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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je komentovaným překladem francouzské příručky o horolezectví Du 

trek à l’expé. Bien préparer son séjour en altitude. Skládá se ze dvou částí: vlastního překladu 

kapitol o tréninku a vybavení a z komentáře k překladu. Komentář sestává z analýzy 

originálu, definování překladatelské koncepce, analýzy překladatelských problémů 

a typologie překladatelských postupů a posunů spolu s příklady z překladu. Práce je postavena 

na modelu Ch. Nordové, na teorii J. Levého a na typologii překladatelských postupů E. 

Janovcové. Čerpá také z textových funkcí R. Jakobsona, z teorie A. Popoviče a dalších. 

Klíčová slova 

překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, funkce 

jazyka, horolezectví, vysokohorská expedice, fyzický trénink, outdoorové vybavení 

Abstract 

This bachelor’s thesis consists of an annotated translation of a french mountaineering 

handbook Du trek à l’expé. Bien préparer son séjour en altitude. It includes two parts: the 

translation itself of two chapters, about training and equipement, and the annotation. The aim 

of the annotation is the analysis of the source text, the designation of the translation method, 

the analysis of the translation problems and the description of the translation procedures and 

shifts. The paper is based on the text analysis model by Ch. Nord, on the J. Levý’s theory and 

on the E. Janovcová’s typlogy of translation procedures. It also draws information from 

R. Jakobson’s theory of language functions and A. Popovič’s theory. 

Key words 

translation, translation analysis, translation procedures, translation shifts, language functions, 

mountaineering, high altitude expedition, physical training, outdoor equipement 
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Úvod 

V této práci je mým cílem přeložit do češtiny dvacet stran francouzské příručky 

o horolezectví Du trek à l’expé. Bien préparer son séjour en altitude a překlad doprovodit 

odborným komentářem. Konkrétně překládám dvě kapitoly z výše zmíněné publikace: 

o tréninku na vysokohorskou expedici a o outdoorovém vybavení. Motivem k výběru právě 

takového textu byl jednak můj zájem o problematiku, jednak fakt, že v češtině takto 

syntetizující příručku o vysokohorských expedicích nemáme. 

Práci dělím na šest hlavních částí. Tou první je vlastní překlad, při němž jsem se snažila 

zachovat pro českého čtenáře všechny informace, ale i funkce a styl výchozího textu. Druhá 

část sestává z analýzy originálu podle modelu Christiany Nordové (2005); účelem analýzy je 

formulování vlastností a fukncí výchozího textu, díky němuž je pak možný vědomý 

a promyšlený překlad. Ve třetí části vysvětluji, jakou jsem zvolila překladatelskou koncepci: 

vycházím hlavně z Jiřího Levého (2012) a Antona Popoviče (c1975). Čtvrtá část se zaměřuje 

na problémy, s nimiž jsem se při překladu setkala, a jejich řešení. V páté části uvádím, jaké 

překladatelské postupy jsem použila, a doprovázím je příklady ze svého překladu; vycházím 

z typologie překladatelských postupů podle Evy Janovcové (1992). A nakonec v šesté části se 

věnuji překladatelským posunům, ke kterým v mém překladu došlo, tak jak je ve svém Umění 

překladu podává Jiří Levý (2012), a opět je doplňuji příklady ze své práce. 
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1 Překlad 

OD TREKU K EXPEDICI 

JAK SE SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT DO VYSOKÝCH HOR 

2. TRÉNINK NA VYSOKOHORSKOU EXPEDICI 

Tato kniha není odbornou publikací o tréninku a těch pár doporučení, která v ní najdete, 

rozhodně nemůžou nahradit rady profesionálních trenérů. 

V této kapitole bych vás chtěl upozornit na několik typických úskalí, se kterými se lidé při 

trénování pravidelně potýkají, a dát vám nějaké zajímavé podněty pro přípravu na 

vysokohorské dobrodružství. 

Na úvod byste měli vědět, že žádná fyzická příprava nezlepší vaši schopnost aklimatizace na 10 

vysokou nadmořskou výšku, naopak příliš tvrdý trénink těsně před expedicí může mít na 

přizpůsobení se výšce dokonce nežádoucí vliv. Schopnost aklimatizovat se totiž nezávisí na 

fyzické kondici, ale na genetických dispozicích. Přesto však platí, že čím lépe je člověk 

fyzicky i mentálně připraven, tím lépe zvládne dlouhodobou zátěž, bude se cítit dobře 

a zachová si dobré rozpoložení… a o to větší bude mít z hor potěšení. 

Zlepšování fyzické kondice je užitečné úplně pro všechny, ale pro ty, kteří se chystají na 

vysokohorskou výzvu, je to naprosto zásadní. Je nezbytné připravit na mimořádné vypětí tělo 

i mysl, přičemž důležité je zejména zlepšovat svou aerobní kapacitu. Ta udává, jak dlouho je 

tělo schopno pracovat na maximum, než se dostaví pocit nepohodlí (například mluvit při 

běhu, aniž by se člověk nadměrně zadýchal). 20 

Fyzický trénink je tedy nedílnou součástí přípravy na expedici. Vřele vám doporučuju 

nahlédnout do odborných publikací, které vám poskytnou nezbytné informace k tomu, abyste 

se mohli samostatně připravit. 

Čím dříve s tréninkem začnete, tím lepších dosáhnete výsledků. Obecně se dá říct, že pro 

úspěšné zvládnutí většiny vysokohorských dobrodružství by měl stačit čtyř až šestiměsíční 

tréninkový plán. 
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A když už si zvyknete pravidelně trénovat, proč v tomhle dobrém návyku nepokračovat i po 

expedici? Už mnoho studií dokázalo, že pravidelná fyzická aktivita má dlouhodobé pozitivní 

účinky na zdraví a psychickou pohodu. Já třeba trénuju celý rok a své tréninky přizpůsobuju 

tomu, jakou výpravu mám zrovna v plánu. 30 

11 PRAKTICKÝCH RAD 

1. Nepodceňovat svůj záměr. Už jsem tolikrát slyšel: „Jedu do Peru na Machu Picchu, takže 

nemusím moc trénovat, je to jen taková malá procházka.“ Samozřejmě že intenzita tréninku 

by se měla odvíjet od toho, jak náročný projekt máte před sebou, a že na Inckou stezku není 

nutné trénovat tolik jako na zdolání vrcholu Aconcaguy. Ale vždycky je dobré se na výpravu 

dostatečně připravit. Mimo jiné je to mimořádná příležitost, jak se dostat do skvělé formy. 

2. Postupně zvyšovat tréninkovou dávku, a to hlavně pokud vedete spíš sedavý způsob 

života nebo pokud fyzická aktivita není vaším denním chlebem. Jinak řečeno člověk, který se 

dosud hýbal hodinu až dvě týdně, nezačne ze dne na den trénovat sedm nebo osm hodin. 

Časem se k tomu dostane, ale musí nechat svému tělu čas si na to zvyknout. 40 

3. Zařadit intervalový trénink, tedy tréninkové jednotky, během kterých budete střídat 

krátké úseky vysoké intenzity s úseky odpočinkovými. Tenhle typ tréninku se skvěle vyplácí 

právě na horách, protože má rychlé účinky na fyzickou kondici. 

4. Zlepšovat svou vytrvalost. Fyzická zátěž při chůzi na horách je sice malá, ale trvá několik 

hodin denně po dobu několika dní. Aerobní a svalová zdatnost mají tedy zásadní význam. 

5. Chodit běhat… a nebo ne? V tréninkovém plánu, jehož cílem je zlepšit fyzičku, má 

běhání určitě své místo, ale jen pokud dobře ovládáte techniku běhu a máte dobré boty. 

Nezapomínejte, že na horách běhat nebudete, tak proč riskovat, že se zraníte při tréninku? 

Pokud kvůli kondici přesto běhat chcete, doporučuju vám k tomu pěšinky a stezky s různými 

typy povrchu a většími výškovými rozdíly. Pro optimální výsledek je dobré omezit ploché 50 

cesty bez nerovností (viz rámeček níže). 

6. Co nejvíc chodit po horách. Trénink v tělocvičně je skvělá věc, ale nemůže nahradit 

horské túry. Radím vám proto vydávat se co nejčastěji do hor a vzít si s sebou vybavení, se 

kterým se chystáte na expedici: batoh, trekové hole, turistickou obuv atd. Nejlepší způsob, jak 

připravit tělo na chůzi, je totiž překvapivě… chůze. 
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7. Naložit si na záda rozumné množství. Váha batohu by ve vysokých horách neměla 

přesáhnout 12 kg (když je to možné, samozřejmě!). Pokud plánujete mít během expedice na 

zádech 4 až 8 kilo (což je u treků s nosiči průměrná váha), neměli byste během tréninků nosit 

víc. Když si toho naložíte moc, zbytečně zvyšujete riziko zranění. 

8. Ujistit se, že posilovací cviky vykonáváte správně. Je lepší požádat o radu trenéra než se 60 

snažit napodobovat kamaráda nebo „toho namakaného chlápka“ z posilovny. 

9. Sestavit si dobrý tréninkový plán, který by měl být rozvržen na čtyři až šest měsíců 

a musí být udělán tak, abyste se zlepšovali postupně, s každým týdnem trošku. Jednotlivé 

tréninkové jednotky by měly být různorodé, v závislosti na tom, na čem chcete zrovna 

pracovat. Je vhodné sepsat si plán hned na začátku a rozvrhnout si, jak budete postupovat (typ 

aktivity, délka úseků s maximální intenzitou, váha závaží, počet opakování apod.). Díky tomu 

budete přesně znát své výsledky, budete moci zhodnotit své pokroky a taky pro vás bude 

snazší v případě potřeby plán modifikovat. 

10. Střídat intenzitu. Neměli byste se cítit provinile, pokud během týdne stíháte jen několik 

kratších tréninků a nějaký delší absolvujete až o víkendu (například dlouhou horskou túru). 70 

11. Vyvarovat se přetrénování. Při trénování se vždycky vyplácí uvažovat rozumně 

a realisticky a přizpůsobovat cvičení vašemu každodennímu životu (počet tréninků týdně, 

délka, intenzita). Tahle rada se týká zejména těch, kdo už jsou zvyklí trénovat pravidelně, 

jako triatlonisté, maratonci, ultramaratonci apod. 

Většina lidí, kteří se připravují na vysokohorské dobrodružství, se soustředí zejména na 

svalové skupiny zapojované při chůzi (čtyřhlavý sval stehenní, hamstringy, lýtkové svaly, 

bedrokyčelní svaly, hýžďové svaly atd.). Nesmí se však kvůli tomu zapomenout na dýchací 

soustavu, která je na horách kvůli nízkému tlaku pochopitelně mnohem vytíženější než na 

úrovni moře. Je tedy třeba trénovat taky mezižeberní svaly (na to pomůže intenzivní aerobní 

cvičení) a bránici (speciálními posilovacími cviky). 80 

Taky byste měli myslet na posilování stabilizačních svalů, protože to je velmi důležitá 

prevence zranění. Jak už jejich název napovídá, tyhle svaly nám nepomáhají ani tak 

s pohybem, jako spíš se zpevněním těla. Jedná se o dost hluboké a často malinkaté svaly, 

které mají klíčový podíl na správném držení těla po celý život. A právě ony – příčný sval 

břišní, manžeta rotátorů ramenního kloubu či velký sval hýžďový – se starají o to, aby naše 

tělo bylo při pohybu stabilní, a tak pomáhají předcházet zraněním. 
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BĚHEJTE V TERÉNU 

Správnou techniku běhání se člověk musí naučit. Abyste se vyhnuli zraněním a zajistili si 

dlouhotrvající radost z běhu, doporučuju vám kontaktovat nějakého odborníka na běhání, 

který by váš běžecký krok zhodnotil. Takový profesionál vám zároveň může dát užitečné tipy, 90 

jak předejít zraněním a běhat mnoho let. Odborné vedení a rady ke zlepšení techniky 

nabízejí taky četné běžecké kluby. Pokud běháte proto, abyste natrénovali na horskou 

expedici, radil bych vám běhat po stezkách a pěšinách. Zlepšíte si tak propriocepci 

(schopnost vnímat své tělo v prostoru) a rovnováhu, což jsou dvě základní dovednosti 

využívané na horách. Krom toho je výhodné vybrat si takový okruh, který zahrnuje i klesání 

a stoupání, protože tím docílíte přirozeného intervalového tréninku (střídání intenzivních 

a odpočinkových úseků). 

TIPY PRO TY, CO NEMAJÍ ČAS 

(NEBO KDYŽ NEPŘEJE POČASÍ) 

Pokud nemáte čas chodit po horách, doporučuju vám praktikovat aerobní trénink s důrazem 100 

na výdrž na pohyblivém páse s velkým sklonem. Na páse pochodujte s batohem stejné váhy, 

jakou ponesete na expedici (zhruba 4 až 8 kilo), ne více. Pamatujte, že je lepší nastavit si 

takovou intenzitu, při které jste schopni mluvit bez větších obtíží (tzv. aerobní zóna). 

Obrázek str. 37: Cestou do základního tábora hory Manaslu (Nepál). 

ZAHŘÁTÍ A PROTAŽENÍ 

O roli protahování při tréninku, respektive jeho užitečnosti, se v posledních letech 

diskutuje, já však přesto doporučuju dodržovat některá základní pravidla: 

1. Každý trénink (posilovací i aerobní) začínat rozehřívacím cvičením, během kterého se 

postupně lehce zvýší srdeční frekvence (neměla by však přesáhnout 130 tepů za minutu), 

a díky tomu se rozproudí krev ve svalech. Doba trvání: 5–10 minut. 110 

2. Pokračovat cviky, kterým říkám „kloubní rozcvička“ – jde o jemné a nenásilné rotace 

kloubů (kotníky, kolena, pánev, trup atd.). Neměli byste při tom vyvíjet moc velký tlak, což 

platí zejména pro rotace hlavy. 
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3. Tréninky ukončujte protažením. V současnosti se sice neví, zda je pro prevenci úrazů 

a zlepšení výkonu lepší protahovat se před, nebo po zátěži, ale jedna věc je jistá: nikdy se 

nesmíme snažit protahovat svaly „za studena“. Nejprve je nutné ve svalu rozproudit krev 

pomocí nějaké aerobní aktivity (například zahřívacích cvičení), a až poté jej protahovat, 

přičemž každému svalu stačí věnovat 30 sekund. Pak bude dostatečně uvolněný a připravený 

na aktivitu. 

RADY PRO SPRÁVNÉ PROTAŽENÍ 120 

Abyste se naučili správně protahovat, je dobré poradit se s odborníkem. Taky můžete 

sáhnout po některé ze skvělých knížek, které k tomuhle tématu existují. Nejprve si 

vyzkoušejte, v jaké poloze se daný sval napíná, a pak v ní stupňujte tlak až do pořádného 

protažení – ale nikdy nechoďte přes bolest. V krajní poloze vydržíme přibližně 30 sekund. Při 

cvičení se vyvarujte kmitavým pohybům, protože byste místo protažení svalu mohli 

dosáhnout opačného výsledku. 

