v popředí je zřejmě Amundsen  

pozorující letadlo, 1926.

Jako kdyby byl plovák nalezen kvůli tomu, aby poukázal na Amundsenovu myšlenku, 

která jej přežila – že k objevování polárních oblastí se má využívat létání. Díky tomu mohou 

novodobí objevitelé dohlédnout daleko za stěžně lodí a shlížet z výšky na stezky psích 

spřežení. Získali rychlost, mohou překlenout dlouhé vzdálenosti a dostali vstupenku do 

neznáma – do neprozkoumané antarktické divočiny.

 Amundsen se o tuto vizi podělil s admirálem Byrdem 10. května 1926 – toho večera, 

kdy se Byrd a Floyd Bennett vrátili z prvního letu na severní pól či blízko k němu. 

Tehdy společně povečeřeli. Byl s nimi ještě Lincoln Ellsworth, se kterým se 

Amundsen chystal za několik dní přeletět v Norge Byrdovu trasu a přistát v Barrow na 

Aljašce. Když se večer chýlil ke konci, Amundsen se Byrda zeptal, co má v plánu dál. Byrd 
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mu odpověděl, že chce letět na jižní pól. Napsal, že když to Amundsenovi říkal, myslel to 

napůl vážně a napůl žertem, ale Amundsen jej bral naprosto vážně. Řekl Byrdovi, že je to 

„velký cíl, ale lze jej dosáhnouti“. (str.40:S Byrdem na jižní točnu (Malá Amerika))

Byrd a Amundsen stojí vedle sebe na norských Špicberkách chvíli předtím, než se Amundsen 

pokusil o přelet severního pólu.

Amundsen se zachoval k Byrdovi stejně jako dříve Nansen k němu samotnému, vzal si 

Byrda pod svá křídla. Řekl Byrdovi, že Antarktidu je třeba objevovat letadlem. ,,Starý řád se 

mění. Letadlo je novým dopravním prostředkem pro polární výzkumy. Pouze stroj může 

dobýti Antarktidy.” Poradil mu, aby zahájil přípravy na expedici zakoupením lodi Samson, 

Byrd tak učinil. Později tuto loď přejmenoval na City of New York.

Předtím, než se Byrd vydal na výpravu na jižní pól, chtěl dosáhnout jiného cíle. 

Soupeřil s Charlesem Lindberghem o to, kdo jako první bez přestávky přeletí Atlantik. Ale 

během zkušebního letu Floyd Bennett s třímotorovým letadlem Fokker America havaroval 

a utrpěl vážné zranění.

Charles Lindbergh podnikl svůj pokus ve dnech 20. a 21. května 1927, odstartoval z 

Rooseveltova letiště v New Yorku v maličkém jednomotorovém jednoplošníku Spirit of St. 

Louis.

 V dětství snil o tom, že přeletí Atlantik. Chodil na hodiny létání, pracoval jako 

mechanik, předváděl své kousky na leteckých exhibicích, chodil po křídlech letadla během 

letu. Napsal otci dopis, aby jej přesvědčil, že ví, co chce v životě dělat. Nabídl mu pomoc s 

kandidaturou do Kongresu, chtěl ho dopravovat letadlem po Minnesotě z jednoho místa 

kampaně na druhé. Otec jeho ambice podpořil.

Lindbergh se dal k armádě a v roce 1924 začal letecký výcvik na vojenské základně 

armádní letecké služby Spojených států v texaském San Antoniu na letišti Brooks Field 

(později Brooksova letecká základna*). Lindbergh byl nejlepším absolventem v ročníku, 

vysloužil si svůj odznak pilota a hodnost poručíka a pokračoval s létáním u Národní gardy 

v Missouri. Přesvědčil firmu Ryan Aeronautical Company z kalifornského San Diega, aby pro 

jeho pokus o přelet Atlantiku zkonstruovali Spirit of Saint Louis. Do tohoto dobrodružství 

vložil své vlastní peníze.

* letecká základna byla roku 2011 zrušena, v současnosti se na místě nachází multifunkční areál 
Brooks City-Base (pozn. překl.)
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Lindbergh letěl přes Kanadu do neznáma ve svém nevytápěném jednoplošníku bez 

regulace tlaku v kabině do výšky více než deset tisíc stop, aby se vyhnul bouřkám. Když 

křídla Spirit of St. Louis namrzla, letadlo kleslo z nebe sotva tři metry nad hladinu Atlantiku 

a vítr přicházející s vlnami kymácel letadlem sem tam. Lindberghovi se nakonec podařilo 

udržet letadlo ve vzduchu, ale když přelétal nad Grónskem, přestal mu fungovat magnetický 

kompas. Úplně ztratil orientaci a nevěděl, kam letí. Palivová nádrž umístěná před ním mu 

zcela zakrývala výhled. Přeletěl nad Irskem, jak se alespoň domníval, přes kanál La Manche, 

a přistál na pařížském letišti le Bourget. Stal se prvním mužem, který přeletěl Atlantik, letěl 

z New Yorku do Paříže. Zvládnul to za třicet tři a půl hodiny.

Byrd chtěl otestovat svůj Fokker F-VII, a tak 29. června 1927 zkusil štěstí a vydal se 

přes Atlantik s Berntem Balchenem, bývalým poručíkem norské královské námořní letecké 

služby, který absolvoval Amundsenovu a Ellsworthovu expedici s Norge. Společně se dvěma 

dalšími členy posádky odstartovali z Rooseveltova letiště v New Yorku a 1. července 1927 

nouzově přistáli na pobřeží Normandie.

Byrd si začal dopisovat s Amundsenem a žádal ho o další rady, snil totiž o tom, že se 

stane prvním člověkem, který doletí na jižní pól. Amundsen se ujal Nansenovy role, dopisoval 

si s Byrdem, řekl mu, jaký druh pemmikanu bude potřebovat, že má lovit tuleně, aby měl 

čerstvé maso pro své muže a psy. Vykládal Byrdovi, že se snaží sehnat veškeré potřebné 

vybavení, poradil mu také, aby si vzal s sebou čokoládu a ovesné sušenky. Doporučil mu nosit 

spodní vrstvu prádla z dobré vlny a na ni lehkou větru odolnou bundu. Varoval ho, že si nemá 

na sebe navlékat příliš mnoho oblečení, aby se pak nepotil a zdůrazňoval, že je potřeba zůstat 

v suchu a v teple. Také Byrdovi poradil, aby nosil ochranné brýle, díky kterým se vyvaruje 

sněžné slepotě, a díky nimž za slunečných dnů lépe odhalí trhliny v ledovci.

Byrd s Amundsenem pokračovali ve výměně dopisů a telegramů, Amundsen dělal vše 

pro to, aby Byrdovi pomohl dosáhnout jeho cíle – doletět na jižní pól.  Byrd v dopise ze 

7. června 1928, vyjádřil Amundsenovi svůj vděk a přátelství.

Na rozdíl od Amundsena byl Byrd schopný zajistit si obrovskou podporu, kterou 

potřeboval k pokrytí enormních nákladů na výpravu na jižní pól. Finance často přicházely od 

velikánů z podnikatelské sféry, kteří měli báječné vize. Mezi Byrdovy sponzory patřili John 

D. Rockefeller ml., Edsel Ford, Vincent Astor, fond Daniela Guggenheima, Harold 

S. Vanderbilt, Gilbert Grosvenor z National Geographic Society, vydavatelé novin New York 

Times Adolph Ochs a Arthur Sulzberger či majitel deníku  St. Louis Post-Dispatch Joseph 

Pulitzer, anebo americké námořnictvo.
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Byrd potřeboval finanční prostředky na zaplacení stavby a vybavení tří lodí – the City 

of New York, Eleanor Bolling a C. A. Larsen,  a dvou letadel –  Ford Tri-motor a Fairchild. 

Musel získat finance na výstavbu budov v Malé Americe – na společnou jídelnu, ubytovnu, 

fotolaboratoř, knihovnu se třemi tisíci knihami, radiostanici, nemocnici, samostatné bydlení 

pro lékaře, geologa, meteorologa  a fyzika, a také pozorovatelnu magnetických jevů, 

meteorologickou stanici, sklad rádiových přístrojů, opravnu letadel a opravnu strojů. 

Potřeboval nashromáždit 4500 litrů benzinu, 75 tun uhlí, dostatek jídla na 15 měsíců, zásoby 

a vybavení pro padesát čtyři mužů, 80 tažných psů a svého malého bílého teriéra Iglooa.

1. září 1928, kdy byl Amundsen považován za mrtvého, napsal Byrd dopis do 

Aftenposten, novin z norského Osla (do r. 1928 známé jako Christiania), vyšel 3. září 1928:

Amundsen byl mým blízkým přítelem. Byl to odvážný muž a jeden z nejvýznačnějších 

průzkumníků všech dob. Amerika drží smutek s Norskem. Amundsen zemřel šlechetně 

při záchraně osob v nouzi. Jako poctu Amundsenovi ponesu s námi na antarktický 

kontinent norskou vlajku.

R. E. Byrd

2. ledna 1929 the City of New York dorazila do Malé Ameriky, Byrdovy základny v 

Antarktidě ve Velrybí zátoce na Rossově šelfovém ledovci šest a půl kilometru od místa, kde 

Amundsen založil Framheim. Byrd s posádkou přezimovali v Malé Americe a diskutovali 

o tom, jak úspěšně doletět na jižní pól. Museli vzít v úvahu každý detail. Kolik paliva a oleje 

budou potřebovat na celý let, kolik mají vzít navíc jako rezervu? Kdyby museli nuceně přistát, 

kolik jídla a oblečení, vybavení na saně a na opravu budou potřebovat vzít s sebou pro přežití?