MŮJ TIP PRO PRAXI 

Se skupinami, které vedu na horách, začínám každý den procházkou dlouhou 10–15 minut 

(čas potřebný k zahřátí); když je zima, tak i 20 minut. Po ní následuje pauza, kdy rozcvičíme 

klouby i svaly a protáhneme ty, které jsou pro chůzi po horách nejdůležitější. Díky těmhle 130 

protahovacím cvikům se svaly uvolní a připraví na aktivitu. Účastníci jsou pak schopni svému 

tělu lépe naslouchat a reagovat na jeho signály (tzv. propriocepce). Ověřil jsem si, že několik 

minut věnovaných zahřátí těla, rozcvičení kloubů a protažení svalů zmenšuje riziko zranění 

pohybového aparátu. A nezapomínejte, že nemalou roli hraje taky dostatečná hydratace! 

TRÉNINK A SPÁNEK 

Kvalitní spánek je velmi důležitý, aby tělo mohlo kompletně zregenerovat. Platí to zejména 

po náročném tréninku a při vysoké míře stresu. Obecně by dospělí měli spát v průměru sedm 

až osm hodin denně, ale vše je relativní: někteří lidé potřebují více než osm hodin, zatímco 

jiným úplně stačí méně než sedm. 

Existuje mnoho rad, jak spánek zkvalitnit. Pár z nich vám tady předkládám: měly by vám 140 

pomoci lépe spát a tak umožnit tělu snáze nabrat nové síly. 
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1. Vyhnout se konzumaci povzbuzujících potravin (káva, černý či zelený čaj, čokoláda apod.) 

později odpoledne či v průběhu večera. 

2. Před spaním se věnovat dýchacím cvičením využívajícím pomalé břišní nebo brániční 

dýchání (některé jógové či relaxační cviky můžou mít na spánek pozitivní vliv). 

3. Osvojit si zdravé stravovací návyky a jíst každý den ve stejný čas. 

4. Hodinu až dvě před spaním už se nedívat na televizi, do počítače ani na jinou obrazovku. 

Ve vysokých nadmořských výškách je spánek kvůli nedostatku kyslíku narušený a jeho 

ozdravná funkce je mnohonásobně snížena. Je tedy lepší využít kvalitního spánku a nabrat 

síly, dokud jste ještě na úrovni moře nebo v nízké nadmořské výšce. 150 

MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA KYSLÍKU (VO2 MAX) A VYSOKÁ NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA 

VO2 max je maximální objem kyslíku, který je organismus schopen spotřebovat při 

aerobním cvičení prováděném s nejvyšší intenzitou. 

Určuje se na základě měření objemu vdechnutého a vydechnutého vzduchu. Měření se 

provádí tak, že se sportovci připevní na ústa dokonale těsnící maska napojená na analyzátor 

plynu. Sportovec po několik minut provádí cvičení, jehož náročnost se postupně zvyšuje, až 

dosáhne nejvyšší možné míry. Přístroj při tom zaznamenává údaje. 

Spotřeba kyslíku se měří v mililitrech na kilogram tělesné váhy za minutu (ml/kg/min). 

Hodnoty se můžou pohybovat v rozmezí od 20 ml/kg/min u dospělého člověka se sedavým 160 

způsobem života až po 85 ml/kg/min u špičkových vytrvalostních sportovců. 

V nulové nadmořské výšce platí, že čím vyšší mají vrcholoví vytrvalostní sportovci VO2 max, 

tím lepší podávají výkony. Z toho důvodu se výsledky měření využívají při sestavování 

tréninkových plánů. Hodnota VO2 max je tedy dobrým ukazatelem výkonnosti za běžných 

atmosférických podmínek. 

Výsledky naměřené v nížinách ovšem neříkají nic o výkonnosti na horách (od 2500 m výše): 

vysoká hodnota VO2 max na úrovni moře není zárukou snadné aklimatizace ve výšce, kde je 

vzduch řidší, a tedy i podíl kyslíku nižší. Například v 6000 m. n. m. je VO2 max přibližně 
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dvakrát nižší než na úrovni moře. Na vrcholu Mount Everestu se tato hodnota sníží dokonce 

asi o 80 %, což sotva stačí na pomalou chůzi a přežití. 170 

Míra poklesu VO2 max se stoupající výškou se u každého jedince liší. Od Krzysztofa 

Wielického (polský horolezec, který zdolal všech čtrnáct vrcholů naší planety vyšších než 

8000 metrů) jsem se dozvěděl, že v testu, který na něm prováděl tým amerických vědců, mu 

byly naměřeny podprůměrné hodnoty VO2 max. Totéž platí pro slavného Reinholda 

Messnera, jenž v roce 1978 spolu s Peterem Habelerem jako první vylezl na Everest bez 

kyslíkové bomby a drží prvenství ve zdolání všech osmitisícovek. V rámci studie o fyziologii 

výškových horolezců mu byl zjištěn maximální spotřebovaný objem kyslíku 47 ml/kg/min, 

což je průměrný výsledek, ačkoli zrovna u něj bychom vzhledem k jeho neuvěřitelným 

výkonům očekávali hodnoty znatelně vyšší. 

Můžeme tedy říct, že vysoké hodnoty VO2 max nejsou zárukou snadné aklimatizace ve 180 

výškách. Někteří lidé můžou dobře zvládat námahu a vyšplhat se na ty nejvyšší vrcholy, 

i pokud mají pouze průměrné VO2 max. Nicméně čím lepší má člověk tělesnou kondici, tím 

lépe zvládá fyzické vypětí a tím větší radost mu chození po horách přinese. 

POMŮŽE VÁM KOLO K LEPŠÍ FYZIČCE NA HORÁCH? 

V zásadě ano, protože kolo zlepšuje výkonnost srdce i plic. Na druhou stranu z pohledu 

biomechaniky nemá cyklistika s chůzí nic společného. Jinak řečeno, svaly zapojené při jízdě 

na kole nepracují stejným způsobem jako ty, které člověk používá při chůzi. Při přípravě na 

vysokohorskou expedici je tudíž efektivnější svižná chůze hornatým terénem nebo běh než 

šlapání do pedálů. 

Obrázek str. 40: Transport vybavení na Aconcagui. 190 

„PREAKLIMATIZAČNÍ“ TRÉNINK PŘED EXPEDICÍ 

Před několika lety začala některá tréninková centra začleňovat do svého programu 

přerušované vystavování hypoxii. Při něm je sportovec v klidu, pohodlně usazen v křesle 

a pomocí speciální masky dýchá vzduch s nižším obsahem kyslíku. Sezení jsou rozložena do 

několika týdnů a slouží ke stimulaci tvorby červených krvinek (krevní buňky, které rozvádějí 

kyslík po těle). Tahle technika má za cíl zlepšit výkonnost v nízké nadmořské výšce (běh, 

cyklistika, plavání apod.) a hodí se zejména těm, kdo se připravují na závody. 
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Pro ty, co se chystají zdolat nějaký vrchol nebo absolvovat trek ve vysoké nadmořské výšce, 

už však užitek není tak jednoznačný: dosud žádná studie neprokázala pozitivní vliv 

vystavování hypoxii na expedice nad 5000 metrů. Kromě toho se zdá, že tahle metoda 200 

nepřináší u všech stejné výsledky, a celá procedura má krajně složitý postup. 

Obrázek str. 43 : V blízkosti Pumori (Nepál). 

SHRNUTÍ 

Z téhle kapitoly byste si měli odnést: 

 Každý člověk je jedinečný, proto je vždycky dobré poradit se s odborníkem a sestavit si 

takový tréninkový plán, který bude brát v potaz vaše možnosti i váš cíl. 

 Nechejte si změřit VO2 max v nízké nadmořské výšce, je to cenný ukazatel vaší aerobní 

zdatnosti na úrovni moře. Tahle hodnota však nevypovídá nic o tom, jaká bude vaše 

výkonnost ve vysokých nadmořských výškách, kde je nedostatek kyslíku. 

 Čím lepší máte kondici, tím víc si expedici užijete. 210 

SPRÁVNÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN NA VYSOKOHORSKOU EXPEDICI: 

 Je uzpůsobený vašemu každodennímu životu, a to počtem tréninků týdně, jejich délkou 

i intenzitou. 

 Odvíjí se od povahy terénu, po kterém se budete pohybovat – soustředí se na konkrétní 

svalové skupiny. 

 Je sestaven na míru odborníkem. 

 Počítá s tím, že při tréninku budete mít batoh. 

 Střídá posilovací a aerobní cvičení. 

 Zahrnuje cviky na hluboké břišní dýchání. 

Obrázek str. 44: Aklimatizační trek na Cerro El Plata (Argentina). 220 
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3. VYBAVENÍ NA TREK NEBO EXPEDICI DO VYSOKÉ 
NADMOŘSKÉ VÝŠKY 

Nákup nového oblečení a výbavy na horské dobrodružství většinu z nás, včetně mě, 

ohromně baví. Na následujících stránkách se podíváme na to, co do takového vybavení 

na expedici nezbytně patří. Je dobré vědět, že úzce specializované pomůcky, které se na 

úspěchu výpravy taky významně podílejí, vám velice často poskytne cestovní kancelář, s níž 

jedete, nebo lokální agentury. 

Je ale potřeba zdůraznit, že když nastane nebezpečí, vhodné vybavení k jeho překonání 

nestačí. Jediná věc, která vám opravdu umožní čelit nástrahám vysokých hor, jsou znalosti 

a zkušenosti. 230 

VÝBĚR BOT 

Výběr vhodných pohorek vyžaduje spoustu času, protože pohodlí nohou je jedním 

z předpokladů úspěchu výpravy. 

 Zjistit torzní tuhost a tuhost v ohybu 

Bota s větší torzní tuhostí, tedy taková, kterou je obtížné v ruce zkroutit zprava doleva, 

pomáhá snížit riziko podvrtnutí kotníku. Z tohoto pohledu je proto vhodné zvolit tužší obuv. 

Pak máme ale taky tuhost v ohybu, tedy v podélném směru. Ta z velké části závisí na váze, 

která na botě spočívá, a na terénu, po němž se pohybujete. Když si zvolíte ohebnější botu, 

zlepšíte odval nohy a zajistíte si větší pohodlí. Pružnější bota navíc představuje pro nohu 

menší zátěž a snižuje únavu na konci náročného dne. Tuhá bota naproti tomu vytváří dojem 240 

chůze v lyžařských botách, ale zase je vhodnější pro strmé výstupy, zejména při chůzi 

s velkou zátěží. Sečteno podtrženo: nejlepší je vybrat si pohorky s velkou torzní tuhostí, které 

jsou co možná nejpoddajnější v ohybu. Podle kritérií, která jsem právě uvedl, se dají vytyčit 

tři kategorie trekových bot, v podstatě od nejohebnějších po nejtužší a od nejnižších po ty 

s nejvyšším kotníkem, které dobře chrání před podvrtnutím: nízké boty do lehčího terénu, 

vyšší kotníkové boty do středně těžkého terénu a tvrdé vysoké kotníkové boty do náročného 

terénu.1 Nicméně na horolezecké výstupy obtížným skalnatým terénem (suťová a kamenná 

pole) nebo po ledovci už žádné boty z těchto tří kategorií nestačí. Na to už je potřeba model, 

                                                 

1 Pokud by měl zadavatel českého překladu zájem, zde by se dala vložit informace o tom, že v ČR (ale ve Francii 

ostatně také) se pro kategorizaci turistické obuvi standardně používá škála A–D. 
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který je k tomu technicky uzpůsobený, tedy s vysokým kotníkem, vyztuženou patou a špičkou 

a tuhou podrážkou, na kterou se dají připevnit mačky, určené na zledovatělý sníh a led. 250 

Obrázek str. 47: Vlevo příklad horolezecké boty s integrovaným návlekem (model Davai od 

firmy Millet). Vpravo treková bota s výrazným vzorkem, na kterou se dají připevnit mačky 

(model Charpoua LTR od firmy Millet). 

 Zvolit podrážku podle typu terénu 

Podrážka je na botě zásadní. Její vzorek určuje, jak bude člověk v terénu stabilní, přičemž 

platí, že čím méně výrazný vzorek podrážka má, tím lépe přilne ke skalnatému povrchu 

(pokud je suchý). Avšak pokud se chystáte čelit mnoha různým typům povrchu (písek, bláto, 

hlína, skála atd.), jak tomu na treku bývá, je dobré zvolit si spíš terénnější podrážku, tedy 

s tlumicí patou a výrazným vzorkem, který má dostatečně široké zářezy, aby se v nich 

nezachytávalo bláto a kamínky. 260 

 Ujistit se o celkové pohodlnosti boty 

Abyste zjistili, zda má bota správnou velikost, měli byste otestovat tři věci. 

1. Velikost boty na délku (fotografie 1). Správnou velikost pohorek ověříte tak, že si obujete 

rozvázanou botu, postavíte se a zasunete nohu dopředu, až se prsty lehce dotknou špičky. 

Mezi vaší patou a botou musí být tolik místa, aby se tam dal vsunout prst. 

2. Šířka boty. Když si stoupnete a máte patu v botě dobře usazenou, měli byste cítit, že má 

noha z obou stran dobrou oporu. Nesmíte mít pocit, jako byste byli ve svěráku, ale ani by se 

vám noha neměla viklat ze strany na stranu. 

3. Celková velikost boty. Je důležité zkoušet boty vždy v ponožkách, jaké obvykle nosíte na 

hory (a s kompenzační vložkou, pokud ji používáte). Pořádně zavažte tkaničky, stoupněte si 270 

a ujistěte se, že se prsty můžou hýbat. Bota by měla nohu pevně obepínat, ale neměli byste 

nikde cítit tlak nebo větší nepohodlí. Mějte na paměti, že ve špatně padnoucí botě vzniká 

tření, kvůli kterému se tvoří puchýře. 
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Pomocí následujících testů poznáte, jestli vám bota dobře sedí. 

1. Dobře si boty zavažte a projděte se po rovině. Pata při tom nesmí moc třít o zadní stěnu 

boty. Pokud tomu tak je, boty převažte. Jestliže tření cítíte i po téhle úpravě, zvolte jiný 

model. 

2. Vyjděte nahoru po nakloněné rovině (fotografie 2) a zaměřte svou pozornost na to, kde vás 

boty tlačí nebo kde vám něco vadí. Pokud je vám něco nepohodlné, zkuste jiný model. 

3. Sejděte dolů po nakloněné rovině, plynule, abyste napodobili přirozenou chůzi z kopce. 280 

Pokud mají prsty tendenci dotýkat se špičky, dotáhněte tkaničky. Jestliže to přetrvává, zkuste 

jinou velikost nebo úplně jiný model. Při tomhle testu je důležité pozorně se soustředit taky na 

zadní část boty, abyste odhalili případný nadměrný tlak na spodní část lýtka. 

Nakonec byste ještě měli vědět, že nejvhodnější dobou k nákupu nových pohorek je 

prostředek dne, kdy má noha svou průměrnou šířku. Večer je totiž často nateklá a ráno má 

naopak svůj nejmenší objem. Když si budete zkoušet nové boty večer, hrozí, že si koupíte 

příliš velké číslo. A pokud jste si někdy nedávno nohu poranili, je lepší s nákupem bot počkat, 

než se úplně uzdraví. 

 Vložky do bot 

Málokdo ví, že tahle část boty, nazývaná též stélka, je vyjímatelná, takže ji člověk může 290 

zvlášť vysušit, vyprat, vyměnit nebo nahradit kompenzační vložkou. Jedná se o vnitřní část 

boty, na níž spočívá chodidlo. Vložka má stěžejní vliv na jeho pohodlí. Obvykle je vyrobena 

z dobře absorbujícího materiálu, je velmi tenká (méně než 5 mm), ideálně by měla být stejně 

dlouhá jako chodidlo a neměla by nikde tlačit. 

NÁVLEKY, TERMOVLOŽKY A OVERSHOES 

V těch nejextrémnějších případech, kam spadají například treky za velkého mokra, 

zdolávání některých horských sedel s dlouhými úseky ve sněhu nebo stoupání po ledovém 

podloží za velké zimy, může být nezbytné opatřit botu nějakým doplňkovým vybavením. 

V blátě, ve sněhu, při prudkých a častých deštích, ale i v písku na poušti, kde je potřeba 

chránit botu před nepřátelskými vnějšími vlivy, jsou nejlepší pomůckou návleky. Při 300 

výstupech v tuhém mraze bude zase často nevyhnutelné použít pevnou vysokohorskou obuv 

a dovnitř vložit vyjímatelnou zateplovací vložku, vlastně takovou vnitřní papuč. A nakonec, 
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abyste mohli čelit těm nejdrsnějším teplotám (Denali na Aljašce, peruánské Andy, Aconcagua 

v Argentině, vysoké himálajské vrcholy…), bude nutné přidat k té výzbroji ještě takzvané 

overshoes neboli převleky přes boty. Jedná se o boty, které obalí celou normální botu 

a zároveň dosahují až pod kolena jako návleky. Na závěr byste ještě měli vědět, že existují 

taky vyhřívané vložky do bot, kabelem napojené na baterie, které se připevní na boty nebo 

(a to je nejlepší) se vloží do kapes kalhot. 

Obrázek str. 49: Příklad návleků (model Alpine Gaiters Dry Edge od firmy Millet). 

PONOŽKY 310 

Správné trekové ponožky musí na nohu dobře přiléhat, aby se nikde nevytvářely záhyby, 

které pak při tření o kůži způsobují puchýře. Jednou z důležitých funkcí ponožek je udržet 

nohy co možná nejvíc v suchu. Proto by měly být schopné celkem rychle schnout, ať už jsou 

jen vlhké, nebo úplně promočené. V některých případech má tahle součást oděvu za úkol taky 

tepelnou izolaci nohy, a to v chladném i horkém počasí. Co se týče bakterií, v přírodních 

vláknech jako hedvábí nebo bavlna se šíří méně než v těch umělých. 

MAČKY A CEPÍN 

Pokud trasa vyžaduje použití maček a cepínu, je naprosto zásadní umět s těmito pomůckami 

správně zacházet, protože v opačném případě se můžou stát nebezpečnou zbraní. Jednou 

jsem byl svědkem docela strašidelné scény: členové jedné výpravy vedené horským vůdcem, 320 

samí nováčci, svázaní lanem a vyzbrojeni mačkami a cepíny, všichni upadli na ledovém svahu. 

Riziko vážného zranění v tu chvíli dosahovalo vrcholu. Kopnutí mačkou do lýtka nebo cepín 

zabodnutý do nohy, a dobrodružství se změní v katastrofu, když je nemocnice daleko. Tahle 

nešťastná příhoda naštěstí skončila jako zázrakem dobře, ale připomněla mi, jak je důležité, 

abych své klienty připravil na tenhle typ terénu a abych se ujistil, že všichni spolehlivě 

ovládají první pomoc v odlehlých oblastech.  

Obrázek str. 49: Mačka a cepín (zde modely Leopard FL a Summit Evo od firmy Petzl). 

Obrázek str. 50–51: Cestou do prvního výškového tábora hory Manaslu (Nepál). 
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VÝBĚR BATOHU 

Obrázek str. 52: V blízkosti vesnice Khumdžung (Nepál). 330 

Přenášení zavazadel během treků a expedic v dnešní době téměř vždycky zajišťují vozidla, 

zvířata nebo nosiči. Díky tomu nemusí člověk nést na zádech víc než vybavení na jeden den, 

jehož váha ve většině případů nepřesahuje 5 až 8 kilo. Jedná se o náhradní oblečení, svačinu 

na dobu pochodu, vodu a nějaké drobnosti (opalovací krém, léky, obvazy a náplasti…). 

Pokud se na trase vyskytují sněhové a ledové úseky, bude třeba přibalit i cepín a mačky. Na to 

musí stačit batoh o objemu 30 až 45 litrů – je zbytečné uvažovat o větším, protože ten by byl 

taky těžší a při pochodu by více překážel. Pro převoz veškerého vybavení bude potřeba ještě 

jeden batoh, podstatně větší (50 až 70 litrů), který za vás při přesunech bude někdo převážet či 

přenášet. V letadle bude odbaven do zavazadlového prostoru. Batoh s větší kapacitou se vám 

taky bude hodit, pokud se rozhodnete vyrazit na trek na vlastní pěst a ponesete s sebou 340 

vybavení na kempování, zejména spacák, vařič a stan. 

Při nákupu je nutné zkoušet si batoh naplněný, aby něco vážil. Platí to zejména pro velké 

batohy, které mají výhodu nastavitelné výšky zad. Spolu s délkou ramenních popruhů 

a bederního pásu byste si ji měli seřídit tak, aby váha spočívala na bederní oblasti (těžiště těla) 

a aby vám batoh netáhl ramena dozadu. Velmi často potkávám lidi, kteří mají výborný batoh, 

ale stěžují si na napětí v šíji, protože ho mají prostě a jednoduše špatně seřízený. Ujistěte se, 

že opravdu víte, co všechno se na vašem batohu dá nastavit, abyste se vyhnuli zbytečným 

bolestem. 

Obrázek str. 52: Příklad batohu vhodného na jednodenní túru (model Prolighter 30+10 LD od 

firmy Millet). 350 

VÝBĚR OBLEČENÍ 

Oblečení tvoří spolu s botami a batohem základ výzbroje. Dnes se prakticky ve všech 

situacích nezávisle na vnějších podmínkách prosazuje systém vrstvení (viz str. 79): 

termoprádlo přímo na těle, fleecové oblečení jako střední vrstva a nepromokavá prodyšná 

bunda jako svrchní ochranná vrstva. Systém tří vrstev se používá pro horní část těla, zatímco 

u spodní části se většinou spokojíme se dvěma vrstvami: termopodvlékačky a svrchní 

nepromokavé prodyšné kalhoty, například softshellové. Pokud se člověk nenachází 

v extrémních podmínkách, většinou není nutné nohy tolik chránit (samozřejmě s výjimkou 
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chodidel), protože nejsou tak vystaveny vnějším vlivům jako trup, v němž se nachází naše 

srdce, které zajišťuje krevní oběh a vede krev do okrajových, nejnáchylnějších částí těla (prsty 360 

a části obličeje jako nos a uši). V závislosti na podmínkách, jakým budeme (nejspíš…) 

vzdorovat, můžeme počet vrstev měnit. Když nás čeká vlídné počasí s minimální 

pravděpodobností srážek, postačí dvě vrstvy: termoprádlo a na to mikinu, opět z fleecu, ale 

opatřenou větruvzdornou membránou. I tak ale vždycky přihodíme do batohu tenoučkou 

nepromokavou větrovku, která nás dovede zachránit, kdyby náhodou přišel liják. Některé 

značky vyrábějí taky bundy „dva v jednom“, které se skládají ze svrchní bundy a odepínací 

podšívky, přičemž obě části se dají podle okolností nosit buď dohromady, nebo každá zvlášť. 

Naopak do chladnějších podmínek bude rozhodně nutné připravit si ještě čtvrtou vrstvu, 

s izolační funkcí: bundu vyplněnou buď syntetickým materiálem (polyester), nebo peřím – 

stará známá péřovka. V těch nejextrémnějších podmínkách nejen že se systém čtyř vrstev 370 

používá i pro spodní část těla, ale aby se ztrátě tepla zabránilo na maximum, existují dokonce 

i kombinézy… 

Obrázek str. 53 (nahoře): pánské termopodvlékačky (model C Wool Blend od firmy Millet), 

fleecová mikina (model Grizzly Bee Loft od firmy Millet) a péřovka (model Dry Microloft 

Hoodie od firmy Millet). 

Obrázek str. 53 (dole): mikina z funkčního materiálu (model Technostretch PO od firmy 

Millet). 

VÝBĚR SPACÍHO PYTLE 

Spánek se nedá zanedbávat. Při expedicích, na nichž je třeba strávit několik nocí po sobě ve 

vysoké nadmořské výšce, je zárukou správné regenerace, a je tedy naprosto zásadní. Dobrý 380 

spací pytel musí rychle nabýt objem a dlouho si ho zachovat. Tahle vlastnost závisí na 

schopnosti náplně pojmout do sebe vzduch, což je ten nejlepší existující izolant. Spacák 

otestujeme jednoduše tak, že ho vytáhneme z obalu a rozložíme. Pokud se „nafoukne“ sám od 

sebe (aniž bychom s ním museli třepat) a rychle, tedy za méně než tři minuty, je to dobré 

znamení. Pokud ale zůstává beznadějně splasklý, je to na pováženou… 

Bezkonkurenční kvalitu nabízí náplň ve formě přírodního husího nebo kachního peří. Musí se 

však jednat o peří opravdu co nejčistší, tedy takové, které obsahuje co nejvíce prachového 

peří a jen nepatrné procento malých pírek. Podle tohohle poměru najdeme péřové náplně 

označené čísly 70/30 (70 % prachového peří, 30 % malých pírek), 80/20, 90/10 a dokonce 
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95/5, což je úplná špička… Husí peří je v zásadě kvalitnější než kachní, ale důležité je 390 

především ověřit jeho čistotu. Taky stojí za to znát u peří jeho plnivost (používá se taky 

označení loft), která se vyjadřuje v jednotkách cuin, což je zkratka anglického spojení cubic 

inches, kubické palce. Ta nejlepší peří mají až 900 cuin, ale průměrné rozmezí je mezi 500 

a 800 cuin. Peří s takovou plnivostí do sebe pojme hodně vzduchu, díky čemuž nabízí 

výborný poměr váha/stlačitelnost. Ovšem přírodní peří nemá jen výhody. Ty nejkvalitnější 

modely péřových spacáků jsou extrémně drahé. Taky se jedná o relativně náchylný materiál, 

kterému škodí i jen malá míra vlhkosti, takže je třeba ho každé ráno vyndat ze stanu 

a vyvětrat, pokud to počasí dovolí. A nakonec je náročný na údržbu a je naprosto nezbytné 

přesně se řídit pokyny výrobce. Pokud člověk přijme tahle opatření, péřový spacák si uchová 

své skvělé vlastnosti a nic se mu nevyrovná… Mějte na paměti, že je nutné skladovat ho 400 

v nějakém velkém bavlněném pytli nebo rozložený na zemi, například pod postelí. Rozhodně 

ho nezavěšujte nebo nenechávejte stlačený v obalu, protože by klesla plnivost jeho náplně. 

Spací pytle naplněné syntetickými vlákny se za posledních asi dvacet let hodně zlepšily 

a můžou soupeřit s mnoha péřovými spacáky nižší a střední cenové kategorie. I u syntetické 

náplně si ověříme její plnivost, která by opět měla být co nejvyšší. Hlavními výhodami těchto 

pytlů jsou cena a nenáročnost údržby (potřebuje asi tolik péče jako peřina…). Nevýhoda je, že 

jejich plnivost časem klesá, jsou těžší a méně stlačitelné, což negativně pocítíme zejména 

u spacáků určených do extrémně nízkých teplot, které zabírají spoustu místa, i když jsou 

stlačené v obalu… 

Zbývá ještě otázka teplotního určení. Výrobci obvykle uvádějí komfortní teplotu (člověk se 410 

dobře vyspí jen ve spodním prádle, aniž by mu byla zima) a extrémní teplotu (člověk musí 

zůstat oblečený, a přesto pociťuje zimu; spacák dovede zabránit nejhoršímu, ale spí se 

špatně). Čistě teoreticky se můžeme smířit s tím, že nám budou cvakat zuby jednu noc, ale 

u treků a expedic do vysoké nadmořské výšky by to bylo krajně nebezpečné. Je tedy nezbytné 

vybírat vždy podle komfortní teploty a raději si nechat rezervu, protože údaje výrobců někdy 

bývají optimistické… Rezervu navíc potřebujete i proto, že ne vždycky se dá zabránit 

navlhnutí spacího pytle, které zhoršuje jeho vlastnosti. 

NEVHODNÝ SPACÁK 

Během jedné expedice v národním parku Denali, které jsem se účastnil, za mnou přišel 

horolezec z holandské skupiny, která si postavila stany blízko nás. Jeho kolega prý strávil 420 

příšernou noc, protože mu byla hrozná zima. Šel jsem se podívat do jejich stanu, prohlédl 
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jsem si jejich vybavení a zjistil jsem, že spacák toho horolezce není určen na takový druh 

expedice a že jeho karimatka není dostatečně izolující. Půjčil jsem mu záchranný hliníkový 

bivakovací pytel, aby se nemusel bát, že v noci umrzne. Díky tomu přežil, ale druhý den 

musel být evakuován. Z pouhé neznalosti materiálu a nejspíš i kvůli podcenění nočních teplot 

se mu rozplynul sen… a mohlo ho to stát život. 

Obrázek str. 54: Příklad spacáku naplněného husím peřím (model Altair od firmy Therm-a-

Rest). 

VLOŽKA DO SPACÍHO PYTLE 

Vložka do spacího pytle je pro mě zásadní. Vyrábí se z polyesteru, z fleecu nebo z hedvábí 430 

(určitě si nekupujte bavlněný). Já osobně používám ve všech ročních obdobích hedvábný, 

protože je to přírodní vlákno s termoregulačními vlastnostmi. Pokud vám bývá neustále zima, 

doporučuju vám spíš polyester. 

Za velmi chladného počasí zajišťuje vložka do spacáku pár stupňů navíc, zatímco když je 

teplo, může spacák nahradit. 

Používání péřového spacího pytle bez vložky zhoršuje jeho vlastnosti a životnost. Pytel totiž 

nasákne potem a solí a bude vyžadovat časté čištění, které však snižuje jeho izolační 

schopnosti.  

Z DRUHÉ RUKY? 

Když člověk vyráží na svou první expedici, musí si pořídit nemalé množství vybavení 440 

a oblečení, což se může ukázat jako velmi nákladné. Proto si neváhejte věci půjčit nebo 

pořídit z druhé ruky. Například použitý spacák nebo karimatka v dobrém stavu poslouží 

stejně dobře jako nové. Naopak nohy si zaslouží to nejlepší vybavení (boty, ponožky, vložky 

do bot), ať je cena jakákoli, stejně jako není možné dělat kompromisy u slunečních brýlí. 

Zdraví (očí) a pohodlí (nohou) přímo ovlivňují, jak si dobrodružství užijeme. 