Důkladně přemýšleli nad tím, jak let provedou: zda bude nepřetržitý, nebo se dvěma 

zastávkami. Dean Smith, jeden z pilotů, se obával, že kdyby museli čelit protivětru, nemohli 

by dorazit na jižní pól a vrátit se zpět do Malé Ameriky, a kdyby dvakrát přistávali na 

doplnění paliva na neznámých místech, riziko nehody by se zvýšilo o 20 procent. Rozhodli se 

provést palivové a výškové testy, aby zjistili, jak se letadlo chová. Byrd také nechal posádku 

vypsat a zvážit vše, co povezou s sebou v letadle – nouzové zásoby jídla, saně, zdravotnické 

potřeby, stany, rádiové přístroje, vědecké vybavení – zapsali a zvážili i to, co povezou na 

saních. Zbavili se věcí, které nepovažovali za nutné, a snížili celkovou hmotnost, jak to jen 

šlo.
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Byrd chystal dva lety: nejprve zamýšlel odvézt palivo a zásoby pro zpáteční cestu z 

pólu do zásobárny na úpatí ledovce Axela Heiberga, a druhý let byl samotným pokusem 

doletět na jižní pól. Také zřídili sklady s nouzovými zásobami jídla pro posádku letadla pro 

případ, že by museli nuceně přistát.

 Pro zakládání skladů zásob byla nepostradatelná psí spřežení. Společně s psovody si 

v kruté zimě razila cestu po ledu, a dokázala přečkat plno sněhových bouří. Pro Byrda a jeho 

muže byli psi mnohem víc než jen pracovní zvířata, byli jejich milovanými přáteli. Nejlepší 

psovod výpravy Norman Vaughan měl v oblibě psa jménem Spy. Byrd uvádí, že Vaughan 

Spye miloval jako bratra. Spy při vykládání zásob pracoval s takovým zápalem, až se mu 

zanítily klouby, a když skončil, mohl sotva chodit. Vaughan zvažoval, že Spye zastřelí, aby jej 

zbavil bolesti. Místo toho jej s Byrdem vzali dovnitř. Byrd jej měl ve svém pokoji, kde bylo 

teplo, a nechal jej spát na kusu plachtoviny.  Pes dostával speciální stravu. O pár dní později 

vzali Spye ven, aby se protáhl,  když zrovna probíhalo kolem jeho staré spřežení. Spy uviděl, 

jak jeho kamarádi Watch a Moody vesele pobíhají sem tam, a s obrovskou rychlostí se pustil 

za nimi a předehnal je, hluboko v sobě probudil sílu, díky níž si znovu vydobyl své místo ve 

spřežení.

Byrd napsal, že to byla jedna z nejkrásnějších věcí, jakou kdy viděl: „Celý tábor ustal 

v práci, vida to, i sledovali jsme s podivem, jak Moody a Watch očichávali starého veterána 

a položili si na něj tlapy prazvláštním gestem. Nemohli jsme pochopit, že ta divoká a 

nezkrocená zvířata by mohla býti schopna hlubokých a trvalých citů.” (S Byrdem na jižní 

točnu (Malá Amerika)). Spy postupně nabral síly a přidal se zpátky ke svému spřežení. 

Společně s muži se psi podíleli na zpřístupňování Antarktidy, které probíhalo díky psím 

spřežením a letadlům.

Laurence Gould, zástupce vůdce výpravy, pomocí letadla provedl první geologický 

průzkum pohoří Rockefeller Mountains. Byrd se svou leteckou posádkou poprvé z letadla  

fotograficky zmapovali Velrybí zátoku, také sledovali a testovali možnosti svého letadla.

Po celou dobu expedice vědci, především ti zabývající se magnetizmem 

a meteorologií, a radisté neustále hledali nová řešení problémů a snažili se stanovit nejlepší 

den pro let nebo vymýšleli, jak udržovat rádiovou komunikaci a pomoci posádce letadla 

s navigací.

William Haines se svým týmem meteorologů provedl různá přízemní měření – teploty, 

vzduchu a podobně; také vyslali pilotovací balóny až do výšky 9000 metrů, provedli tak jedna 

z prvních pozorování cirkulace vzduchu v atmosféře nad Antarktidou. Zjistili, že pozorování 
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vyšších vrstev atmosféry je jediným spolehlivým prostředkem pro určování okamžitých změn 

v počasí.

Také přišli na to, že rádiovou komunikaci ovlivňuje magnetické pole Země. Byrdovi 

tři radisté Malcolm P. Hansan, Carl O. Petersen a Howard F. Mason vymysleli rádiový 

systém, který operoval na vysokých a středních frekvencích. Ty jsou méně ovlivňovány 

fyzickými rušivými podněty, a mohly tak umožnit využívat systém jako rádiový kompas a 

směrový rádiový maják pro navigaci. V budově, která byla nazvána Ochsova rádiová stanice, 

radisté včetně Freda Meinholze, radisty the New York Times, udržovali muže v kontaktu s 

vnějším světem; ale po několika měsících života ve stísněných prostorech, v kruté zimě a při 

tlumeném světle se nemohli dočkat jara.

9. října 1929 Byrd a novinář the New York Times Russel Owen vyšli před budovu, a 

jak popisuje Byrd:

,,Ovzduší bylo náhle plno ledových krystalů, které padaly jako déšť. Slunce pronikalo 

roztrhanými mraky, které žloutly a opaleskovaly v jeho rostoucí záři a tu se vznesl od 

země oblouk nejnádhernější duhy, jakou jsem kdy v životě spatřil a v okamžiku 

přeťaly slunce dva mohutné trsy jasného světla, v jejichž středu planulo slunce 

rudými plameny. Po obou stranách bylo viděti kruhy falešných sluncí, proťatých 

světelným trsem duhových barev.  Právě naproti slunci se objevilo antihelion, 

odrážejíc rozpjatá ramena kříže, světelný šedý sloup vystupující ze sněhů Bariéry. 

Skoro celou hodinu jsme pozorovali tento nádherný úkaz, zatím co ledové krystalky, 

které jej způsobily, padaly kolem nás ve třpytivém lijáku.”  (S Byrdem na jižní točnu 

(Malá Amerika))

 

Portrét Russella Owena (New York Times). Jeho reportáže z Byrdovy antarktické výpravy pro 

the New York Times vyhrály roku 1930 Pulitzerovu cenu.

Owen ve spolupráci s the New York Times zřídil komunikační kanál v antarktickém 

vnitrozemí, odkud rádiem vysílal zprávy do světa.

 

Owen toho večera napsal: ,,Odebrali jsme se domů, hluboce dojati krásou a vznešenou 

nádherou toho velkolepého úkazu.” (str. 322 S Byrdem na jižní točnu (Malá Amerika)). 

Takovou podívanou vnímali jako dobré znamení.
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Na Den díkůvzdání roku 1929 Laurence Gould s týmem geografů poslal rádiem 

zprávu, že počasí se nemění a viditelnost je perfektní. Harrison vypustil meteorologické 

balóny, Haines zkontroloval povětrnostní mapy a oznámil Byrdovi, že lepší den než tento se 

mu nenaskytne. 

28. listopadu 1929, těsně po třetí hodině odpolední navigátor Richard Byrd, pilot Bernt 

Balchen, kopilot a radista Harold June a Ashley McKinley, který dělal letecké snímkování, 

nastoupili do  Floyda Bennetta, třímotorového letadla značky Ford, jež bylo zaplněné 

několika řadami kanystrů benzinu, hromadami oblečení a pytli jídla. V 15:29 se vydali z Malé 

Ameriky na první let k jižnímu pólu. Nejdůležitější otázkou pro ně bylo, zda dokážou nabrat 

dostatečnou výšku, aby přeletěli přes ,,Hrb” – kritický bod cesty, kde musejí vystoupat do 

jedenácti tisíc stop, dostatečně vysoko na to, aby mohli proletět nad Jihopolární plošinou. 

Článek o Byrdovi s mapou Amundsenovy trasy, která mu zaručila úspěšné dobytí jižního pólu,  

na stránkách the New York Times (vydání z 16. října 1929)

Když vyrazili v 15:29 z Malé Ameriky, letěli nad cestou lemovanou sklady zásob, ale 

pak je zmátla mlha, kterou prolétali, a cestu ztratili z dohledu.

Z východu foukal silný vítr a Balchen byl nucen upravit kurs o 10 stupňů vlevo, aby 

stále letěli směrem k jižnímu pólu v jedné přímce. Zůstával klidný, ale už chtěl být u ,,Hrbu”. 

June pracoval s rádiem, McKinley se věnoval leteckému snímkování a Byrd zkoumal mapu a  

navigoval. 

Překřikovali zvuk motorů, aby se dorozuměli. V tlustých bundách a dalším oblečení 

jim bylo horko, ale do kabiny zavál chladivý vánek, a když se nebe vyjasnilo, zalila ji záplava 

zlatavého světla.

Byrd si zaznamenal pozici letadla a vzpomněl si, že Amundsen byl nadšený když 

urazil dvacet pět mil za den; Byrd s posádkou zrovna přelétal přes překážku průměrnou 

rychlostí 145 kilometrů v hodině. Uvědomoval si, že má s letadlem oproti Amundsenovi 

s tažnými psy výhodu rychlosti, jenže kdyby letadlo mělo mechanickou poruchu nebo muselo 

čelit silnému protivětru, tedy věcem mimo Byrdovu kontrolu, jejich pokus by mohl být 

zmařen a tyto okolnosti by je mohly stát život.

 Přibližně 160 kilometrů od úpatí pohoří královny Maud zpozorovali Laurence Goulda 

se skupinou geologů. Gould kontaktoval Byrda vysílačkou, a ten  mu potvrdil pozici letadla. 

Když doletěli k pohoří královny Maud, roztočil Balchen motory na plný výkon – na 
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1750 otáček za minutu. Byrd sledoval výškoměr a používal k navigování sluneční kompas. 

Floyd Bennett postupně vystoupal do výšky čtyř tisíc pěti set stop. Když spatřili hory Axela 

Heiberga a ledovec Liv, bylo třeba zvolit směr, kudy poletí, museli se rozhodovat 

rychle – promarněný čas znamenal promrhané palivo.

Vzpomněli si, že podle Amundsenových slov byl nejvyšší bod průsmyku vedoucího 

skrz ledovec Axela Heiberga ve výšce 10 500 stop. June spočítal spotřebu paliva a hmotnost 

letadla, pak zjistili, do jaké výšky mohou letět. Byli si vědomi, že vrcholky, které se tyčily po 

obou stranách průsmyku a obklopovaly jej, byly výš, než kam může jejich letadlo doletět. Ale 

nevěděli jistě, jak byl průsmyk široký, nebo jestli se do něj vejdou či zda se v něm dokážou 

otočit, kdyby bylo potřeba.

Balchen si povšiml, že nad ledovcem Axela Heiberga je řídký mrak, což možná 

naznačuje změnu počasí, tak se raději rozhodli proletět průsmykem ledovce Liv, 

pojmenovaným po Nansenově dceři. Byrd usuzoval, že není tak vysoký jako ledovec Axela 

Heiberga, a  že je zřejmě i o trochu širší.

Ve  21:15 June energicky otevřel kanystry s palivem a jejich obsah nalil do hlavní 

nádrže,  prázdné kanystry vážící každý po jednom kilogramu vyhodil ven, aby snížil váhu 

letadla. Spočítal spotřebu paliva. Během cesty se museli potýkat s protivětry, tudíž let trval 

déle než předpokládali a spotřebovali více palivové směsi, ale těsně před odletem si vzali na 

palubu palivo navíc. Dostali se k okraji ledovce Liv a domnívali se, že právě spatřili 

Jihopolární plošinu.

Byrd píše, že stupňovitý ledovec se zvedal strmě vzhůru, některé části vyčnívaly 

vysoko nad jejich letadlo. Byly na něm také až sto dvacet metrů vysoké ledovcové vodopády, 

a podle Byrdových slov to byly nejkrásnější padající proudy vody, jaké kdy v životě spatřil. 

Nicméně od obdivování krás museli přejít k řešení potíží.

 V průsmyku profukovalo a křídla letadla se začala klepat, viklala se a nadskakovala.

Vítr se v nárazech opíral do letadla tak silně, že museli změnit kurs a letět nad řadou trhlin, 

které naháněly hrůzu, a museli se vyrovnávat se silou větru, která jejich letadlo stahovala 

dolů, málem přestali stoupat. Úzkým průsmykem proudil velmi silný vítr, pohybovali se 

velmi pomalu a nebylo možné  otočit zpět. Věděli, že kdyby na chvilku vynechal motor nebo 

začal foukat silný nárazový vítr, mohou letět jen vpřed nebo směrem dolů.

Balchen se usilovně snažil pokračovat ve stoupání, ale letadlo nenabíralo výšku, tak 

křikl na posádku, aby odhodili pryč 90 kilo nákladu. Byrd se musel rozhodnout mezi jídlem 

16



a palivem. Pokud zvolí palivo, tak nebudou mít dostatek na to, aby se dostali k pólu a zpět; 

když vybere jídlo a havarovali by, neměli by nic k přežití.

Byrd nařídil Juneovi vyhodit ven pytel s jídlem a letadlo znovu začalo stoupat, 

nicméně větrné proudy, které táhly letadlo dolů byly čím dál silnější, a tak vyhodili druhý 

pytel.  Letadlo ihned nabralo výšku, zvládli proletět průsmykem a ještě měli pět set stop 

rezervu. Vystoupali nad Jihopolární plošinu a bleskurychle proletěli kolem vrcholků hor, které 

před nimi vyvstávaly na východním obzoru. Pokračovali v letu ke 171. poledníku.

Admirál Byrd přistává v Antarktidě, 1929.

Na podlaze letadla byl umístěn přístroj na měření úhlu snosu, který ukazoval, zda se 

kurz letadla odklání tím či oním směrem od trati letu. McKinley s Byrdem jej neustále 

kontrolovali. Byrd využíval sluneční kompas a informace z tohoto přístroje k tomu, aby 

navigoval Balchena.

Byrd vyfotografoval Slunce, bylo 1:14 greenwichského času a podle propočtů konečně 

dosáhli jižního pólu. Přeletěli nad pólem ještě jednou a Byrd poznamenal, že letí nad místem, 

kde stanuli Amundsen a Scott, na jejich počest přeletěli nad pólem s vlajkami jejich zemí. 

Dole se rozprostírala jen nekonečná bílá pláň.

Vydali se zpátky směrem k Malé Americe; hory, které byly předtím jasně viditelné teď 

byly zahaleny do mraků, které se rychle posouvaly dál. Čas ubíhal pomalu, ale zadní vítr tlačil 

letadlo kupředu, letěli 200 kilometrů v hodině ve výšce 11 500 až 12 000 stop.

Když prolétali kolem hor pojmenovaných po Ruth Gadeové, Nansenovi 

a Christophersenovi*, Balchen se usmál a proletěli mezi Ruth Gadeovou a Christophersenem. 

Postupovali rychle vpřed, ale najednou Byrdovi hory přestávaly být povědomé, a v tom 

okamžiku si vzpomněl, na co jej upozorňoval Amundsen. Vzhled hor se mění podle toho, 

odkud se na ně člověk dívá. Byrd si uvědomil, že předtím letěli v jiné nadmořské výšce 

a náhle rozpoznal Nansenovu horu a ledovec Liv, na němž hladce přistáli, a kde doplnili 

palivo. Poté, co znova vzlétli, konečně uviděli Velrybí zátoku a stožáry pro příjem a vysílání 

rádiového signálu v Malé Americe. Přistáli 29. listopadu 1929 v 10:08, úspěšně provedli první 

let na jižní pól za osmnáct hodin a čtyřicet jedna minut.

Richard Byrd řídil ještě čtyři další antarktické průzkumné expedice,  v letech 1956-57 

velel operaci amerického námořnictva s názvem Deep Freeze I, a založil stálé základny v 

* v angličtině Mount Ruth Gade, Mount Nansen, Mount Christophersen (pozn. překl.)
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zátoce McMurdo, na jižním pólu a ve Velrybí zátoce. Díky základnám bylo možné pokračovat 

v prozkoumávání Antarktidy.

20 

Prstem po mapě

Jak bych mohla zjistit víc o Amundsenově vizi a Byrdově odkazu? Kdo by mohl vědět, jak 

doletět do vnitrozemí Antarktidy a na jižní pól? Pak mě to napadlo: Navigátorka, kterou jsem 

potkala před svým plaveckým výkonem v Ilulissatu. Bude to vědět Samantha Eastová. 

Vzpomněla jsem si, že bydlí někde ve státě New York. Prošla jsem své záznamy. Psaly jsme si 

e-maily, ale její e-mailovou adresu jsem ve svém počítači nemohla najít. Zkusila jsem různé 

kombinace jmen i písmen. E-maily se mi vrátily jako nedoručitelné. Začala jsem s hledáním, 

snažila jsem se najít útržek papíru s jejím písmem a e-mailovou adresou. Hledala jsem 

dlouho, pak jsem se podívala na zeď naproti svému psacímu stolu. Přímo před očima jsem 

měla nádherný kalendář s fotografiemi Antarktidy. Poslala mi jej Samantha. Přidala k němu 

lístek s poznámkou. Já jsem si jej schovala. Napsala, že skrze kalendář mi chce ukázat místa, 

kde létala se 109. křídlem, a připomenout mi, jak jsem tam plavala. Měla jsem její adresu 

bydliště! Byla v hromádce lístků na mém pracovním stole. Napsala jsem jí a čekala.

Ale čas běžel. Byl červen roku 2008, a já jsem věděla, že na Antarktidu se jezdí v 

prosinci a v lednu. Nebylo času nazbyt, na webové stránce Národní vědecké nadace (National 

Science Foundation, zkráceně NSF) jsem našla, že mají kancelář polárních programů pro 

umělce a spisovatele, kteří mohou navrhovat různé spisovatelské nebo umělecké projekty a 

soutěžit o granty nadace, které jim umožní vycestovat na Antarktidu a věnovat se svému 

projektu. Potíž byla v tom, že pro přihlášení na sezónu 2007/2008 bylo už příliš pozdě. 

Nevešla jsem se do termínu NSF, ale potřebovala jsem jet na Antarktidu, abych mohla napsat 

něco o mužích a ženách, kteří uskutečňovali Amundsenovu myšlenku.

Když se mi ozvala Samantha Eastová, poradila mi, abych se spojila se Sarah 

Andrewsovou, její kamarádkou a spisovatelkou, která byla v Antarktidě před několika lety. 

Sarah mi ihned odpověděla a poradila mi, abych kontaktovala plukovníka Rona Smitha, který 

byl velitelem v terénu pro společnou pracovní skupinu operace Deep Freeze. Vysvětlila mi, že 

plukovník Smith měl velení nad všemi letouny C-17 a LC-130, ledoborci a dalšími loděmi, 

které dodávají zásoby na antarktické základny a odvážejí z nich odpady a další materiály, 

které je potřeba zlikvidovat.
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Trasa, kterou létá letectvo Spojených států amerických ze stanice McMurdo na pól se 

nepřekrývá s Amundsenovou; ten letěl více na východ, LC-130 ale létá z Rossova šelfového 

ledovce přes Transantarktické pohoří na Jihopolární plošinu.

Sarah mi napsala doporučení pro plukovníka Smitha a sdělila mi o něm více 

podrobností. Říkala, že je známý jako ,,ledový vyslanec”. Je zástupcem letectva Spojených 

států amerických, a je také velitelem operace Deep Freeze. Jeho úkolem je pracovat s Národní 

vědeckou nadací a poskytovat podporu vědcům v Antarktidě. Spolupracuje se čtyřiceti čtyřmi 

zeměmi, které operují na Antarktidě na základě Smlouvy o Antarktidě, respektive s jejich 

vědci, politiky a podpůrným personálem. Hlavním tématem Smlouvy o Antarktidě je 

skutečnost, že tento kontinent bude využíván pouze pro mírové účely. Žádný stát si nemůže 

na Antarktidě nárokovat území, smlouva zaručuje také vzájemnou spolupráci mezi zeměmi. 