Obrázek str. 56: Pohled na Mount Meru od Kilimandžára (Tanzanie).
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2 Překladatelská analýza originálu 

Samotnému překládání by měla vždy předcházet analýza originálu, která je předmětem této 

kapitoly. Z této analýzy vycházejí má překladatelská řešení, na jejím základě jsem volila 

překladatelské postupy a také se na ni budu odvolávat ve druhé části komentáře, kterou je 

analýza překladu. 

Základní strukturu analýzy přebírám z anglicky psané práce Text analysis in translation 

(2005) od Christiany Nordové. Ta analyzuje texty podle vnětextových a vnitrotextových 

faktorů, které určují komunikační funkci textu. Této základní funkci je zase podřízena 

sémantika i formální stránka textu (tamtéž, str. 35). V rámci analýzy jednotlivých textových 

faktorů postupuji též podle dalších publikací: Stylistická analýza českých a francouzských 

textů (Brunel, Šotolová 2012), Čeština pro překladatele (Houžvičková, Hoffmannová 2012) 

a Česká stylistika (Bečka 1992). Z publikací si vybírám vždy to, co je pro zkoumaný 

originální francouzský text a potřeby jeho překladu relevantní. 

Užitečným nástrojem pro analýzu textu jsou též Jakobsonovy funkce jazyka (Jakobson 1995): 

expresivní, konativní, referenční, fatická, metajazyková, poetická. Nebudu věnovat 

samostatnou kapitolu rozboru textu na základě těchto funkcí, ale budu je zmiňovat během 

analýzy jednotlivých jazykových rovin. Českou terminologii pro pojmenování činitelů 

komunikace přebírám z Nového encyklopedického slovníku češtiny:2 vysílatel, kontext, 

zpráva, kontakt, kód, přijímatel. Jedná se o Jakobsonův model, ale terminologie je zde 

zvolena obecněji než přímo v Jakobsonově stati. 

2.1 Vnětextové faktory 

2.1.1 Funkční styly, postupy a dominantní funkce textu 

Nyní napíšu něco krátce k funkčním stylům a stylovým postupům, přičemž budu vycházet 

z Češtiny pro překladatele (Houžvičková, Hoffmannová 2012, str. 112). Text je psán 

funkčním stylem popularizačním, který je možno chápat jako typ odborného stylu. Tento styl 

je určen čtenářům, kteří nejsou odborníky v dané vědecké disciplíně ani nemají v úmyslu být 

do ní uvedeni, ale chtějí být odborně informováni o některých problémech, které je – třeba 

laicky – zajímají (Bečka 1992, str. 360). V mém případě by tedy šlo o popularizaci toho, jak 

                                                 

22 https://www.czechency.org/slovnik/KOMUNIKA%C4%8CN%C3%8D%20MODEL 

https://www.czechency.org/slovnik/KOMUNIKA%C4%8CN%C3%8D%20MODEL
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funguje lidské tělo při chůzi náročným terénem a ve vysoké nadmořské výšce, a o základní 

pochopení, jak fungují a jak se užívají základní materiály na trekovou obuv, outdoorové 

oblečení, spacáky apod. Nejčastěji užitým slohovým postupem je postup výkladový, který 

převažuje v kapitole o tréninku; při pojednání o vybavení je doplňován postupem popisným. 

Do obou kapitol proniká i postup vyprávěcí, když autor vypráví historky ze své vlastní praxe. 

Cílem tohoto postupu je v tomto případě přilákat pozornost, oživit četbu, vzbudit větší zájem 

o to, mít podobné zážitky, nebo názorně dokázat svá tvrzení. Místy bychom našli i postup 

úvahový, např. když autor zvažuje výhody a nevýhody zařazení běhu do tréninkového plánu 

(Daigle 2017, str. 35).  

Obecně bychom mohli říct, že text vykazuje přesně opačné znaky, než jaké jsou typické pro 

český odborný styl (Brunel, Šotolová 2012, str. 13). Daiglův text je výrazně orientován na 

čtenáře a má vysoký stupeň formulační asertivnosti: autor většinou velmi jasně hájí své 

stanovisko (respektive ani nepřipouští protichůdný postoj), nezaujímá defenzivní pozice 

a nepoužívá autorský plurál, naopak často píše je (Daigle 2017, str. 34) či dokonce 

personnellement, je (tamtéž, str. 55). Text také nese lehké rysy dialogičnosti, a to díky použití 

řečnických otázek (tamtéž, str. 34, 42) nebo přímé řeči (tamtéž, str. 34). 

Co se týče jazykových funkcí podle Romana Jakobsona (1995), dominantní funkcí je funkce 

referenční. Jedná se totiž o příručku, jejímž hlavním cílem je podat fakticky správné 

informace. Ovšem tato funkce není jediná: nedílnou součástí textu je také funkce konativní, 

která se projevuje tím, že autor chce svému čtenáři dávat rady a doporučení a často ho 

explicitně oslovuje zájmenem vous či nějakou gramatickou formou ve druhé osobě plurálu 

(kap. 2.2.6). Vzhledem k tomu, že autor v textu používá spoustu hodnotících výrazů a často 

otevřeně předkládá svůj názor, má text také silnou funkci expresivní (kap. 2.2.3 a 2.2.4). 

2.1.2 Vysílatel 

Autorem celé publikace, z níž pocházejí překládané dvě kapitoly, je kanadský frankofonní 

horolezec a horský vůdce Emmanuel Daigle, narozený roku 1975 (Daigle 2015). Kromě toho, 

že je certifikovaným a v současnosti aktivním horským vůdcem, pořádá též přednášky 

a vzdělávací kurzy na témata spojená s vysokohorskými expedicemi, věnuje se testování 

horolezeckého vybavení a napsal stovky článků věnujících se této oblasti. Založil 

internetovou vzdělávací platformu Académie Haute Montagne, je instruktorem první pomoci 

v odlehlých oblastech a absolvoval kurzy o výživě a zdraví. Vyškolil již přes tisícovku osob, 

jak z řad široké veřejnosti, tak profesionálních zdravotníků. Sám uvádí, že publikaci 
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připravoval deset let (http://www.emmanueldaigle.com). Jeho životopis dokazuje, že je 

k napsání takové příručky opravdu povolanou osobou, avšak není to vědec zvyklý psát 

odborné texty. Je to horolezec a sportovec, který maximálně dbá na propojení svých tvrzení 

s praxí a na to, aby byly informace předány co nejsrozumitelněji pro každého. To se 

samozřejmě promítá do stylu textu, občas i negativním způsobem ve formě nekonzistence 

odbornosti terminologie, nejednotnosti kompozice či v podobě drobných chyb (kap. 4.10). 

Do kategorie vysílatele zařadíme bezpochyby i odborníky, se kterými autor některé kapitoly 

konzultoval nebo kteří prováděli jejich revizi. Pro kapitolu o tréninku, již jsem překládala, je 

to Guy Thibault. Ostatní poradci, většinou povoláním lékaři či nutriční poradci, jsou uvedeni 

v poděkování. Díky tomu, že se na vzniku publikace podíleli opravdoví specialisté, získává 

kniha na důvěryhodnosti. 

Je-li řeč o vysílateli, je třeba pojednat také o instanci nakladatele. Já pracuji s vydáním 

nakladatelství Glénat z Francie roku 2017, které však není vydáním prvním: je reedicí knihy 

vydané roku 2015 v Québecu nakladatelstvím Vélo Québec. Tato první verze nese lehce 

odlišný název: Haute altitude: Du trek à l’expédition. Názvu se budu krátce věnovat 

v kapitole 4.1, nyní něco k reedici. Nakladatelství Glénat knihu objevilo a prostřednictvím 

revidovaného vydání se ji rozhodlo zpřístupnit pro francouzský, potažmo evropský trh. 

Kromě názvu byl změněn také formát a došlo i k revizi obsahu. Autor sám na svých stránkách 

to komentuje slovy: En juin 2017, les Éditions Glénat, en France, rééditent une toute nouvelle 

version de ce livre dans un format repensé avec un contenu bonifié. Le titre aussi a changé : 

Du trek à l’expé, bien préparer son séjour en altitude (www.emmanueldaigle.com, citováno 

8. 2. 2019). 

Nemajíc přístup ke kanadské verzi, mohu pro srovnání vycházet pouze z úryvku z verze 

z roku 2015 dostupného na internetu (Daigle 2015). Hlavní kapitoly jsou v obou verzích 

téměř totožné, pouze jejich pořadí bylo někde přehozeno (např. kapitola o vybavení, kterou 

jsem překládala, je v mé verzi třetí, v kanadské poslední). Co se týče kapitol, které mě 

zajímají pro účely této práce, kapitola o tréninku má tytéž podkapitoly a touž strukturu jako 

v kanadském vydání, ale kapitola o vybavení se značně liší – v původním vydání zcela chybí 

kapitoly o výběru batohu, spacáku, oblečení, návleků apod. Dá se předpokládat, že jejich 

dopsání iniciovalo nakladatelství Glénat, které se zároveň nejspíš snažilo ilustrovat text 

obrázky vybavení od značek, jež jsou dostupné na francouzském trhu. O tom svědčí seznam 

zdrojů obrázků na konci knihy, kde často figurují internetové stránky s doménou .fr. 

http://www.emmanueldaigle.com)/
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Názvy kapitol a podkapitol, pokud jsou přítomny v obou vydáních, jsou obvykle stejné. 

Humornou ukázkou, kdy tomu tak není, budiž například Le choix d’une tente en 3 étapes 

(Daigle 2015) versus Le choix d’une tente en 7 étapes (Daigle 2017). Jinou motivací ke 

změně názvu je odstranění lexikálních québecismů, o nichž se krátce zmíním v lexiku (kap. 

2.2.3). 

Vidíme tedy, že nakladatelství nese na vzniku reedice díla značný podíl. Kapitolu o vybavení 

adaptovalo prostřednictvím odpovídajících obrázků a jejich popisků na francouzský trh, 

strukturu díla a jazyk (zejména lexikum) přizpůsobilo francouzskému čtenáři. Vhodnost 

termínů pro evropské prostředí znovu ověřil lékař (Daigle 2017). Dále francouzští vydavatelé 

upravili název publikace a některých kapitol tak, jak jim to připadalo atraktivnější (třeba již 

zmíněných sedm etap výběru stanu místo tří a jiné drobné změny), což už jsou změny 

individuální (Popovič c1975). 

Nedílnou součástí této publikace jsou fotografie, a tudíž fotograf je také jedním z vysílatelů. 

Fotografie z expedic i jejich popisky jsou v obou vydáních stejné a jejich autorem je 

Emmanuel Daigle. Fotografie vybavení, a tedy i jejich popisky, mohou být z důvodu 

lokalizace odlišné. 

2.1.3 Záměr 

Životním mottem Emmanuela Daigleho je: Žádná sportovní výzva není nepřekonatelná… 

pokud se na ni člověk svědomitě připraví (Daigle 2017, překlad E. K.). Toto motto vlastně 

podává vysvětlení, proč knihu napsal: chce poskytnout přijímateli detailní návod, jak se 

zodpovědně a důkladně připravit na vysněnou horskou výzvu. Tento záměr vyjadřuje 

i samotný název knihy a jeho ještě explicitnější podtitul: Du trek à l’expé. Bien préparer son 

séjour en altitude. Hlavní název částečně definuje přijímatele: měl by to být člověk, který už 

zvládnul kategorii treků a teď se chystá na expedici. Podtitul rozvádí, že půjde o dobrou 

a důkladnou přípravu (bien préparer) pobytu ve vysokých nadmořských výškách (son séjour 

en altitude), resp. ve vysokohorském prostředí – o problematice překládání slovního spojení 

haute altitude viz kap. 4.1. Nahlédneme-li do obsahu, shledáme, že pokrývá všechny 

nezbytné body přípravy na vysokohorskou expedici (viz kap. 2.2.2) a že je tedy v souladu 

s názvem publikace. 

Záměr druhotného vysílatele, tedy nakladatelství Glénat, je zprostředkovat informace 

obsažené v publikaci francouzskému čtenáři tak, aby text působil jako původní francouzský 

(tj. ne québecký), a některé informace doplnit. 



28 

 

Existuje však ještě jeden, sekundární záměr, patrný u obou vydání: povzbudit v přijímateli 

touhu absolvovat vysokohorské dobrodružství, posílit jeho motivaci, nalákat ho, pobavit při 

četbě a vzbudit v něm důvěru v autora a pocit, že už teď patří mezi horolezce a dobrodruhy. 

Svědčí o tom pečlivé barevné zpracování, křídový papír, četné fotografie z expedic, které 

přesahují ilustrační funkci, jelikož často zabírají celou dvoustranu, ale také výrazná 

přítomnost autorského subjektu v textu, expresivní prvky, apostrofa čtenáře a celkově snaha 

zaujmout stylem – viz dále. 

2.1.4 Médium, čas a místo 

Kapitoly, jež v rámci této práce překládám, jsou součástí tištěné publikace. Médiem je tedy 

kniha, artefakt. Jedná se o projev psaný, připravený a monologický (Houžvičková, 

Hoffmannová, str. 111). Později v komentáři uvidíme, že jazyková stránka díla těmto rysům 

odpovídá. Kniha má praktický formát velikosti něco mezi A5 a A4 a je vytištěna na křídovém 

papíře, na němž pěkně vypadají fotografie, které jsou nedílnou součástí publikace: často je na 

nich názorně ukázáno to, o čem pojednává text, a v neposlední řadě dodávají přijímateli chuť 

se na podobná místa dostat také. 

Co se týče času vzniku, autor tvrdí, že publikaci tvořil po dobu deseti let 

(www.emmanueldaigle.com). Poprvé vyšla roku 2015, revidované vydání, na němž se autor 

sám podílel, vyšlo roku 2017. Předpokládáme tedy, že k tomuto datu byly obsažené informace 

aktuální. Doba příjemců mého překladu je rok 2019, takže jde o rozestup dvou let. Může 

i takto malý rozptyl hrát roli? Daigle pracuje s nejnovějšími poznatky medicíny a biologie 

(kapitola o tréninku) i technologií a materiálů (kapitola o výběru vybavení). Zejména 

u vybavení jde o odvětví, které se vyvíjí velice rychle, často kvůli výrobnímu tajemství 

v utajení, a kdykoli se tedy může objevit nová technologie, která zcela ovládne trh. Za 

takového předpokladu by i dva roky mohly způsobit, že by publikace přestala být aktuální. 

Lze však předpokládat, že kdyby český vydavatel neshledával obsah relevantním pro 

současnost, nezadal by překlad. Případná drobná doplnění by mohl zajistit specialista, který 

by prováděl odbornou revizi překladu před vydáním. Pro jazykovou stránku díla je dvouletý 

časový rozestup zanedbatelný, tedy obě publika je možno považovat za současná a s původní 

publikací lze nakládat, jako by vyšla v roce 2019. 

Místem prvního vydání je kanadská frankofonní provincie Québec. Druhé vydání vyšlo ve 

Francii, ale bylo adaptováno do té míry, že jej lze, respektive je třeba považovat za místo 

vzniku. Autor však v publikaci nepracuje s francouzskými reáliemi ani se nezaměřuje na 

http://www.emmanueldaigle.com/
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francouzské osobnosti, takže informační základ francouzského a českého publika je téměř 

společný. Jedinou otázkou pro české vydání by byly ilustrační obrázky vysokohorského 

vybavení: bylo by třeba odborné konzultace s českými specialisty, kteří by poradili, jaké 

značky dodávají daný druh zboží na český trh, a další postup už by pravděpodobně záležel na 

domluvě s nakladatelstvím Glénat a s příslušnými značkami. 