Zahrnuje rovněž péči o životního prostředí Antarktidy. Plukovník Smith je ještě k tomu 

pověřen všemi záchrannými operacemi letectva Spojených států amerických v Antarktidě.

Díky tomu, co jsem o plukovníkovi Smithovi slyšela, jsem si uvědomila, že právě on 

je mužem, který naplňuje odkaz admirála Byrda, je velitelem v Antarktidě stejně jako on. 

Chvíli mi trvalo než jsem přišla na to, jak mu mám napsat.

22. června 2008 jsem byla při západu slunce na molu na pláži Seal Beach v Kalifornii 

a brouzdala pohledem po hladině Tichého oceánu zčeřeného vlnami, pozorovala jsem, jak se 

zářivé oranžovo-zlaté sluneční paprsky rozlévají po hřebenech vln a vrhají světlo na větší 

metrové vlny, které se kroutí jako kudrliny a sklouzávají na měkký písek, a jak z nich 

vyzařuje zvláštní síla, jako kdyby vydechovaly. Snažila jsem se přijít na to, jak bych se mohla 

dostat do Antarktidy a napsat o Amundsenovi a 109. leteckém pluku, vtom mi zazvonil mobil.

„Dobrý den, tady Ron Smith,“ řekl odměřeně muž s úžasným baltimorským akcentem. 

Bylo to letectvo. Pomyslela jsem si, že mu musím říct všechno do tří minut nebo i za kratší 

dobu. Asi bude hodně vytížený. Řekla jsem mu, že potřebuji letět se 109. křídlem a psát o 

jejich misi v Antarktidě, a o tom, jak souvisí s Amundsenovou myšlenkou. Zeptal se mě na 

několik otázek ohledně termínu dokončení mé knihy a pochopil, že nestíhám letošní uzávěrku 

přihlášek do programu NSF pro umělce a spisovatele, a že příští rok by už bylo pozdě. Poradil 

mi, ať kontaktuji kancelář letectva pro styk s veřejností. Když si budou myslet, že můj projekt 

je dobrý, pošlou můj návrh na knihu tajemníkovi letectva, aby můj nápad podpořil. Byla jsem 

rozradostněná z toho, že letectvo se bude zabývat mou žádostí a udělala jsem na molu 

taneček.
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Jakmile jsem dorazila domů, sepsala jsem svůj návrh na knihu, odeslala jej kanceláři 

pro styk s veřejností a čekala na schválení. 28. července přišel souhlas z Pentagonu. Byla jsem 

ohromně nadšená. Projekt se kousek po kousku začínal rýsovat. Písemný souhlas z Pentagonu 

jsem odeslala 12. útvaru letectva do kanceláře pro styk s veřejností, a ti jej přeposlali Národní 

vědecké nadaci. Antarktida byla společnou misí letectva armády Spojených států a Národní 

vědecké nadace, a tak jsem potřebovala souhlas od obou uskupení. 

Uběhlo několik týdnů. 

A pak mi jednoho dne zavolal Ron Smith. Říkal, že mi poslal na e-mail satelitní 

snímek Antarktidy. Chtěl vědět, jestli mohu složku otevřít a podívat se na obrázek. Začal 

vysvětlovat, že letouny LC-130 a C-17, které pomáhají při operaci Deep Freeze, létají z města 

Christchurch na Novém Zélandu na stanici McMurdo. Let z Christchurche na McMurdo trvá 

deset hodin. Podívala jsem se na satelitní snímek. Antarktický kontinent mi připadal velký 

jako Spojené státy a Mexiko dohromady. Měl tvar obřího rejnoka, jehož ocas směřoval k 

jižnímu cípu Jižní Ameriky. Rossův ostrov, kde sídlí americká základna McMurdo, se nachází 

v zátoce McMurdo a poblíž rejnokovy hlavy, asi 1200 kilometrů jižně od stanice McMurdo, 

byl vidět jižní pól.

Zleva plukovník letectva armády Spojených států Ron Smith a generálporučík David Deptula,  

velitel společné pracovní skupiny operace Deep Freeze, přistání v Antarktidě, leden 2006.

1500 kilometrů od stanice McMurdo, směrem k levé ploutvi rejnoka, bylo vidět 

výzkumnou stanici v oblasti WSD, respektive WAIS (takzvaný Západoantarktický ledovcový 

štít). Na pravé ploutvi rejnoka se nacházela nová stanice Antarktické Gamburcevovy 

provincie (AGAP), kde probíhal výzkumný projekt, jež se zabýval studiem Gamburcevova 

pohoří ukrytého hluboko pod ledovcem. Nacházelo se ve značně odlehlé oblasti. Ještě nikdy 

nebylo prozkoumáno. Přemýšlela jsem, jestli nevíme o povrchu Měsíce více než 

o antarktickém kontinentu.

 Tučňáci císařští a letadlo LC-130 – vodní plavci a přístroj pro vzduchoplavce. 

Když mě Ron zasvěcoval do detailů o Antarktidě, pomyslela jsem si, jaké mám štěstí, 

že mě o tomto místě informuje plukovník, který tam strávil jedenáct sezón, popisuje mi, co 

mohu vidět na satelitním snímku. Mapy mě vždycky fascinovaly. Ale měla jsem zkušenost 
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hlavně s námořními mapami. Letecká mapa byla tak odlišná; dívat se na antarktický kontinent 

ze shora z vesmíru, to byla úplně jiná perspektiva.

Ron Antarktidu znal. Dlouho předtím než se stal plukovníkem, byl navigátorem pro 

LC-130, a byl vytrénovaný k tomu, aby se vyjadřoval jasně, stručně a popisně, a naváděl 

pilota a kopilota. Ale byl také básník, vybíral svá slova podobně jako znamenitý umělec, který 

smíchá barvy tak, aby docílil co nejdokonalejšího odstínu, mohl je nanést na plátno a sdílet 

svou představu. Popisoval mi Antarktidu jako rozlehlou dechberoucí divočinu, ledovou poušť, 

kde v zimě klesají teploty k minus 85 stupňům Celsia, a kde se tyčí ohromná pohoří 

přesahující výšku 4000 metrů. Prostředí Antarktidy je značně drsné a nepředvídatelné a může 

být velmi nebezpečné. Jedno hloupé přehlédnutí nebo chyba z nerozumu, a život náhle může 

viset na vlásku.

Ron mi řekl, ať přesunu pozornost k satelitní mapě, na místo, které je blízko zadní 

části rejnokovy pravé ploutve. V této oblasti byla postavena stanice McMurdo. Nachází se na 

Rossově ostrově, což je vulkanický ostrov se dvěma dominantními horami. První je aktivní 

sopka Mount Erebus tyčící se do výše 3794 metrů nad mořem, a druhá je nečinná sopka 

Mount Terror vysoká 3262 metrů. Bylo vidět, že z Mount Erebus neustále stoupá stovky 

metrů vysoko oblak síry.

Pak Ron mluvil o tom, že Spojené státy sdílejí Rossův ostrov s Novozélanďany. 

Novozélandská Scottova základna se nachází přibližně šest kilometrů od stanice McMurdo. 

Členové letectva Spojených států amerických a novozélandských vojenských vzdušných 

sil (RNZAF) jsou dobří přátelé a kolegové. V blízkosti stanice McMurdo se nacházejí dvě 

chaty, které postavili Scott a Shackleton předtím, než se vydali na jižní pól. Protože je tam 

chladný a suchý vzduch, jsou obě chaty výborně zachovalé a vypadají skoro stejně jako před 

sto lety, kdy tito dva muži pobývali v Antarktidě.

Hlavní misí 109. křídla je dopravovat letadlem vědce a jejich spolupracovníky 

a vybavení na různé vědecké základny po celém antarktickém kontinentu. Pro úspěšnost mise 

jsou zásadní ranveje.

Ve většině částí světa piloti raději vzlétají a přistávají na ranvejích bez ledu a 

sněhu – ale abyste si představili, jak odlišné je létání v Antarktidě – jediné dvě ranveje, které 

Letectvo Spojených států používá jsou z ledu nebo sněhu.

Ranvej Pegasus je na ledovcovém ledě a nachází se přibližně čtyřicet pět minut jízdy 

od stanice McMurdo, používají ji veliké nákladní letouny C-17 a menší LC-130. C-17 a LC-

130 využívají k přistávání na Pegasovi podvozek s koly. Druhá ranvej se jmenuje Williams 
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Field, je to dráha pro lyžový podvozek, na které přistávají na sněhu letadla LC-130 opatřené 

tímto typem podvozku. Williams Field je vzdálena přibližně 30 minut cesty od McMurdo.

Pobřežní stráž Spojených států amerických léta zajišťovala podporu operace Deep 

Freeze tím, že upravovala mořský led potřebný pro ledovou ranvej. Pobřežní stráž používala 

ledoborec, který rozrazil led na otevřeném moři, a vytvořil tak cestu bez nerovností, ze které 

se po opětovném zamrznutí stala ledová ranvej. Ale ještě před tím, než led znovu zamrzl, 

měla pobřežní stráž jinou zásadní úlohu, byla „průkopníkem cesty“ pro tankery a nákladní 

lodě Military Sealift Command (velitelství námořního transportu ozbrojených složek), které 

jely touto cestou nedlouho po ledoborci. Bez něj by se na McMurdo nedostaly zásoby paliva 

a dalších věcí, a mise by tam nemohla fungovat v celoročním provozu. Protože flotila 

amerických ledoborců dostala nízkou finanční prioritu, pobřežní stráž Spojených států 

amerických již nemůže v rámci antarktické mise samostatně operovat a musí se spoléhat na 

zahraniční ledoborce přidělené na základě smluv.