2.1.5 Přijímatel 

V předchozí podkapitole jsem uvedla, že přijímatel originálu i překladu jsou de facto 

současníci, a i když pocházejí z jiné země, pro tuto publikaci mají stejný informační základ. 

Oba přijímatelé budou dílo číst se stejným účelem: připravit se na vysokohorskou expedici. 

Plyne z toho, že profil přijímatele originálu a přijímatele překladu je totožný. 

Sám název Du trek à l’expé napovídá, že kniha je určena příjemci, který již zvládl kategorii 

treků a rád by se vydal na expedici do vysoké nadmořské výšky. Ta podle autora začíná na 

2000 až 2500 metrech nad mořem (Daigle 2017, str. 16). Daiglovým modelovým čtenářem 

(Eco 1997) je člověk, který se o problematiku poprvé v životě zajímá teoreticky. Pojmy jako 

tréninkový plán, maximální spotřebovaný objem kyslíku či tuhost podrážky jsou vysvětleny 

tak, aby je pochopil i člověk, který o nich dosud neslyšel. I když hovoří o konkrétních 

svalech, uvádí, k čemu slouží a kde se asi nacházejí: Taky byste měli myslet na posilování 

stabilizačních svalů, protože to je velmi důležitá prevence zranění. Jak už jejich název 

napovídá, tyhle svaly nám nepomáhají ani tak s pohybem, jako spíš se zpevněním těla. Jedná 

se o dost hluboké a často malinkaté svaly, které mají klíčový podíl na správném držení těla po 

celý život. (P 81–84). 

Výklad je podán natolik laicky, že by ho pochopil i přijímatel, který nemá dosud žádné 

zkušenosti s horskou turistikou, avšak je nepravděpodobné, že by se takový člověk chtěl 

rovnou připravovat na vysokohorskou expedici. Zároveň je kniha tak informačně hutná, že by 

mohla být přínosem i pro čtenáře, který za sebou již nějaké zkušenosti s expedicemi má 

a pouze si dohledává dodatečné informace. Ostatně motivaci k napsání knihy i profil svého 

příjemce definuje sám autor, když říká, že chtěl dát všechny potřebné informace do jedné 

knihy, aby všem horolezcům usnadnil práci: J’ai décidé de tout regrouper dans un seul livre 

en français pour simplifier la tâche à tous les randonneurs. Donc que vous soyez débutant ou 

un alpiniste aguerri, vous allez tout trouver en un seul livre (http://emmanueldaigle.com/, 

prezentační video, 0:38). 

http://emmanueldaigle.com/
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2.2 Vnitrotextové faktory 

2.2.1 Téma, obsah 

Cílem publikace je shromáždit na jednom místě všechny informace nezbytné k úspěšnému 

absolvování vysokohorské expedice. Společným jmenovatelem a zastřešujícím tématem 

všech kapitol je tedy expedice ve vysoké nadmořské výšce. Dílčí témata zpravidla odpovídají 

jednotlivým kapitolám, jichž je celkem šest: organizace a plánování expedice, trénink, 

vybavení, klimatické faktory, péče o zdraví a nakonec zásady správné aklimatizace spolu 

s výškovou nemocí. Kniha tedy zasahuje do mnoha různých oblastí: medicína (především 

sportovní fyzioterapie, ale též kardiologie, neurologie, ortopedie a akutní medicína), biologie, 

meteorologie, znalost materiálů a technologií, ale též ekonomika, management a psychologie. 

2.2.2 Kompozice 

Z hlediska horizontálního členění (Houžvičková, Hoffmannová 2012, str. 151) je text dělen 

na šest hlavních kapitol podle klíčových témat zmíněných v předchozím odstavci. Jednotlivé 

kapitoly mají pak různý počet podkapitol a i v rámci podkapitol je text co možná nejnázorněji 

strukturovaný. Ukážu to na příkladu jedné ze dvou překládaných kapitol – Vybavení na trek 

či expedici ve vysoké nadmořské výšce (Daigle 2017, str. 45). V ní nacházíme podkapitoly Le 

choix des chaussures; Guêtres, chaussons amovibles et surbottes; Les chaussettes; Le choix 

du sac à dos; Le choix des vêtements; Le choix du sac de couchage; Le sac à viande. V rámci 

kapitoly o výběru bot jsou v textu graficky rozlišeny kroky, podle nichž by člověk měl při 

koupi postupovat. Toto členění zajišťuje dostatečnou kohezi textu (čtenář vždy ví, v jaké části 

výkladu se právě nachází, co je aktuálním hlavním tématem a co dílčím) i jeho koherenci 

(výklad postupuje logicky, po logických celcích a vždy od celku k detailům). Jediná výtka 

proti kohezi uspořádání celků by mohla být nejednotnost struktury názvů podkapitol výběru 

obuvi: někdy je podkapitola nazvána jen příslušným kusem oděvu (Les chaussettes), jindy je 

doplněna o slovo choix (Le choix du sac de couchage). 

Text je zároveň členěn i vertikálně. Hlavní text doprovázejí barevné rámečky, které sdílejí 

téma s danou pasáží hlavního textu. Autor v nich často popisuje své zážitky z praxe, dává 

vlastní doporučení vyvozené ze svých zkušeností či o něčem polemizuje. Vedle kapitoly 

o výběru bot nacházíme rámeček, v němž autor popisuje, jak byl svědkem nesprávného 

zacházení s mačkami a cepínem (Daigle 2017, str. 49). V kapitole o tréninku nacházíme zase 

dva rámečky, v nichž autor polemizuje sám se sebou, zda jsou cyklistika a běh vhodnou 
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formou přípravy na expedici, nebo nikoli (tamtéž, str. 42). V jiném rámečku poskytuje tip, jak 

se připravovat, nemáme-li čas chodit v rámci tréninku po horách (tamtéž, str. 36). Dalším 

prvkem vertikálního členění je bibliografie podobných a doplňkových publikací na konci 

knihy. Například rejstřík však chybí. 

2.2.3 Lexikum 

Québecismy 

Jak již bylo zmíněno, autor publikace mluví kanadskou francouzštinou, což se promítlo i do 

původního textu. Je otázkou, zda francouzský nakladatel québecismy odstranil? Měla jsem 

příležitost srovnat pouze obsahy obou vydání, ale už tam jsem shledala dva případy 

„překladu“ do evropské francouzštiny: název kapitoly Le choix d’une botte (Daigle 2015) 

v evropské verzi zní Le choix des chaussures (Daigle 2017) a v titulku Les verres de contact 

en haute altitude bylo slovo verres nahrazeno za lentilles. Na základě tohoto zjištění a na 

základě toho, že jsem v textu žádné výrazné québecismy nenašla, se domnívám, že se 

nakladatel postaral o jejich odstranění v celém textu. 

Terminologie 

Jedním z nejdominantnějších prvků odborného stylu jsou odborné termíny (Brunel, Šotolová 

2012, str. 10), a ne jinak je tomu u Daiglovy publikace. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná 

o podtyp popularizační, je na první pohled zřejmé, že autor si je vědom, že se čtenář s danými 

termíny možná setkává poprvé, a pečlivě je vysvětluje: buď pomocí vnitřní vysvětlivky, nebo 

závorky (viz kap. 2.2.5). 

V kapitole o tréninku je nejvíce termínů z oblasti medicíny, např.: fréquence cardiaque 

(str. 38)3 ; circulation sanguine (str. 38); blessure musculo-scelettique (str. 38); poids 

corporel (str. 39); globules rouges (str. 42). V rámci této skupiny převažují termíny týkající se 

pohybového aparátu a svalové soustavy: quadriceps, ischio-jambiers, … (str. 37); 

articulations (str. 38); respiration abdominale ou diaphragmatique (str. 39). Bohatě 

zastoupena je samozřejmě sportovní terminologie a terminologie z oblasti fyzioterapie: už 

samotný název kapitoly l’échauffement et les étirements (str. 38) a dále např. activité aérobie 

(str. 38); sports d’endurance (str. 39) nebo le volume maximal d’oxygène (str. 39).  

V obou kapitolách jsou zastoupeny meteorologické a geologické termíny: l’oxygène (str. 42); 

conditions atmosphériques normales (str. 39); pente de glace (str. 49); risque de 

                                                 

3 Není-li uvedeno jinak, čísla stránek v závorkách odkazují k publikaci Daigle 2017. 
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précipitations (str. 53); niveau de la mer (str. 42). Necituji zde konkrétní místa výskytu slov 

jako la neige, la pluie, le vent, která jsou součástí zcela běžné slovní zásoby. Setkáváme se 

i s termíny pro označení přístrojů: tapis roulant (str. 35); analyseur de gaz (str. 39); cordons 

[électriques], batteries (str. 49). Očekávanou samozřejmostí jsou termíny z oblasti 

horolezectví a vysokohorských expedic: haute altitude (str. 34); s’acclimater (str. 34); 

porteurs (str. 35); manque d’oxygène (str. 39); la randonnée, le trekking (str. 47); ascension 

(str. 49); campement (str. 55). 

Pro druhou překládanou kapitolu je zcela stěžejní terminologie outdoorového vybavení 

a materiálů: dessin d’une chaussure (str. 47); les crampons et les piolets (str. 49); fibre 

polaire (str. 53); surveste imperméable (str. 53); le polyester (str. 55); capacité isolante 

(str. 55). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o text určený mimo jiné i lidem, kteří se zatím v oblasti 

horolezectví neorientují, nevyskytuje se v textu téměř žádný horolezecký ani sportovní slang 

–  jedinými dvěma výjimkami jsou expé hned v názvu, které titul oživuje a dodává mu na 

atraktivitě, aniž by hrozilo, že mu čtenář neporozumí, a cardio (str. 35) ve významu fyzička, 

které je velmi rozšířené i mezi laickým publikem. 

Expresiva a hodnotící výrazy 

V oddíle o funkcích textu a o autorském záměru (kap. 2.1.1 a 2.1.3) jsem uvedla, že Daigle 

chce svého čtenáře nejen poučit, ale také zaujmout, zabavit, oslovit. Důkazy pro tato tvrzení 

nacházíme mimo jiné právě v analýze lexika. 

Slov s inherentní expresivitou (Karlík a kol.) v textu mnoho nenajdeme. Na první pohled nás 

zaujme hovorové expé hned v názvu knihy, jinak v samotném textu se jedná pouze o lexém 

truc, který autor (mimo jiné výskyty např. str. 39) hned dvakrát použil v nadpise textu 

v rámečku: Trucs pour les pressés (str. 37) a Mon truc terrain (str. 38). Právě v rámečcích, 

které využívá pro sdělování zkušeností z praxe, k vyprávění historek nebo k nějaké polemice, 

je autor jazykově kreativnější, expresivnější a subjektivnější. Když na str. 37 Daigle používá 

l’homme hypermusclé, dává výraz do uvozovek. 

Zato kontextová expresivita je v textu velice častá. Když hovoří o neúspěchu výpravy plné 

nezkušených horolezců, říká les membres, tous néophytes (str. 49). Když vyjmenovává 

dlouhou řadu výbavy nezbytné do nepřízně počasí, používá slovo panoplie (str. 49, 53). Při 

popisu spacích pytlů hovoří o tom, že by se po vytažení z obalu měly samy nafouknout; 

opačný případ popisuje slovy s’il reste désespérément plat, c’est plus douteux… (str. 54). 
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O nepravdivých hodnotách tepelného komfortu uváděných na spacích pytlích píše: les 

données des fabricants étant parfois optimistes… (str. 55). Fakt, že je člověku ve spacím pytli 

zima, popisuje slovy grelotter dans son sac de couchage (str. 55) a vyrazit s takovým 

spacákem na expedici je podle něj carrément dangereux (str. 55). 

Příznačná jsou pro autorský styl Emmanuela Daigla hodnotící adjektiva a adverbia, často 

hyperbolická: on augmente inutilement le risque de blessure (str. 35); excellents ouvrages 

(str. 38); exploits extraordinaires (str. 42); une étape très excitante (str. 46); la très fameuse 

doudoune (str. 54). Pomocí hodnotících a modalizačních výrazů vyjadřuje autor velmi často 

svůj pohled na realitu, své hodnocení situace: sauf les pieds dans les chaussures, bien 

entendu (str. 53); il existe même des combinaisons intégrales… (str. 54); a ohrožení života 

jednoho horolezce zdůvodňuje takto: simplement par manque de connaissance du matériel 

(str. 55). Přičteme-li k tomu fakt, že autor sám často v textu vědomě vystupuje (je, 

personnellement), můžeme konstatovat, že je text silně subjektivní. 

V textu nacházíme i frazémy a poetická vyjádření: [Il] aurait pu y laisser sa peau (str. 55) ; 

Un sac à dos […] fera tout aussi bien l’affaire (str. 56). 

Zajímavé je též to, že Daigle často volí výrazy z lexikálního pole boje, výzvy či 

dobrodružných výprav. Svou lehkou hyperboličností dodávají textu poetickou funkci. Jako 

synonymum pro slova randonné, expédition mnohokrát používá slovo aventure a s tím 

související s’aventurer. Na boje a bitvy metaforicky odkazují slova affronter, faire face. 

A outdoorovému vybavení říká, jak už jsem zmínila, panoplie (str. 49, 53). 

Poslední věc, kterou zde zmíním, se týká distribuce konkurenčních forem cela × ça  a on × 

l’on. Přestože je text spisovný a z ukazovacích zájmen převládá forma cela, nacházíme 

v textu dvakrát i ça (str. 49). Poprvé jde o text v rámečku, v němž autor vykládá historku 

z jedné expedice, jedná se tedy o jakousi odpočinkovější, spontánnější pasáž. Podruhé 

(str. 35) je to na místě, kde autor užil expresivní hovorovou syntax: L’entraînement en salle, 

c’est pratique, mais ça ne remplace pas des sorties de marche en montagne. O použití l’on se 

dočteme, že se používá v oficiálních projevech nebo z výslovnostních důvodů po spojkách si, 

et, que aj.4 V mém textu autor důsledně používá l’on po spojce si a et (si on ani et on se 

nevyskytuje ani jednou), ale po spojce que  používá spíš on (que l’on – 2 výskyty × qu’on – 

10 výskytů). Další prvek hovorovosti, který se v textu dvakrát vyskytuje, je spojka ceci dit 

                                                 

4 https://larousse.fr/dictionnaires/francais/on/55984/difficulte 
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(str. 47 a 53). Slovník Larousse ji řadí do „expression orale relâchée“, v psaném projevu 

doporučuje se jí vyhnout a používat raději cela dit.5 To se v textu vůbec neobjevuje. Můžeme 

tedy říci, že z hlediska formálnosti text kolísá a má sklony k hovorovějším obratům. 