Když se rozhovor s Ronem chýlil ke konci, uvědomila jsem si, jak je důležité, aby 

Spojené státy měly více ledoborců použitelných v Antarktidě, a také v Arktidě. Pokud mořský 

led během příštích deseti led roztaje, budou arktické vody přístupné a nastane rozvoj 

v oblastech lodní přepravy, obchodu a bude více potřeba hledat nové cesty. Na životní 

prostředí Arktidy bude kladen zvýšený tlak a bude naléhavě nutné, aby byly Spojené státy 

schopny reagovat na potenciální problémy. Rovněž jsem si uvědomila, že bude o to více 

potřeba, aby americký senát ratifikoval Úmluvu OSN o mořském právu – mezinárodní 

smlouvu, která definuje práva a povinnosti národů světa, jež se týkají světových oceánů, 

a zároveň určuje pravidla pro vymezování územních hranic obchodního podnikání, pro 

životní prostředí a nakládání s mořskými zdroji. Mezinárodní smlouva o mořském právu by 

mohla napomoci ke vzájemné spolupráci mezi národy z celého světa, stejně jako Smlouva 

o Antarktidě, která se zaměřuje na vědecký výzkum, spolupráci a mír.

Seděla jsem pohodlně na židli a uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že jsem se mohla 

o Antarktidě dozvědět od muže, který strávil velkou část kariéry na tomto kontinentu a ve 

vzdušném prostoru nad ním a pokračuje v Amundsenově a Byrdově odkazu.
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3. Komentář

3. 1. Překladatelská analýza

3.1.1.  Vnětextové faktory

Vysilatel

 Autorkou, a zároveň vysilatelkou textu, je Američanka Lynne Coxová, která má za 

sebou čtyřicetiletou plaveckou kariéru. Vytvořila několik světových rekordů v dálkovém 

plavání na čas a drží prvenství v přeplavání Beringovy úžiny, kde jsou extrémně chladné 

podmínky, stejně jako v Antarktidě, kde uplavala téměř dva kilometry. Plavala tedy 

i v místech, která prozkoumával na svých cestách objevitel Roald Amundsen, tento polárník je 

pro ni zdrojem inspirace velmi si jej váží. Díky zážitku v Antarktidě, o kterém napsala svou 

první knihu, začala psát osobitým stylem o svých sportovních zkušenostech. Coxová se svůj 

životní příběh snaží sdílet s veřejností a inspirovat a motivovat jím ostatní, přednášela 

například na konferencích TedX nebo Google Talks.

Ačkoliv jsou v překládaném úryvku v devatenácté kapitole použity citáty z knihy 

Little America1 od Richarda Byrda či její parafráze, Coxová zůstává hlavní autorkou, 

poněvadž celým textem provází, sama se rozhoduje, jaký obsah bude citovat či parafrázovat 

a vše reflektuje na základě své vlastní zkušenosti a úhlu pohledu.

Částečně je vysilatelem i nakladatelství Houghton Mifflin Harcourt, které nechalo 

knihu South with the Sun vydat a publikovalo i předchozí knihu Coxové s názvem Grayson. 

Nakladatelství má sídlo v americkém Bostonu, odkud Coxová pochází, a má širokou škálu 

titulů – vydává beletrii, poezii i literaturu faktu slavných i méně známých autorů z různých 

časových období. 

1 BYRD, Richard. Little America: Aerial Exploration in the Antarctic, The Flight to the South Pole.
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adresát a záměr vysilatele

Předpokládaným příjemcem je průměrně vzdělaný člověk, kterého zajímá život 

Roalda Amundsena, příběhy související s dobýváním pólů a současné polární expedice. Text 

může oslovit příjemce, který již četl některou z předchozích autorčin knih a zajímá se o její 

život a sportovní kariéru. 

Předpokládá se, že čtenář má o téma aktivní zájem a chce se o něm dozvědět více. 

Ačkoliv je v textu poměrně velký počet specifických reálií, názvů a několik termínů, je pro 

primárního příjemce se všeobecným rozhledem a základními znalostmi geografie dobře 

srozumitelný – v textu jsou stručné i delší vysvětlivky, lze tedy mnoho pochopit z kontextu, 

anebo si příjemce může informace aktivně dohledat (pokud jej zaujmou), k čemuž může 

využít i map a fotografií, jež jsou součástí knihy.

Záměrem autorky je vzdělávat čtenáře, a zároveň mu nabídnout osobní pohled 

účastníků polární výpravy a jejich životní příběhy z osobitého pohledu. Aktualizuje téma 

polárních objevů tím, že promítá do textu i vlastní zkušenosti s plaváním v polárních 

oblastech a se spoluorganizováním výprav do těchto míst.

Médium, místo a čas

Překládaný text pochází z knihy South with the Sun, která vyšla ve Spojených státech 

amerických. Při jeho vydání bychom použili stejné médium, tedy psaný text, knihu, tento 

faktor tudíž nepředstavuje pro překlad problém, nevyžaduje zásadní změny. 

Povaha tématu a způsob jeho podání neklade cílovému čtenáři kvůli odlišnému místu 

vydání žádné zásadní překážky v jeho pochopení. Problémem jsou ale převody jednotek, 

kterými se dopodrobna budu zabývat později. Součástí obrazové přílohy k překládanému 

textu je mimo jiné výstřižek z novin (O: 201), na kterém je anglický text, většina je ale 

napsána velmi malým písmem, a velkou část výstřižku zabírá malá (nepříliš detailní) mapa. 
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Nepovažovali jsme tudíž za nutné jej nijak měnit, i v původním textu slouží spíše pro ilustraci 

skutečnosti, že se o R. Byrdovi psalo v novinách, a u cílového čtenáře navíc původní obrázek 

vzbudí a podpoří dojem autentičnosti.

Text vyšel v roce 2012, tedy poměrně nedávno, a proto nevyžaduje zásadní aktualizaci 

informací, přestože spadá do žánru literatury faktu. Jediný fakt, který se změnil v čase, a mohl 

by mít na překlad vliv, se týká základny Brooks Air Force Base, která se stala ke konci roku 

2012 nefunkční a začala se využívat k jiným účelům. Vzhledem k tomu, v jakém kontextu se 

o ní mluví ( ,,Lindbergh joined the army, and in 1924 he began flight training in the U. S. 

Army Air Service in San Antonio, Texas, at Brooks Field (now Brooks Air Force Base).“ 

(O: 195) ), jsem se rozhodla kvůli snaze o lepší informovanost a vzdělávání čtenáře, což je 

ostatně součástí autorčina záměru, tento nový fakt uvést do poznámky pod čarou. Tuto opravu 

jsem neuváděla přímo do textu, protože jsem chtěla zachovat i informaci o základně 

z výchozího textu a nepřišlo mi vhodné vkládat do autorčina proudu myšlenek opravu, která 

by na cílového příjemce mohla působit rušivě a nepatřičně. 

Vzhledem k času jsou zajímavé také citace z Byrdových knih, které byly vydány ve 

třicátých letech minulého století, nicméně citacemi se budu zabývat detailněji v jiné části 

práce.

Motiv

Autorka si je vědoma toho, že bylo v roce 2012, v době vydání knihy 100 let výročí od 

potvrzení skutečnosti, že jižní pól dobyli Norové v čele s Roaldem Amundsenem, a vzhledem 

k tomu, že ji tento muž velmi inspiroval i v osobním životě, zvolila pro vydání knihy skvělé 

načasování.
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3. 1. 2. Funkce textu

Při analýze funkcí textu vycházím z díla Romana Jakobsona2, který rozlišuje šest 

funkcí jazyka: referenční, poetickou, emotivní, konativní, fatickou a metajazykovou. 

V překládaném textu jsou výrazněji zastoupeny především první dvě z nich. 

Převládá funkce referenční, která je zaměřena na obsah, souvisí s předáním faktických 

informací adresátovi. Projevuje se také tím, že v textu se nachází několik termínů, například 

z oblasti meteorologie, a množství názvů, které odkazují ke konkrétním skutečnostem. 

Autorka v druhé kapitole více dává prostor své představivosti a kreativitě, tudíž je zde 

několik pasáží, kde se mísí funkce emotivní s poetickou funkcí – využívá různé metafory 

a přirovnání, ve vícero případech poeticky popisuje, jak na ni působí příroda a krajina, 

například když mluví o tvaru Antarktidy: „Antarctica was shaped like an enormous stingray 

with the tail of the stingray pointing up toward the southern tip of South America,“ (O: 209) 

nebo popisuje vlny:  „ … waves that were curling and sliding onto the soft sand, releasing 

energy like an exhaled breath.“ O: 208). V překládaném textu nicméně najdeme i úryvky 

s poetickou a emotivní funkcí převzaté z knihy Richarda Byrda (v textu uvedeny jako citace 

pomocí uvozovek), kupříkladu část, kde Byrd popisuje atmosféru z 29. října 1929: ,,The air 

suddenly became charged with ice crystals, which fell like rain ...“ (O: 198) Coxová nám tedy 

nabízí i pohled jiného autora, ukazuje jeho styl a snaží se nám přímo zprostředkovat, jak 

vnímal realitu on. 

2 JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. s. 78-81.
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3. 1. 3. Vnitrotextové faktory

 Téma a obsah 

Tématem knihy jsou polární objevy, autorka se v rámci celé knihy snaží klást důraz 

počiny Roalda Amundsena, který ji inspiroval, ale neopomíjí ani další polárníky jako 

například Fridtjofa Nansena či Američana Richarda Byrda. Zároveň v knize reflektuje své 

vlastní zkušenosti s plaváním v polárních oblastech a pokořování hranic lidských možností, a 

právě toto ji s polárníky spojuje. Vzhledem k tomu, že čerpá ze svých zkušeností, popisuje, 

jaké výzvy čekají na objevitele polárních oblastí v dnešní době. Obsahem první překládané 

kapitoly je v zásadě popsání vztahů Byrda s jinými polárníky, zejména pak s Byrdem, z jehož 

záznamů autorka v této kapitole do velké míry čerpá. Druhá překládaná kapitola se 

soustřeďuje na popis toho, jak se autorka snažila dostat na Antarktidu, a jak jí popisoval 

Antarktidu Ron Smith, plukovník, který velel americkým misím v Antarktidě.

 Presupozice

Kniha, respektive překládaný úryvek, je určena čtenářům, kteří se zajímají o život 

Amundsena a o polární objevy, jak již bylo zmíněno výše. Z toho vyplývá, že v tomto ohledu 

není v presupozicích adresáta cílového a výchozího textu rozdíl a očekává se u nich aktivní 

zájem o téma. V podstatě ani nemusí znát osobnost Lynne Coxové, protože autorka není 

hlavním tématem knihy a není nutné znát její předchozí životní zkušenosti, protože pokud se 

o nich zmiňuje, popisuje je vždy vcelku detailně.

Výstavba textu

V rozboru makrostruktury textu považuji za důležité podotknout, že kniha 

obsahuje předmluvu a doslov a je rozdělena do dvaceti čtyř jednotlivých kapitol. Každá 

kapitola je očíslovaná a má vlastní krátký název, který zpravidla výstižně vyzdvihuje 
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zajímavý motiv dané kapitoly („5. Caves of Death“) nebo odkazuje na určité místo 

(„12. Baffin Island“) či osoby ( „19. Amundsen and Byrd“), nebo obojí. („9. Greenland East 

and West“ ). Jednotlivé kapitoly jsou pak dále rozděleny na odstavce. Kurzívou jsou také pro 

lepší orientaci odděleny od zbytku textu popisky k fotografiím,obrázkům a plánkům, popis 

suprasegmentálních prvků je zde tedy zřetelně graficky oddělen od textu jako celku. 

 Co se týče mikrostruktury překládaného textu je zajímavé zmínit, že uvnitř vět jsou některá 

slova zvýrazněna kurzívou, v několika případech se jedná o názvy novin a nejčastěji jde 

o pojmenování různých dopravních prostředků ( kupříkladu „Josephine Ford“(O: 188), ,,City 

of New York“ (O: 194), kurzívu jsem v těchto případech v překladu zachovala, protože 

autorka tento postup konzistentně dodržuje a jeho užití je funkční a zohledňuje čtenáře   

 usnadňuje mu interpretaci, poněvadž význam slov kurzívou je zúžen na určitý typ objektu, 

takže i  když na první pohled mnohdy vypadají jako antroponyma či toponyma, neodkazují 

primárně k živým osobám či k místům, nýbrž právě k dopravním prostředkům (což je ještě 

podpořeno tím, že autorka většinou při jejich prvním užití explicitně píše, k jakému reálnému 

předmětu se vztahují (,,Ford Trimotor Floyd Bennett“ )).  Jinak je pro věty v překládaném 

textu charakteristická zejména složitá syntaktická struktura, věty jsou doslova nabité 

informacemi, autorka užívá hojně věty vložené a souvětí souřadná i podřadná. 

Dalším důležitým prvkem překládaného textu, ale i celé knihy, jsou citace a patří mezi 

ně zejména úryvky z deníků, dopisů či novinových článků. Objevují se i v kapitole 19, která 

je součástí překládaného úryvku. U všech citací je jasně uveden zdroj a jsou od zbytku texty 

odděleny různým způsobem, v překládané části najdeme oddělení uvozovkami pro kratší 

citace a delší citace jsou v novém, samostatném odstavci, který je naformátovaný jinak než 

zbytek textu (vizuálně nápadné větší okraje), v jednom případě je užito zvýraznění citovaného 

textu kurzívou.

Nyní jsem se věnovala výstavbě textu zejména po formální stránce, nicméně je rovněž 
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vhodné zmínit se i o kompozici  na rovině myšlenkově-tematické. První překládaná kapitola 

je od druhé v tomto ohledu jasně odlišná, protože ačkoliv je obě spojuje i s ostatními 

kapitolami převládající téma cestování do polárních oblastí a jejich objevování, jistým 

způsobem se liší autorčiným postojem a vztahem k jejímu textu, které jsou v některých 

úsecích velmi výrazné:V první překládané kapitole Coxová v části pojednávající o R. Byrdovi 

používá několik citací a spíše jen parafrázuje, shrnuje obsah jednotlivých vět a větších celků 

ze záznamů v knize Little America napsané tímto mužem, viz. následující porovnání:

Byrd:

„How much fuel and oil would be required to  accomplish the flight? What constituted a safe reserve? What was 

the maximum weight that could be allowed for emergency food and sledge equipment in case of a forced 

landing? What was the minimum that could be taken, to insure the safe return of personnel? How much weight 

could be allowed for engine repair equipment in case a forced landing can be made without injury to the plane?“ 

(Little America: 242)

Coxová: „They had to consider every detail: How much fuel and oil would they need to complete the flight, 

and how much of a reserve? If they had to make a forced landing, how much food and clothing, sledge 

equipment, and repair equipment would they need to carry for their survival?“ (O: 197)

Byrd: „Vaughan, who loved him as a brother, was of the opinion he should be shot: it would put him out of his 

misery. But it was decided to bring him into the house, where it was warm, and put him on a special diet. We 

gave him canvas to sleep on.“ (Little America: 191)

Coxová: „Byrd noted that Vaughan loved Spry as a brother. (…) Vaughan considered shooting Spry to put him 

out of his pain. Instead, Vaughan and Byrd brought him inside, and Byrd kept him in his room where it was warm 

and gave him a canvas to sleep on.“ (O: 198)

Coxová se tedy v první překládané kapitole se snaží zaujímat neutrální, objektivní postoj, 

poněvadž se v ní soustřeďuje zejména na reprodukci obecně známých skutečností, a na 
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prožitky a úspěchy významných osobností. V druhé kapitole naopak vypráví zejména o své 

vlastní zkušenosti a zaujímá k tématu osobní postoj a vytváří kontrast s první kapitolou tím, 

že popisuje své vlastní zážitky.

Z hlediska žánrově-stylistické výstavby je možné zařadit úryvek z překládané knihy s 

ohledem na komunikační funkce do odborného stylu, konkrétně jeho podoblasti populárně-

naučný styl3.  Uplatňuje se v něm v hojné míře Jakobsonova funkce referenční a autorka se 

snaží poutavou, přívětivou formou za využití biografického a autobiografického diskurzu 

vzdělávat čtenáře, rozšiřovat mu obzory. Je v něm patrné užívání terminologie v lexiku či 

vnitřní vysvětlivky uplatňované u jmen a názvů(„Floyd Bennett, the Fokker's pilot“ (O: 188)) 

často pomocí vsuvek či vět vložených, což je pro tento styl typické. 

Nonverbální a suprasegmentální prvky

V textu se objevují uvozovky, které naznačují, že se jedná o citaci jiného autora.  Delší 

citace jsou od zbytku graficky odděleny,  a to tím, že mají větší odsazení než okolní text. Po 

nich je zpravidla citovaný zdroj, který je uveden za použití dalšího suprasegmentálního prvku, 

totiž kurzívy. Kurzívou jsou také zvýrazněny popisky k fotografiím, čímž je dosaženo toho, že 

jsou graficky odděleny od zbytku textu, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že jejich obsah 

je poměrně nezávislý na zbytku textu. Fotografie a mají pro celou knihu důležitý význam, 

protože ilustrují to, o čem se v textu hovoří a mnohdy jsou k nim i připojeny, právě 

v popiscích, zcela nové informace, o kterých ve zbytku textu není řeč. V překladu jsem 

popisky k fotografiím vložila vždy přibližně na stejné místo jako v originálu, přičemž jsem 

nechtěla porušit hranice odstavců. Pokud bych překládala knihu jako celek, na pravidlech a 

omezeních pro vkládání fotografií s popisky do překladu bych se domluvila s vydavatelem. 

Pro celou knihu jsou velmi důležité také mapy Arktidy a Antarktidy s popisky umístěné na 

3 ČECHOVÁ, Marie. Stylistika současné češtiny, str. 162
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úvodních stránkách, na kterých jsou znázorněné trasy, po nichž se vydávali polární objevitelé 

či Lynne Coxová, a jež jsou v knize podrobně popisovány. V mapách je anglický text, kromě 

zeměpisných názvů se jedná i o krátké poznámky k trasám, které objevitelé využívali k 

objevování a dobývání polárních oblastí. Při překladu celé knihy by bylo dobré zvážit po 

domluvě s nakladatelem jejich převod do češtiny.

Dále je opět důležité poznamenat, že kurzívou jsou v textu vyznačeny taktéž názvy 

lodí a letadel. Tento postup jsem s ohledem na adresáta a populárně-naučný charakter textu 

v překladu zachovala, což jsem podrobněji vysvětlila výše.

Lexikum 

Z hlediska stylového rozvrstvení jazyka převládá v překládaném textu neutrální slovní 

zásoba. Místy se objevují také lexikální jednotky formálního rázu z vyššího rejstříku, která 

jsou latinského či francouzského původu (například acclaim (O: 188), secure (O: 196), 

conducted(O: 198), redirected (O: 210)), nicméně jejich používání je v angličtině již pevně 

zakořeněno, nepociťují se rozhodně jako výpůjčky a pro překlad nepředstavují zásadní 

problém. Na druhou stranu lze v textu vypozorovat i prvky, které jsou typické spíše pro 

mluvený, hovorový jazyk, jako je například příslovce míry s adverbiálním premodifikujícím 

intenzifikátorem „pretty much“ či neformální větná konstrukce „he had no interest 

whatsoever“(O:189). 