2.2.4 Syntax 

Obecně o větě, prostředky koheze 

Pro odborný text je příznačná zhuštěná a komplexní syntax, často obtížná na porozumění 

(Brunel, Šotolová 2012, str. 10). My máme však před sebou text popularizační, psaný navíc 

ne vědcem, ale sportovcem, a proto je tomu přesně naopak. V celém textu je patrná autorova 

snaha o maximální srozumitelnost. 

Jako příklad může posloužit detailnější rozbor začátku podkapitoly o VO2 max, která má 

z celého překládaného textu nejblíže k typickým rysům odborného stylu: pojednává se v ní 

o fyzikální veličině pro modelového čtenáře dosud neznámé (VO2 max), která se vyjadřuje ve 

„složitě vypadajících“ jednotkách (mililitr na kilogram tělesné váhy na minutu), a figuruje 

v ní velké množství termínů: exercice d’aérobie dynamique, volume de gaz inspiré et expiré, 

masque hermétique, analyseur de gaz, sports d’endurence, conditions atmosphériques 

normales, pourcentage de diminution, atd. Když však provedeme syntaktickou analýzu 

a analýzu morfologie sloves, dojdeme k následujícímu: na 12 vět připadá 19 určitých sloves, 

čtyři prézentní participia a jedno gerundium. To znamená, že věty mají celkem jednoduchou 

syntaktickou strukturu a jsou krátké. Pouze dvě slovesa jsou ve zvratném pasivu (la 

consommation […] se mesure ; les valeurs s’échelonnent) a jenom jedno v opisném pasivu 

évaluation est utilisée. Autor raději volí konkurenční prostředek zájmeno on, který umožní 

použití aktivního slovesného rodu. Tato statistika je dostatečným důkazem snahy 

o srozumitelnost a můžeme předpokládat, že když autor takto zpracoval nejabstraktnější pasáž 

svého textu, další, konkrétnější pasáže budou syntakticky ještě méně komplexní. 

Snaha o srozumitelnost se vyznačuje i tím, že autor vše důkladně vysvětluje, k čemuž používá 

závorky (viz kap. 2.2.5), nebo vnitřní vysvětlivky (Levý 2012, str. 115), které napojuje 

pomocí prostředků návaznosti. Zmíním například časté c’est à dire: […] capacité aérobie, 

c’est a dire la capacité du corps a fournir un effort maximal (str. 34); autrement dit (str. 35); 

také velmi časté par exemple: […] une plus longue en fin de semaine (longue marche en 

montagne, par exemple) (str. 37). Pozornost k jazykové formě vybízí obrat v následující větě: 

                                                 

5 https://larousse.fr/dictionnaires/francais/ceci/13957/difficulte 
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[…] muscles stabilisateurs […]. Comme leur nom lindique, ces muscles ont plus à voir avec 

la stabilisation du corps (str. 37). Dalším případem je en d’autres termes (str. 42) a jiné. 

Srozumitelnosti napomáhají i bohaté prostředky koheze, naznačující logické vztahy mezi 

informacemi. Jmenuji např. ainsi (str. 68); c’est pour cette raison que (str. 39); en revanche 

(str. 42); en fait (str. 42); ceci dit (str. 47); enfin (str. 54); tandis que (str. 55). Zde stojí za 

zmínku i hojné užívání deiktik, především anaforických: cette stabilité (str. 37); celui-ci 

(str. 35); cette dernière (str. 47); ce principe (str. 53) a podobně. V kapitole o vybavení je 

v textu velmi důležitá endoforická deixe směřující k obrázkům, obvykle formou závorky za 

příslušnou informací: Monter sur un plan incliné (photo 2) (str. 48). 

Expresivní a příznakové syntaktické konstrukce 

Expresivita je v textu přítomna nejen na rovině lexikální, ale i na rovině syntaktické. Jednou 

z forem je řečnická otázka, jako např. na str. 34: pourquoi ne pas poursuivre l’entraînement 

par la suite, après l’expédition ? Pro zdůraznění části výpovědi používá i vytčení větného 

členu (Hendrich et al. 2001, str. 584): L’entraînement en salle, c’est pratique, mais ça ne 

remplace pas des sorties de marche en montagne (str. 35). Stojí za připomenutí, že toto místo 

je také jedno z pouhých dvou, kde místo cela volí hovorovější ça. Autor využívá také 

zdůraznění opisem: Ce sont eux – transverses de l’abdomen, […] – qui donnent de la solidité 

à nos mouvements (str. 37). Příznakové je také asyndetické spojení vět v následujícím souvětí: 

un coup de crampon dans un mollet ou un piolet traversant une cuisse, et l’aventure tourne à 

la catastrophe lorsqu’on est loin d’un centre médical (str. 49). 

Co se týče nevětných výpovědí, ty se realizují v popiscích obrázků (viz níže), jinak jsou 

v textu velmi vzácné. Našla jsem je pouze na str. 38, kde autor popisuje rozehřívací cvičení 

a na konec popisu za středník připojuje durée : de 5 à 10 minutes; dále pak už jen v rámečku 

na str. 43, kde jsou shrnuty podstatné rysy správného tréninkového plánu a heslovité 

vyjádření je zde prostředkem přehlednosti: [un plan d’entraînement] est adapté aux réalités 

quotidiennes : nombre d’entraînements par semaine, durée, intenstié. 

V textu se vyskytuje pouze jedna přímá řeč, a to: J’ai maintes fois entendu : « Je pars pour le 

Machu Picchu, au Pérou, je n’ai donc pas vraiment besoin de m’entraîner fort ; c’est juste 

une petite marche ! » (str. 34). Tato přímá řeč má svou formou oživit text a má zástupnou 

funkci: zastupuje všechny případy, kdy někdo Daiglovi nějakým zppůsobem, třeba i mezi 

řádky, řekl, že se na svou výpravu nemusí moc připravovat, protože to není náročné. Je to 
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i způsob kontaktu se čtenářem, který pravděpodobně zpozorní, pakliže si někdy něco 

podobného říkal pro sebe také. 

Výčty 

Vzhledem k tomu, že můj text má místy povahu popisu pracovního postupu či návodu, 

vyskytují se v něm výčty a seznamy kroků či zásad. Jsou to nadvětné celky vykazující 

syntaktický paralelismus. Při rozboru jsem zjistila, že první věta položek výčtů, mající 

význam rozkazu či doporučení, obvykle bývá realizována infinitivní konstrukcí. Prvním 

takovým výčtem je 11 praktických rad pro trénink (str. 34–36), které jsou podány ve formě 

číselného seznamu, kdy úvodní výpověď každého bodu je vždy infinitivní konstrukce a dále 

je rada rozvedena větně. Tyto rady zní např. Ne pas sous-estimer son projet; Travailler 

l’endurance apod. Dále jsou to tipy pro správný spánek, realizované také formou číselného 

seznamu s infinitivními výpověďmi, tentokrát bez větného rozvedení (str. 39): Adopter une 

alimentation saine; Éviter les écrans de télévision apod. Infinitivy jsou také použity při popisu 

kroků nezbytných při výběru bot (str. 46–48). Jednotlivé kroky tvoří samostatné podkapitoly, 

jejichž názvy mají rovněž podobu infinitivních výpovědí (Vérifier la rigidité en torsion et en 

flexion; s’assurer du confort), až na jeden, který je čistě nominální: Les semelles intérieures. 

Tím je lehce narušena koheze kapitoly. Zajímavé je, že u 11 rad je to jen první, shrnující 

výpověď každé rady, která je v infinitivu, ale například při ověřování, zda bota správně sedí, 

jsou infinitivní všechny výpovědi, i když jich je v rámci každého kroku více (str. 48). 

Problematiku překladu doporučení formulovaných infinitivy rozebírám v kapitole 4.7. 

V textu se vyskytuje i jeden výčet realizovaný větně – jde o résumé poznatků z kapitoly 

o tréninku na str. 210, kdy úvodní věta zní Il est important de retenir que a položky výčtu na 

ni syntakticky navazují. 

Struktura názvů kapitol 

Strukturu názvu celé knihy jsem rozebrala už v kapitole o záměru vysílatele (2.1.3), nyní se 

krátce podívám na názvy kapitol. Názvy hlavních šesti kapitol jsou nominální a co možná 

nejvíce věcné, aby jasně dávaly najevo, o co v kapitole půjde. Není tam přítomna expresivní 

ani poetická funkce. V případě těch dvou, které překládám, je to L’entraînement pour la haute 

altitude a L’équipement pour le trek et l’expédition en haute altitude. O co největší stručnost 

a objektivitu se snaží i názvy podkapitol, jež mají povahu klíčových slov: Le sommeil et 

l’entraînement (str. 39); Les chaussettes (str. 49); Le sac à viande (str. 55) apod. 
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Syntax popisků obrazků 

Na popisky obrázků je třeba se zaměřit zvlášť, jelikož jsou vyčleněny z vlastního textu. 

V knize se nacházejí tři typy obrázků: zaprvé fotografie z expedic, které nemají žádný vztah 

ke konkrétní pasáži textu, již doprovázejí, zadruhé fotografie vybavení, které mají ilustrační 

funkci, a zatřetí fotografie znázorňující jev popisovaný textem. Třetí typ fotografií není 

opatřen popisky, ale je na ně odkazováno přímo v textu: (photo 1) (str. 47). Druhý typ vždy 

pojmenovává vyobrazený objekt a případně jeho stěžejní rys, pro který je vyobrazován; je-li 

na obrázku objektů více, pak i jeho polohu. V závorce je uváděna značka a název modelu. 

Např. Exemple de sac adapté pour la journée (modèle Prolighter 30+10 LD de Millet) 

(str. 52). První typ fotografií je opatřen popiskem, který vždy udává místo, kde se scéna 

odehrává, a někdy i aktivitu. V závorce je uváděna země. Např. En route vers le camp 1 du 

Manaslu (Népal) (str. 50). Všechny popisky jsou maximálně stručné, názorné, s čistě 

referenční funkcí. 

2.2.5 Neverbální a suprasegmentální prostředky 

Pro autorův styl je příznačné užití tří teček. Asi by nás nezarazilo jejich užití ve funkci 

neúplnosti výčtu,6 jako např. zde: protection solaire, médicaments et pansements… Autor je 

však používá mnohem šířeji, jako prostředek expresivity a významového odstínění. 

Když dává rady ohledně běhání, začíná je výpovědí courir… ou pas (str. 35). Tím neverbálně 

naznačuje pauzu, jakoby okamžik napětí před tím, než přijde s odhalením, že to možná až tak 

přínosné není. Ve větě la meilleure façon de préparer son corps à la marche, c’est… de 

marcher (str. 35) mají tři tečky ironizující funkci: pauza, kterou vytvářejí, jako by 

vyjadřovala, že má přijít objevná informace, a přitom se dozvíme věc zcela banální.  

Většinou však trojtečka u Daigla vytváří efekt jakéhosi vyznění výpovědi do ztracena. Tyto 

případy by se daly interpretovat jako nedořečená výpověď, ale šlo by jen o domněnku, která 

nemá oporu v kontextu. Spíše se jedná o součást autorského stylu. Uvedu příklad dvou 

z mnoha takových užití: Cela étant, mieux on est préparé physiquement et mentalement, 

mieux on est à même de soutenir un effort prolongé en gardant la forme et le moral… 

(str. 35); Si l’on prend cette précaution, il retrouve ses qualités d’origine et n’a pas d’égal… 

(str. 54). Na závěr uvedu ještě větu S’il reste désespérément plat, c’est plus douteux… 

                                                 

6 http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166 
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(str. 54), kde trojtečka doplňuje expresivitu věty, kterou jsem ukázala v kapitole o lexiku 

(2.2.3). 

Uvozovky 

Co se týče uvozovek, autor je používá celkem zřídka, a to když se chce od nějakého výrazu 

distancovat, dát najevo, že přebírá slang někoho jiného (« l’homme hypermusclé » du 

gymnase, str. 37), když přebírá terminologii někoho jiného (Certaines marques proposent 

aussi des vestes « deux en une », str. 53) nebo když chce na nějaké slovo upoutat pozornost 

(Un entraînement pour se « pré-acclimater » avant l’expédition, str. 42). Je otázkou, proč 

byly uvozovky ve druhém a třetím případě použity. Jde o existující termíny, nikoli o autorův 

vynález, navíc použité ve svém primárním významu, proto by tam jistě nemusely být. Možná 

že se pré-acclimater vysílatel uvozovkami zdůraznil proto, že chtěl čtenáře upozornit na 

(podle autorova mínění) nové slovo. 

Závorky 

Závorky jsou hojně využívaným prostředkem. Nejčastěji je to pro vysvětlení či rozvedení: On 

trouve ainsi des duvets dits 70/30 (70 % de duvet, 30 % de plumettes) (str. 54) ; také pro 

uvedení příkladu: Il faut augmenter la circulation sanguine dans le muscle grâce à une 

période d’activité aérobie (la période d’échauffement, par exemple) (str. 38); či pro 

upřesnění: groupes musculaires propres à la marche (quadirceps, ischio-jambiers, mollets, 

psoas, fessiers, etc.) (str. 37). 

!, ? 

K použití vykřičníku se autor uchyluje u přímé řeči se zvolacím charakterem, kterou jsem 

zmínila v kapitole o syntaxi (2.2.4), a dále ještě dvakrát. Poprvé na str. 38: Et une hydratation 

adéquate y est aussi certainement pour quelque chose !, kde má vykřičník jasně apelovou 

funkci. Ve větě je sice použit indikativ, ale vykřičník dává najevo, že sémanticky jde 

o imperativ. Druhé použití je na str. 35: la charge ne devrait pas dépasser 12 kg (autant que 

possible !). Vykřičník jako by zdůrazňoval fakt, že doporučení platí opravdu jen v případě, že 

váhový limit je možno dodržet, a že autor si je vědom, že ne vždy to lze. 

Otazník využívá autor k dialogizaci textu, ke komunikaci se čtenářem. Je to jednak u řečnické 

otázky (kap. 2.2.4), jednak v nadpisech rámečků: Le vélo, bon pour le cardio en montagne? 

(str. 42) a La bonne occasion? (str. 56). Čtenář si možná otázku po užitečnosti cyklistiky pro 

fyzickou kondici a po vybavení z druhé ruky klade také, proto ho nadpis zaujme a přečte si 
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celý rámeček, aby zjistil odpověď. Druhý důvod, proč autor nejspíše použil otazník, je ten, že, 

jak se ukáže, ani on třeba odpověď s jistotou nezná. 

Obrázky a kompozice 

Podstatným neverbálním prostředkem jsou i obrázky. Jak už jsem psala (kap. 2.1.3), některé 

mají funkci estetickou a motivační (fotografie z expedic), jiné ilustrační (fotografie výbavy), 

další jsou nedílnou součástí textu tam, kde je obtížné se vyjádřit slovy (fotografie znázorňující 

např. testování boty při nákupu). 

Kompozice a členění textu též patří do suprasegmentálních prostředků, jelikož graficky 

vyjadřují hierarchii informací a jejich systém, nicméně o tomto aspektu zkoumaného textu 

jsem již pojednala v kapitole o kompozici (2.2.2). 

2.2.6 Pragmatika textu 

Při analýze se ukázalo, že z oblasti pragmatiky jsou pro tento text důležité zejména dvě věci: 

jakou formou autor realizuje doporučení a rady a jak moc je ke svému čtenáři adresný – zda 

preferuje osobní, nebo neosobní vyjadřování. Při zpracování této kapitoly jsem trošku 

narážela na problém, že úhlů pohledu a tedy i možností třízení je teoreticky mnoho: podle 

podmětu věty (je × on × vous × il × inkluzivní nous × jiné), podle slovesného způsobu 

(imperativ × kondicionál × indikativ; v rámci něj pak prézens × futurum), podle toho, zda je 

čtenář nějakým způsobem osloven, či nikoli (je vous suggère / vous devriez / assurez-vous × il 

est important / chacun se sent / peu de gens savent / on marche), a podobně. Zvolila jsem 

jakousi kombinaci těchto kritérií. 

K analýze toho, jak Daigle formuluje svá doporučení, se nám bude hodit teorie mluvních 

aktů, s níž přišel J. L. Austin. „Když mluvíme, realizují se podle autora v mluvním aktu 

zároveň tři akty dílčí: a) akt lokuční […]; b) akt ilokuční […]; c) akt perlokuční […].“ 

(Saicová Římalová 2014, str. 36). Lokuční akt, to je grafická či zvuková realizace, tedy co je 

doslova řečeno, ilokuční vyjadřuje záměr mluvčího, tedy co tím chtěl říci, a perlokuční je 

účinek na přijímatele. V překládaném textu jsem si vzala všechny mluvní akty, jejichž ilokucí 

je doporučení, rada, či dokonce nařízení, a zkoumala jsem, jak vypadá jejich lokuční akt. 

Pomocí terminologie Romana Jakobsona (1995) bychom mohli říci, že dominantní funkcí 

všech analyzovaných výpovědí je konativní. 
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Imperativ 

Nejzákladnějším způsobem, jak vyjádřit doporučení či rozkaz, je imperativ. Největší shoda 

mezi lokučním a ilokučním aktem je u imperativu pro druhou osobu plurálu, který se v mém 

textu také několikrát vyskytuje: sachez que (str. 46, 48, 49), notez (str. 42), assurez-vous 

(str. 52), n’oubliez jamais (str. 54). Imperativ pro první osobu plurálu, tedy inkluzivní plurál 

(Brunel, Šotolová 2012, str. 11), použije autor jen jednou: Gardons en tête qu’en montagne on 

ne court pas… (str. 35). Je to vlastně případ transpozice osoby.7 

Neosobní konstrukce 

Spolu se slovesem devoir (viz dále) je obrat il faut a jiné neosobní konstrukce nejčastějším 

způsobem vyjádření silného doporučení. Kromě základního il faut (např. str. 37, 38, 48, ale je 

jich mnohem více) a il ne faut pas (např. str. 35, 37) se vyskytují také silnější il faut 

absolument (str. 54) a v záporu také il ne faut jamais (str. 54). Sloveso falloir nacházíme i ve 

future simple, pro zjemnění rozkazového efektu: Enfin, pour affronter les températures les 

plus extrêmes […], il faudra encore ajouter à cette panoplie une paire de surbottes (str. 49). 

Velmi často autor sahá k mieux vaut (např. str. 42, 48). Dále můžu z neosobních konstrukcí 

citovat il est préférable de (str. 47), il est impératif de (str. 49), il importe de savoir (str. 46), 

nebo také neosobní konstrukce ve futur simple, např. Pour le transport de l’ensemble de 

l’équipement, un deuxième sac à dos […] sera nécessaire (str. 52). 

Sloveso devoir 

Sloveso devoir se v textu nikdy nevyskytuje v imperativu, a to ani pro druhou, ani pro první 

osobu plurálu. Nejčastěji se pojí se zájmenem on a je v indikativu: on doit (za mnohé např. 

str. 47, 49, 52), on ne doit pas (např. str. 37, 38, 48). Zájmeno on ve francouzštině můžeme 

sémanticky chápat jako inkluzivní plurál, tedy jako způsob, jak jde autor čtenáři naproti. Pro 

zmírnění imperativnosti autor občas volí i sloveso devoir v kondicionálu (ale nikdy ne 

v indikativu druhé osoby plurálu): on devrait (např. str. 37), on ne devrait pas (např. str. 48), 

nebo též ve futuru: on devra se procurer bon nombre de pièces d’équipement (str. 56). 

Sloveso devoir v textu také bývá formálně predikátem ve větách s neživým subjektem, 

v kombinaci s pasivním infinitivem, např.: Lors de l’achat, les sacs doivent s’essayer chargés 

de plusieurs kilos (str. 52), ačkoli sémanticky je to kupující, tedy čtenář, kdo musí batoh 

vyzkoušet zaplněný. Jde také o strategii zjemnění příkazu. 

                                                 

7 https://www.czechency.org/slovnik/TRANSPOZICE 
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Infinitiv  

Lokučním aktem pro rozkaz nebo doporučení může být i infinitiv. Nejvýraznější je to v mém 

textu u výčtů (str. 34–36, zde jsem o tom psala již v kap. odkaz), ale tento jev se vyskytuje 

i jinde, např. Il [le sac] est fabriqué en polyester, en fibre polaire ou en soie (ne jamais 

choisir le coton) (str. 55). 

Indikativ:  

Jako konkurenční prostředek k výše zmíněným nacházíme i indikativ. V prézentu může mít 

povahu obecně platného tvrzení, které v sobě ale přesto nese doporučení, aby to přijímatel 

udělal takto také: L’ajustement de la chaussure se vérifie en trois temps (str. 47), Pour 

s’assurer que la chaussure est bien ajustée au pied, on procède à quelques tests (str. 48). 

V textu se vyskytuje i budoucí čas, který má mírně direktivnější povahu, např.: Sur ces bases, 

on déclinera l’habillement selon les conditions auxquelles on sera (en principe…) confronté 

(str. 53).  

Přímé vyjádření autora 

Již jsem zmínila (kap. 2.2.1), že autor v textu dost výrazně vystupuje, při doporučeních 

obvykle prostřednictvím zájmena je a sloves recommander / suggérer. Někdy přidává 

zájmeno vous, aniž bych našla nějakou motivaci pro to, zda oslovit či neoslovit přijímatele. 

Srovnejme: Si vous avez tendance à avoir constamment froid, je vous suggère plutôt le 

polyester (str. 55), Pour s’entraîner en vue d’une expédition en montagne, je recommande de 

courir sur sentier (str. 35). 

Někdy autor podává své zkušenosti či názory, aniž by používal slovesa jako recommander či 

suggérer, ale je patrné, že tyto pasáže mají konativní funkci, jejich účelem je přivést čtenáře 

ke změně uvažování či chování. Např.: Personnellement, je m’entraîne toute l’année et 

j’adapte mes entraînements à mes différents projets (str. 34); Trop souvent je rencontre des 

gens qui ont un très bon sac à dos mais qui se plaignent de tensions à la nuque tout 

simplement parce que leur sac à dos n’est pas bien ajusté (str. 52). 

Jiné formy inkluze čtenáře 

V autorově zájmu je, aby se čtenář s horolezci identifikoval a aby měl pocit, že autor mluví 

k němu. Kromě výše zmíněných prostředků je to také inkluzivní zájmeno nous, notre: Pour la 

plupart d’entre nous (str. 46); [le bas] est moins esposé que le haut, où se trouve notre cœur 

(str. 53). Na druhé straně autor v deiktickému odkazování k přijímateli není konzistentní 

a někdy naopak volí zcela neadresné obraty, např.: un conseil pour ceux qui (str. 37); En 
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optant pour une chaussure plus souple en flexion, le randonneur améliore le déroulé de son 

pied et optimise le confort (str. 46). Slova ceux i randonneur mohou (a nejspíš také mají) 

označovat i čtenáře. Obzvlášť když zmiňuje chyby, vyhýbá se autor oslovení čtenáře a naopak 

volí neurčité gens: La plupart des gens qui s’entraînent pour une aventure en haute montagne 

ciblent surtout les groupes musculaires propres à la marche (str. 37); Peu de gens savent que 

cette partie de la chaussure est amovible (str. 48). 
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3 Překladatelská koncepce8 

Pro stanovení správné překladatelské metody jsem si nejprve vytvořila fiktivní zadání: proč 

překládám, pro koho a za jakým účelem. Odpovědí na otázku proč by mohlo být, že publikace 

tohoto druhu zatím v českém prostředí chybí. O tématu zdraví a první pomoci na 

vysokohorské expedici pojednává sice kniha Průvodce horskou a cestovní medicínou 

(Emmanuel Cauchy, v češtině nakl. Cohen P&D, 2013), přeložená z francouzštiny, ale jejími 

adresáty jsou v první řadě zdravotníci, lékaři a horští vůdci. Má formu atlasu nemocí, 

u kterých jsou vždy vyjmenovány symptomy, opatření a farmakologická léčba. Nemá ambice 

laicky vysvětlit příčinu onemocnění a už vůbec ne zaujmout stylem. O její vysoké míře 

odbornosti svědčí i to, že ji nepřekládala překladatelka, nýbrž lékařka. Dále u nás existuje 

řada příruček o horolezectví, ale ty se věnují spíše úvazkům, uzlům, lanům, úchytům, 

případně se jedná o jakési průvodce popisující horolezecké cesty na skalách v Česku i ve 

světě. Knih o vysokohorských expedicích u nás je také spousta, ale vždy se jedná o příběh či 

vyprávění. Kdyby byla Daiglova kniha vydána v Česku, byla by tedy první publikací u nás 

pojednávající formou příručky komplexně o všem, co souvisí s vysokohorskou expedicí. 

Absence tištěné knihy však neznamená, že by se o tomto tématu u nás nepsalo. Existuje 

mnoho internetových portálů, blogů a časopisů, které píšou články jak na téma tréninku 

a nákupu vybavení na vysokohorskou expedici, tak na téma první pomoci v horách, 

aklimatizace, výškové nemoci a podobně. Jmenuji například www.svetoutdooru.cz (portál 

i tištěný čtvrtletník), www.pohora.cz (internetový portál), www.outdoorguide.cz (internetový 

portál a elektronický časopis) nebo odborněji zaměřenou stránku Společnosti horské medicíny 

ČR www.horska-medicina.cz. Svět outdooru, Pohora i Outdoorguide píšou články se stejným 

záměrem a stejným stylem jako Daigle, takže jsem z nich při překládání čerpala paralelní 

texty. Články Společnosti horské medicíny jsou zase věrohodným terminologickým zdrojem. 

Kapitoly přeložené pro účely této bakalářské práce jsem překládala tak, jako by u nás měla 

vyjít celá kniha. Můj modelový příjemce má stejný profil jako příjemce originálu a i záměr 

vydání knihy u nás by byl stejný jako záměr originálu – viz analýzu vnětextových faktorů. 

Řídila jsem se především teorií invariantu (Popovič c1975, str. 89) a teorií funkční 

ekvivalence (Levý 2012, str. 28–29). Jako invariantní složky textu jsem si stanovila 

denotativní význam, protože jde o typ odborného textu s převažující referenční funkcí, ale též 

větnou stavbu a stylistické zařazení slova, aby byla zachována srozumitelnost pro laické 

                                                 

8 Levý 2012, str. 57 

http://www.svetoutdooru.cz/
http://www.pohora.cz/
http://www.outdoorguide.cz/
http://www.horska-medicina.cz/
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publikum a jistá míra zábavnosti textu. Variantní jsou v mém případě konotativní význam, 

délka slov nebo opakování zvukových kvalit. Respektujíc invariantní složky, postupovala 

jsem podle teorie funkční ekvivalence, tedy snažila jsem se o to, aby měl český čtenář z četby 

stejný zážitek jako příjemce originálu. Také jsem usilovala o respektování dvojí normy, 

estetické i reprodukční (Levý 2012, str. 82). Překladovost (tamtéž, str. 90) jsem se snažila co 

možná nejvíce potlačit, jelikož v tomto typu textu není národní ani dobový kolorit žádoucí. 
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4 Překladatelské problémy 

Následující kapitola bude věnována místům, která mi při překládání činila největší potíže. 

Rozčlenila jsem je do podkapitol kombinací gramatického a sémantického kritéria. U každého 

problému zmíním, v čem spočíval, jakým způsobem jsem při překládání uvažovala a k čemu 

a proč jsem dospěla. Budu při tom odkazovat na analýzu originálu provedenou v předchozí 

kapitole. Někdy je mnou zvolené překladatelské řešení komplexní a zahrnuje více rovin, já 

o něm však vždy pojednám jen jednou, nanejvýš na něj pak v další relevantní kapitole 

odkážu. Problémy zmíněné v této kapitole jsou jen mým subjektivním výběrem obtížných 

pasáží, nikoli vyčerpávajícím výčtem – to by snad ani nebylo možné. 

Když cituji příklad, v závorce vždy uvádím buď P – překlad, nebo O – originál. U originálu 

udávám číslo strany v Daiglově publikaci (2017), u překladu číslo řádku zde v této práci. 

4.1 Název publikace 

Název publikace Du trek à l’expé. Bien préparer son séjour en altitude je popisný (Levý 

2012, str. 140), tedy velmi výstižně shrnuje podstatu knihy. Hlavní název má dle Jakobosna 

funkci referenční, protože používá slova trek a expedice důsledně v jejich přesně definovaném 

významu, ale zároveň je tam díky zkrácení slova expédition přítomna i funkce expresivní 

a zároveň konativní: autor chce mluvit jazykem příjemce. Funkce podtitulu je konativní, 

protože říká, co adresát přečtením knihy získá. Zájmeno son svědčí o tom, že vysílatel chce, 

aby se adresát s textem ztotožnil, našel se v něm. Opakem by byl neurčitý člen un séjour. 

Infinitiv slovesa (místo např. slovesného substantiva préparation) zase dodává názvu 

dynamičnost. Za zmínku ještě stojí snaha o úspornost, jejímž dokladem je fakt, že 

v podtitulku stojí pouze altitude, nadmořská výška, a nikoli haute altitude, vysoká nadmořská 

výška, o které je ve skutečnosti řeč. 

V češtině nemáme možnost zkrátit slovo expedice, proto expresivní funkci musíme vypustit 

a překládat jako Od treku k expedici. Kvůli zachování dynamičnosti titulku i kvůli 

adresnějšímu vyjádření jsem se rozhodla pro konstrukci Jak se správně připravit raději než 

Správná příprava. Překládat slovo séjour jako pobyt není vhodné kvůli nežádoucím 

konotacím (evokuje to pobyt v hotelu či v lázních), stejně by na tom bylo řešení substitucí 

slovem výprava, které není dostačující pro popis výstupů nad 5000 výškových metrů. Dospěla 

jsem ke třem adekvátním řešením: 1) Jak se správně připravit do vysoké nadmořské výšky; 2) 

Jak se správně připravit do velehor; 3) Jak se správně připravit do vysokých hor. První řešení 
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je nejvěrnější originálu, otázkou však je, zda vyvolá v adresátovi správný obraz. Slovní 

spojení haute altitude se totiž ve francouzštině používá šířeji než v češtině, např. i ve spojení 

guide de trek en haute altitude, které překládáme jako vysokohorský vůdce. Druhé řešení je 

nejexaktnější z terminologického hlediska (i když velehory jsou nad 2500 m.n.m., takže 

terminologicky úplně nejpřesnější by bylo do vysokých velehor), ale originální titulek takto 

přesný být nechce – cf. vypuštění slova haute. Proto se mi jako nejlepší řešení jeví překlad 

Jak se správně připravit do vysokých hor. Při vydávání knihy bych zmíněné titulky navrhla 

nakladateli, který by se na rozhodování jistě podílel. 