Kromě obecné slovní zásoby je použita také specifická slovní zásoba typická pro 

oblast aviatiky (např. ,,dirigible“ (O:188), ,,flight“ (O:188), ,,monoplane“ (O: 195)), nachází 

se zde také sémantické pole ze široké oblasti polárních objevů, se kterou souvisí popis krajiny 

či způsobu cestování a další („drifted“(190), „the unexplored wilderness“, toponyma 

označující místa především v Antarktidě), vzhledem ke způsobu podání je hojně zastoupeno i 

sémantické pole uvozovacích výrazů, tedy slovesa s významem psaní, říkání, mínění apod. 
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(noted, wrote, told, said, explained).

Nápadným fenoménem je hojné využívání spojky and, která spojuje ve slučovacím 

poměru několikanásobné větné členy či věty hlavní a, s přihlédnutím ke kontextu, navozuje 

dle mého názoru dojem výřečného projevu, Peprník hovoří o syntaktické expresivitě4, která je 

typická právě pro hromadění souřadného spojování vět či větných členů. 

Dále také autorka dbá na odbornou přesnost, znalost termínů a názvů. V textu tudíž lze 

nalézt terminologii z oborů letectví (např. ,,skiway“(O: 211) či ,,forced landing“) 

meteorologie (weather baloons, surface observations (O: 199)) anebo zeměměřičství 

(mapping camera (O:202). V textu se objevuje řada proprií, zejména názvy lodí a letounů, 

jména osob (,,Lincoln Ellsworth“) a toponyma (,,the Arctic Ocean“) . Není bez zajímavosti, že 

na rozdíl od angličtiny je potřeba v překladu do češtiny ještě řešit problém, jak správně 

skloňovat propria cizího původu (,,Nobile“, ,,Tromsø “ atp.) a podle potřeby je přechylovat 

(např. Samantha East).

Syntax

Převažují dlouhá souvětí složená, ve kterých nezřídka dochází k řetězení vedlejších 

vět, rovněž je v nich množství vsuvek či přístavků volných. K tomu autorka používá i 

několikanásobné větné členy a několik výčtů, věty mají tudíž dosti komplexní strukturu a jsou 

nasycené informacemi. 

V textu se rovněž hojně objevuje souřadné spojení se spojkou and popsané výše. Při 

překládání bude důležité vyhýbat se přílišné intelektualizaci5 a zároveň respektovat český 

úzus takovým způsobem, aby nebyla tato souřadicí spojka nadužívána a její užití nepůsobilo 

na čtenáře rušivě a nevnímal při čtení jakýsi pedantský styl či neživý ráz6.

4 syntactic expressivity. PEPRNÍK, Jaroslav. English Lexicology. s. 108.
5 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. s. 146.
6 ibid. str. 148.
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Vzhledem k tomu, že zejména v první části a v popisu rozhovoru s Ronem Smithem 

autorka často užívá uvozovací výrazy, objevuje se zde množství vět obsahových uvozených 

spojkou that.

Dále se v textu objevuje někdy časté opakování stejného podmětu či předmětu 

(zejména jmen osob) na začátcích vět nebo i uvnitř nich, ale s přihlédnutím k velkému 

množství informací v rámci jednotlivých vět je toto užití pochopitelné, je nutné, aby byly 

syntaktické vztahy dostatečně přehledné. Čeština může na rozdíl od angličtiny do jisté míry 

vyjadřovat podmět či předmět více implicitním způsobem, využívat opis pomocí zájmen nebo 

těžit z možností pružného slovosledu, v tomto případě je ale potřeba opatrnosti a je důležité 

brát v úvahu presupozice čtenáře.

V druhé kapitole je místy jednodušší syntax. Když autorka hovoří o svých zážitcích, 

má tendenci více používat krátké jednoduché věty, což je patrné například v části, kde 

popisuje kroky a myšlenkové pochody, které ji vedly ke kontaktování Samanthy Eastové: 

„I tried different name-and-letter combinations. The e-mails bounced back.“ (O: 206)

3. 2. Hypotéza o cílové komunikační situaci

Ačkoliv byly části knihy publikovány v časopise the New Yorker, nepovažuji za 

vhodné je publikovat v českém časopise vzhledem k tomu, že v the New Yorker vyšly v 

pozměněné podobě, jak je ostatně zmíněno v základních informacích o knize od vydavatele 

na jejích prvních stránkách. Navíc jsem v českém prostředí nenalezla časopisy či noviny, které 

by vydávaly delší úryvky z knih zahraničních autorů s podobnou tematikou. 

Text překládaný v této bakalářské práci by tudíž byl publikován jako součást překladu 

celé knihy South with the Sun. V České republice dosud vyšel jen překlad autorčina prvního 

díla Swimming to Antarctica (pod názvem  Antarktická míle, 2014) ve vydavatelství Mladá 

fronta. Protože první knihu a text našeho překladu spojuje osobnost Lynne Coxové, mohlo by 
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mít o jeho vydání zájem opět vydavatelství Mladá fronta, jež publikuje řadu různorodých 

knižních titulů, mezi které spadají i žánry populárně naučná literatura a biografie, jejichž 

znaky najdeme v námi překládaném textu.

3.3 Překladatelská metoda

Při volbě překladatelských řešení jsem vycházela z překladatelské analýzy výchozího 

textu. Snažila jsem se v nové komunikační situaci vytvořit text, který v ní bude plnit 

podobnou funkci, respektive funkční ekvivalent původního textu.

Co se týče časového rozdílu mezi vznikem originálu a překladu, vycházela jsem z 

toho, že text by vyšel v současnosti, tedy v roce 2018.

Citace jsem přejímala z existujících překladů děl z důvodů, které jsem popsala výše.

V průběhu překladu jsem se potýkala s různými problémy a nejdůležitější z nich 

popisuji v následujícím oddílu.

3.4. Překladatelské problémy

3. 4. 1. Citace

V překládaném textu se objevují citace z knihy Little America od Richarda Byrda.Vzhledem 

k tomu, že Byrd popisoval ve své knize vlastní zážitky a dojmy, je vhodné zamyslet se nad 

tím, že vnímal skutečnost jinak než Coxová. Jeho vnímaní reality, kterou popisuje ve své 

knize je jedinečné, Coxová se jej rozhodla zprostředkovat vcelku přímě pomocí parafráze, 

přičemž v upravené podobě přejímá pasáže z různých částí jeho knihy Little America. Navíc 

Byrd zemřel ve stejném roce, kdy se autorka překládané knihy narodila, časové hledisko tedy 

také zřejmě mělo vliv na podobu Byrdova textu. Tuto skutečnost jsem se rozhodla zohlednit 

výběrem českého překladu citací z knihy Little America, který byl přeložen v roce 1931 

Bohumilem Z. Nekovaříkem pod titulem S Byrdem na jižní točnu (Malá Amerika). 
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Odráží tedy i, ač český, dobový styl a diskurz, ve své podstatě zesiluje autentičnost, poněvadž 

vznikl nedlouho poté, co Byrd svou knihu vydal. Čtenář si při čtení překladu sice uvědomí, že 

je zastaralý, nicméně zároveň si jej také tím pádem spojí s dobou, ve které se citované 

skutečnosti odehrávaly. 

3.4. 2. Chyby ve výchozím textu

Autorka se při psaní textu dopustila několika drobných chyb, se kterými se bylo 

potřeba v překladu vyrovnat. 

Konkrétně Coxová udělala několik pravopisných chyb při psaní vlastních jmen, 

konkrétně u jmen, které jsou součástí popisku k fotografii na straně 192 v originálu. Zaprvé 

nesprávně uvedla místo René Guilbaud a Émile Valette zkomolené tvary Guilbard a Valtte 

(O: 192). Jména a informace o osobách jsem si dohledala a v překladu použila jejich správnou 

verzi. Rovněž jsem si musela ověřit správné psaní jména Balchen, protože při jedné z 

několika zmínek tohoto propria se objevuje varianta Balchan (O:204), v překladu jsem pak 

také provedla opravu. Další chyba se týká také jména Spy. Jedná se o jméno psa, který se, jak 

je uvedeno v textu, téměř zázračně uzdravil. Autorka použila nesprávné jméno Spry (O: 198), 

které ale v sobě nese jiný význam než původní, správná varianta. Je možné, že autorka se 

rozhodla převyprávět pasáž o tomto psovi právě z důvodu, že slovo spry má význam  ,,čilý, 

čiperný“, a chtěla poukázat na symbolismus jména psa, tato skutečnost se kvůli opravě v 

překladu ztrácí. Vzhledem k povaze textu je ale důležité dbát na to, aby měl adresát překladu 

fakticky správné informace. Za jiných okolností bych zvažovala autorku či její nakladatelství 

na tyto chyby upozornit, aby je mohli v případném dalším vydání opravit.
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3.4. 3 Názvy

V překládaném textu se objevuje řada názvů, které byly pro překlad výzvou. Uvedu 

zde jejich stručnou typologii: nejpočetněji jsou mezi nimi zastoupena toponyma 

pojmenovávající místa v polárních oblastech (kupř. Mount Erebus (O: 211), the Liv Glacier 

(O: 202) a jiné). Dalšími početnými skupinami jsou názvy různých organizací ( National 

Science Foundation (O: 206), the Royal New Zealand Air Force(O: 211) etc.) a pojmenování 

orgánů amerických ozbrojených sil (například the Missouri National Guard (O: 195), the 

109th Air Wing (O: 206)). Protože názvů bylo ve výchozím textu poměrně hodně a bylo 

potřeba je řešit dosti individuálně, uvedu zde jen vybrané příklady.

Zeměpisné názvy byly výzvou z toho důvodu, že bylo těžké dohledat jejich zavedené 

české ekvivalenty, ty podle mých rešerší neexistují například u Ryss Island (O: 192), který 

jsem nakonec přeložila jeho norským ekvivalentem Russøya (P: 3) , což je běžné u jiných 

arktických ostrovů, a rozhodla jsem se k tomu zejména na základě rešerší paralelní populárně-

naučné literatury, která se vztahuje k tématu polárních objevů.

U většiny toponym z oblasti Antarktidy jsem nenašla jednotné označování názvů, 

ačkoliv jsem prohlížela různé odborné publikace i s mapami od předních českých geografů 

a geologů, které se specializovaly na Antarktidu či regionální geografii nebo geologii 

světadílů. Nakonec jsem se rozhodla držet mapy z časopisu Geografické rozhledy, kde bylo 

dohledatelné největší množství názvů, jež se v překládaném textu objevily a terminologie 

působila konzistentně (například v porovnání s publikací Regionální geografie anglosaské 

Ameriky, Austrálie a Ameriky7, kde se objevuje dvojí tvar toponyma Deception Island, jednou 

je přeložen jako ,,ostrov Deception“ a o několik řádků dále se o něm hovoří jako o ,,ostrovu 

Zklamání“). Geografické rozhledy jsou ,, recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou 

veřejnost,vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii“, jak je uvedeno na 

7 ŠEBESTA, David, Miloš FŇUKAL a Milan TLÁSKAL. Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a  
Antarktidy. s. 84 a 87.
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internetových stránkách časopisu8, dovoluji si je tudíž považovat za důvěryhodný zdroj. 

U pojmenování organizací a armádních orgánů jsem se snažila nalézt dostupný český 

ekvivalent, což se mi podařilo například právě u Missouri National Guard (O:195), 

termín ,,národní garda“ (P: 10) je v oblasti zavedený a nalezla jsem jej v době psaní této 

práce v řadě online publicistických textech ze zdrojů jako Český rozhlas či MF Dnes, a také 

na stránkách americké ambasády v ČR. Tento rešeršní postup zmiňuji také proto, že jsem se 

snažila brát v úvahu presupozice adresáta a předpokládala jsem, že je důležité, aby si mohl 

informace o daných organizacích sám vyhledat, pokud by se o ně aktivně zajímal. Z toho 

důvodu jsem například u překladu ,,Royal New Zealand Air Force“ (O: 211) uvedla český 

opis ,,novozélandských vojenských vzdušných sil“ (P: 21) společně s anglickou 

zkratkou ,,RNZAF“ (P: 21).

3.4. 4. Převody jednotek

Poněvadž je výchozí text součástí americké kultury, objevují se v něm imperiální míry, 

konkrétně míle, míle za hodinu a stupně Fahrenheita. Všechny tyto jednotky jsem s ohledem 

na rozdílnost kultur a na cílový úzus a diskurz převedla na jejich ekvivalenty zavedené v 

českém prostředí. Nicméně u stop jsem zvolila jinou strategii, pokud vyjadřovaly výšku, ve 

které létají letadla, zachovávala jsem je: 

,,The Floyd Bennett climbed steadily to forty-five hundred feet.“ (O: 202)

,,Floyd Bennett postupně vystoupal do výšky čtyř tisíc pěti set stop.“ (P: 16)

 V sekundární literatuře v knize Jak létají dopravní letadla9 jsem se totiž dozvěděla, že jsou 

pro daný diskurz typické. Autor uvádí, že v oboru letectví měrové jednotky imperiální a 

metrické nebyly dosud sjednoceny, a že se ve stopách udává mimo jiné klasická hodnota, 

kterou je vertikální rozestup mezi letadly; tato frazeologie má zásadní roli pro správné 

fungování letového provozu, v jehož předpisech10 vytvořených odborníky je toto kritérium 

zohledněno, tudíž udávání výšky v kilometrech by mohlo v tomto kontextu působit matoucím 

8 http://www. geograficke-rozhledy. cz/o-casopisu [29-07-2018]
9 EVANS, Julien. Jak létají dopravní letadla. s. 6.
10 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Letecký předpis L 5 Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a 
pozemním provozu.
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dojmem a při nevyhnutelném zaokrouhlování i nepřesně.

3.5 Typologie překladatelských posunů

Při překladu výchozího textu došlo k posunům. Při jejich popisu využiji typologii 

překladatelských posunů podle Antona Popoviče11, jak je ve své publikaci shrnula 

Edita Gromová12. Posuny se dělí na konstitutivní, individuální a tematické.

Posuny konstitutivní jsou nezbytné a vycházejí ze strukturních rozdílů mezi jazykem 

originálu a jazykem překladu.

 V překládaném textu se objevovaly infinitivní vazby, jejichž užití je pro angličtinu 

specifické, tyto polovětné konstrukce slouží mimo jiné jako prostředek větné kondenzace 

a obsahují sekundární predikaci, je tedy logické, že v češtině je vzhledem k mikrostruktuře věty 

a ke kontextu nutné převést infinitivní vazbu například na vedlejší větu: 

,,Their major question was: Would they be able to gain enough altitude to fly over the ,,Hump,“ 

the critical place in the route where they would have to climb to eleven thousand feet, high 

enough to fly above the Polar Plateau?“ (O: 201)

 ,,Nejdůležitější otázkou pro ně bylo, zda dokážou nabrat dostatečnou výšku, aby přeletěli přes 

,,Hrb” – kritický bod cesty, kde musejí vystoupat do jedenácti tisíc stop, dostatečně vysoko na to, 

aby mohli proletět nad Jihopolární plošinou.“ (P: 15) 

V tomto souvětí jsem převedla kondenzované vyjádření ,,to fly“ na vedlejší větu obsahovou, 

u ostatních případů ale bylo díky možnostem větné stavby možné převést infinitivní konstrukce 

do češtiny jako infinitivní slovesný tvar s podobnou funkcí, tedy jako součást predikátu. 

Jindy bylo nutné při převodu do češtiny infinitiv nominalizovat a doplnit vhodnou 

předložkou: ,,(...) and continued to fly with the Missouri National Guard.“ (O: 195)

,,a pokračoval s létáním u Národní gardy v Missouri.“ (P: 10-11)

Dalším typem konstitutivního posunu, který jsem v překladu využívala možností 

českého jazyka a uplatňovala je transformace osobního zájmena na slovesnou koncovku, což 

v angličtině není vzhledem k rozdílu morfologických systémů možné. Pro ilustraci uvedu 

příklad: ,,Byrd wrote that it was one of the most beautiful things he had ever seen“ (O: 198)

,,Byrd napsal, že to byla jedna z nejkrásnějších věcí, jakou kdy viděl“ (P: 13)

11 POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu.
12 GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie.
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Dalším druhem jsou individuální posuny, ty závisejí na idiolektu překladatele a jeho 

interpretaci originálu s uvážením jeho překladatelského záměru, jsou subjektivní a odrážejí 

zpravidla jeho styl.

Řadím sem vnitřní vysvětlivky, které jsem použila v následujícím příkladu:

,,(...) Adolph Ochs and Arthur Sulzberger of the New York Times, Joseph Pulitzer of the St. Louis 

Post-Dispatch“ (O: 196)

,,(...) vydavatelé novin New York Times Adolph Ochs a Arthur Sulzberger či majitel deníku  

St. Louis Post-Dispatch Joseph Pulitzer“ (P: 12)

Použila jsem je ve výčtu vyžadujícím pro pochopení příjemcem znalost reálií, jsou v souladu s 

mým záměrem usnadnit čtenáři jejich pochopení, potažmo jej vzdělávat. Dovolila jsem si zde 

intelektualizaci, myslím si totiž, že by pro něj mohly být níže uvedené reálie ne zcela známé a 

věřím, že použití vnitřních vysvětlivek zde neuškodí, vzhledem k jejich stručnosti, kohezi a 

koherenci výchozího textu a neporuší autorčin styl.

 Dalším individuálním posunem, který bych ráda zmínila je modulace expresivního 

poetického vyjádření, konkrétně slovního spojení ,,stared out accross“(O: 207), které jsem 

převedla pomocí sousloví ,,brouzdala pohledem po“ (P:19), což mi přišlo vhodné vzhledem k 

tomu, že autorka hovoří o vodě; rovněž jsem si korpusovou analýzou ověřila, že toto slovní 

spojení je v češtině možné používat.

Posledním typem posunů je posun tematický. K němu dochází často při náhradě reálií 

funkční náhradou domácím prvkem. Jako příklad bych uvedla převod jednotek, konkrétně mil:

,,crashed onto the ice about twenty five miles from Svalbard.“ (O: 190)

,,se zřítila na zamrzlé moře přibližně čtyřicet kilometrů od Špicberků“ (P: 8)
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4. Závěr

Cílem této práce bylo vytvoření překladu vybraných kapitol z knihy South with the Sun od 

Lynne Coxové a zachovat u překladu co nejlépe funkční ekvivalenci vůči originálu, dále jej 

analyzovat a na tomto základě vytvořit k překladu komentář a zdůvodnit svá překladelská řešení. 

Text k překladu jsem si vybrala z důvodu, že mě zaujalo jeho téma, a proto pro mě byly rešerše 

potřebné pro překlad, které se ukázaly být výzvou, i velkým osobním obohacením.

V komentáři jsem nejprve provedla analýzu originálu podle Christiane Nordové, následně 

jsem si stanovila na základě toho vlastní překladateskou strategii a popsala problémy, se kterými 

jsem se v překladu setkala. Nakonec jsem uvedla typologii posunů které jsem v překladu 

provedla.

Díky vypracování komentáře jsem využila své znalosti teorie, kterou jsem získávala v 

průběhu studia. Psaní bakalářské práce vnímám jako cennou zkušenost, měla jsem možnost v ní 

propojit praxi s teorií a důkladně o textu přemýšlet, uvědomit si lépe problémy, se kterými se v 

překladu setkávám.
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Příloha 1 - Výchozí text je v samostatném dokumentu PDF
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