4.2 Reálie 

Khujmung > Khumdžung (P 330) 

Nejčastějším typem vlastních jmen jsou názvy hor a míst. Se zavedenými jmény jako Ajlaška, 

Aconcagua, Denali či Mount Everest nebyl problém. Též vrchol Kilimandžáro se již tradičně 

transkribuje do češtiny. Jediné dilema nastalo u nepálské vesnice Khumdžung, která se 

i v českých textech vyskytuje často v anglické podobě Khumjung. Nakonec jsem se však pro 

jednotnost přístupu rozhodla pro počeštělou variantu. Anglickou variantu neuvádím, jelikož 

se domnívám, že rozdíl je tak malý, že na ni čtenář při případných rešerších brzy narazí. Jednu 

změnu jsem však přesto provedla: na rozdíl od originálu jsem explicitovala, že jde o vesnici. 

Stejně tak jsem u Denali explicitovala, že jde o národní park: au cours d’une expédition à 

laquelle j’ai participé au Denali (O 55) > během jedné expedice v národním parku Denali, 

které jsem se účastnil (P 418), a u Manaslu že jde o horu: en route vers de camp de base du 

Manaslu (Népal) > cestou do základního tábora hory Manaslu (Nepál) (P 104). 

Everest > Mount Everest; Meru > Mount Meru 

Ve francouzštině se pro obě hory používá pouze vlastní jméno hory, bez substantiva mont, 

v češtině však pouhé Everest, Meru působí slangově. Název hory Meru tedy překládám jako 

Mount Meru, jelikož tak se jí celým jménem v češtině říká (P 445). Everest překládám při 

prvních zmínkách jako Mount Everest, ale když už se název v odstavci objevuje po několikáté 

a je například součástí vyprávění, volím hovorovější Everest (P 175). 

porteur en altitude > nosič (O str. 52, P 58) 

U francouzského spojení porteur en altitude jsem chvíli váhala mezi výrazy šerpa a nosič. 

Nakonec jsem se rozhodla pro obecnější nosič, protože šerpové jsou výhradně nosiči 

v Himálaji, zatímco publikace hovoří i o expedicích v jiných pohořích. 
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surveste imperméable et très légère de type K-way (O str. 53) > tenoučkou 

nepromokavou větrovku (P 364) 

Firma K-way je pro Francouze symbolem větrovky, asi jako pro Čechy slova Lux, Xerox 

a podobně. Českému čtenáři však vlastní název firmy nijak nenapoví, jakou bundu má autor 

na mysli, proto jsem vlastní jméno nahradila pojmem specifikujícím, o jaký typ bundy jde – 

větrovka. 

4.3 Terminologie 

4.3.1 Trénování a fitness 

Do terminologie z oblasti trénování a fitness patří např. foulée (O str. 35), překládané jako 

běžecký krok (P 90). Když hovoříme o přípravě svalů na aktivitu, je také nutné volit správná 

česká slova: francouzskému l’échauffement et les étirements (O str. 38) odpovídá české 

zahřátí a protažení (P 105). V jednom případě jsem použila termín tam, kde v originále je 

opis: une fois arivé à l’angle recherché, on doit tenir la position durant environ 30 secondes 

(O str. 38) – V krajní poloze vydržíme přibližně 30 sekund (P 124). Je to proto, že termín 

krajní poloha je českému čtenáři, i laickému, dobře srozumitelný a je to snazší než volit 

potenciálně zavádějící opis. 

Zajímavé je místo, kde autor originálu volí slova athlètes d’élite dans les sports d’endurance 

(O str. 39). Překlad vytrvalostní atleti by v češtině zbytečně poutal pozornost na relativně 

specifické slovo atleti, což by bylo nežádoucí, jelikož zde nejde o to, že se tito lidé věnují 

atletické discplíně, ale že dělají vytrvalostní sport. Proto překládám jako u špičkových 

vytrvalostních sportovců (P 161). Vodítkem k tomuto řešení mi byl i fakt, že v českých 

paralelních textech o VO2 max se také hovoří o sportovcích, ne o atletech. Zajímavé je, že 

i v paralelním korpusu InterCorp Českého národního korpusu (Nádvorníková 2016, heslo 

athlètes) jsem našla mnoho výskytů, kdy překladatel řešil analogický problém stejně. Lze se 

tedy domnívat, že ve francouzštině se slovo athlète používá šířeji než v češtině, přestože 

překladové slovníky to nezachycují. 

4.3.2 Medicínská terminologie 

cardiovasculaire, cardiorespiratoire, cardio 

Ačkoli maladies cardiovasculaires jsou v češtině kardiovaskulární onemocnění, v mnou 

překládaném textu to s tímto adjektivem není tak jednoduché. Setkáváme se s ním například 
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ve spojení endurance cardiovasculaire et musculaire (O str. 35), kde mi ke správnému 

pochopení tohoto adjektiva pomáhá i slovo musculaire, stojící k němu v opozici. V češtině 

tomu říkáme aerobní a svalová zdatnost (P 45), kde slovo aerobní, ve francouzštině 

cardiovasculaire, vyjadřuje fyzickou výdrž, zatímco svalový (musculaire) vytrénovanost 

svalů a sílu. Jiné je ale slovní spojení améliorer la capacité cardiorespiratoire (O str. 42), kde 

je nejpřesnější a zároveň nejsrozumitelnějším překladem zlepšuje výkonnost srdce i plic 

(P 185). Dále máme v textu ještě slangové cardio: Le vélo, bon pour le cardio en montagne ? 

(O str. 42). Tento problém by se více hodil do kapitoly o terminologii z oblasti fitness, jelikož 

označuje primárně typ cvičení vedoucí ke zlepšení aerobní zdatnosti, sekundárně samotnou 

aerobní zdatnost.9 Ze stylistického hlediska jde o slangový výraz. V češtině mu na denotativní 

i stylistické rovině ideálně odpovídá výraz fyzička: pomůže vám kolo k lepší fyzičce na 

horách? (P 184). České slangové kardio se v tomto významu nehodí, jelikož označuje pouze 

typ cvičení vedoucí ke zlepšení fyzičky, nikoli výkonnost samotnou. 

svaly 

Autor na dvou místech uvádí výčet svalů a svalových skupin: groupes musculaires propres à 

la marche (quadriceps, ischio-jambiers, mollets, psoas, fessiers, etc.) (O str. 36) a [les 

muscles stabilisateurs] sont de très petits muscles et, dans de nombreux cas, assez 

profondstr. Ils sont également essentiels pour maintenir une bonne posture tout au long de sa 

vie. Ce sont eux – transverses de l’abdomen, coiffe des rotateurs de l’épaule ou grand 

fessier – qui donnent de la solidité à nos mouvements (O str. 36). U těchto výčtů je však 

problém s nekonzistentností. Zaprvé autor střídá jednotné a množné číslo, přitom všechny jím 

jmenované svaly jsou párové. A zadruhé mění míru odbornosti: coiffe des rotateurs de 

l’épaule, ischio-jambiers, transverses de l’abdomen jsou odobrné anatomické výrazy, grand 

fessier je lidovější a zastaralý název svalu grand glutéal, quadriceps a fessiers jsou zkrácené 

slangové název, psoas je zavádějící proto, že jde o skupinu tří svalů a mollets je výraz ze zcela 

laického slovníku. Zde se výrazně promítá fakt, že autor není lékař, ale používá tyto termíny 

tak, jak je v úzu zvyklý. Při překladu jsem se držela své překladatelské metody vytyčené pro 

celý text: mým cílem byl ideální poměr mezi exaktností a srozumitelností pro laické 

publikum. Rozhodla jsem se proto používat jednotné číslo tam, kde uvádím přesný 

anatomický název svalu, a množné číslo tam, kde uvádím obecný název určité svalové 

skupiny. První výčet překládám tedy jako čtyřhlavý sval stehenní (kvadriceps by působil příliš 

                                                 

9 A l’inverse d’un entraînement pour gagner en masse, l'entraînement cardio vasculaire (corde à sauter, course à 

pieds, vélo, etc.) permet de travailler et d’augmenter l’endurance et les performances cardiaquestr. (Foenix). 
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slangově, stehenní svaly by měly širší význam než originál) hamstringy (odobrnější 

alternativa ischiokrurální svaly je už příliš nesrozumitelná), lýtkové svaly, bedrokyčelní svaly, 

hýžďové svaly (jako obecné označení svalů lýtka, bederní oblasti a hýždí, P 76–77). 

U druhého výčtu v duchu originálu volím přesnější pojmenování: příčný sval břišní, manžeta 

rotátorů ramenního kloubu či velký sval hýžďový (P 84–85). 

hypoxie intermittente (O str. 42) > přerušované vystavování hypoxii (P 193) 

Hypoxie je menší či nedostatečné množství kyslíku (www.hypoxie.cz). Ve francouzštině lze 

pouze toto slovo spojit s adjektivem intermittente, přerušovaný, ale čeština to neumožňuje: 

sousloví je třeba něčím doplnit (podle typologie překladatelských postupů E. Janovcové tzv. 

étoffement, Janovcová 1992, str. 303). Na základě českých paralaleních textů10 jsem jako 

nejvhodnější překlad vyhodnotila přerušované vystavování hypoxii, jelikož slovní spojení 

vystavovat hypoxii se používá i ve vysoce odborných textech a zároveň je srozumitelné pro 

laiky. 

entorse (O str. 46) > podvrtnutí (P 236) 

U překladu francouzského entorse se nabízela spousta synonym: podvrtnutí, vyvrtnutí, 

zvrtnutí, vymknutí, výron… Vedle nejodbornějšího distorze uvádějí relevantní lékařské zdroje 

obvykle termín podvrtnutí, proto jsem se pro něj rozhodla i já. 

sécourisme en région isolée (O str. 49) > první pomoc v odlehlých oblastech (P 326) 

Zde čeština nemá ustálenou terminologii: setkáme se s označeními v izolovaných oblastech, 

odlehlých regionech, na odlechlých místech apod. Já jsem se na základě četby paralelních 

textů11 rozhodla pro odlehlé oblasti, ale jistě i jiné varianty by byly srpávným řešením. 

pansements (O str. 52) > obvazy a náplasti (P 334–335) 

Zde se jedná o systémový problém, jelikož ve franocuzštině pansement znamená jak obvaz, 

tak náplast. Překladatelský postup dépouillement byl tedy jediným možným řešením. 

                                                 

10 https://odbornost.avenier.cz/cz/akutni-horska-nemoc-leceni-a-prevence, 

http://fyziologie.lf2.cuni.cz/hampl/hpv/, http://www.hypoxie.cz/co-je-hypoxie/metody-hypoxickeho-

treninku/spanek-v-hypoxickem-prostredi.html 
11 https://www.pohora.cz/obzory/festival-obzory-2014/16946-prvni-pomoc-v-outdoorovem-prostredi/, 

http://horolezeckametodika.cz/pelikanuv-seminar-2014-a-kurz-prvni-pomoci 

https://odbornost.avenier.cz/cz/akutni-horska-nemoc-leceni-a-prevence
http://fyziologie.lf2.cuni.cz/hampl/hpv/
http://www.hypoxie.cz/co-je-hypoxie/metody-hypoxickeho-treninku/spanek-v-hypoxickem-prostredi.html
http://www.hypoxie.cz/co-je-hypoxie/metody-hypoxickeho-treninku/spanek-v-hypoxickem-prostredi.html
https://www.pohora.cz/obzory/festival-obzory-2014/16946-prvni-pomoc-v-outdoorovem-prostredi/
http://horolezeckametodika.cz/pelikanuv-seminar-2014-a-kurz-prvni-pomoci
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4.3.3 Outdoorové sporty 

trekking ×  treking 

Prvním problémem, který bylo třeba vyřešit jednotně pro celý text, je psaní slova trekking / 

treking v češtině. Podle Internetové jazykové příručky jsou povoleny obě varianty, já jsem se 

rozhodla pro možnost s jedním k, aby to bylo v souladu s psaním adjektiva trekový, kde už je 

povolena pouze varianta s jedním. 

randonneur, randonné 

Nelehkým úkolem je překlad těchto zdánlivě jednoduchých výrazů, které Daigle užívá pro 

obecné označení lidí, kteří se vydávají na podobné výpravy, o jakých v této příručce píše. Je 

to jednak stylistická alternativa ke slovu alpiniste, jednak se to více hodí, když není řeč přímo 

o náročných horolezeckých úsecích. České túra se ještě při dostatečné opatrnosti dá použít, 

ale výraz turista se pro označení člověka, který zdolává hory vyšší než 5000 metrů, příliš 

nehodí. Nabízí se též překlad trek a hovorové trekař, ale tam je třeba si dát pozor na to, že pro 

Daigla je trek předstupněm expedice (srov. název knihy), tedy stupněm, který má čtenář této 

knihy již za sebou. Je tedy třeba posuzovat každý výskyt individuálně. Srov.: Je recommande 

d’ailleurs de randonner le  plus souvent possible (O str. 35) > Radím vám proto vydávat se co 

nejčastěji do hor (P 53); si le randonneur est très chargé (O str. 46) > zejména při chůzi 

s velkou zátěží (P 241–242) – opis neosobně. Chaussures de randonnée (O str. 46) překládám 

jako pohorky (P 232). 

malá/velká nadmořská výška × nízká/vysoká nadmořská výška 

Selekci velká/vysoká a malá/nízká nadmořská výška asi většina lidí provádí zcela 

bezmyšlenkovitě. Jako první mě při překladu napadlo vysoká a nízká, ale pak jsem se k místu 

vrátila zaprvé z podezření, zda se nejedná o kalk z francouzštiny, za druhé že logicky více 

sedí adjektiva malá a velká. Pak jsem si ale vyhledala frekvence kolokací obou variant na 

Googlu a v Českém národním korpusu (SYN2015) a nahlédla jsem do několika odborných 

geografických publikací: ukázalo se, že adjektiva vysoká a nízká jsou častější,12 a vzhledem 

k tomu, že mým cílem je, aby se text dobře četl laické většinové populaci, rozhodla jsem se je 

také použít. 

                                                 

12 Počty výskytů zkoumaných kolokací: velká nadmořská výška: Google 1 230, syn2015 1; vysoká nadmořská 

výška: Google 17 900, syn2015 5; malá nadmořská výška: Google 461, syn2015 0; nízká nadmořská výška: 

Google 1 860, syn2015 1. 
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pierriers et éboulis composés de gros blocs (O str. 47) > suťová a kamenná pole 

(P 247–248) 

Překladové slovníky, které jsem používala (Lingea; Hořejší, Neumann 1992), slovo pierriers 

neobsahuje a pro éboulis nabízí překlad suť, sutina. Výkladový francouzský slovník TLFi 

vysvětluje pierrier jako amoncellement de cailloux, de pierres; champ de pierres a éboulis 

jako ensemble de débris rocheux détachés d'un abrupt, et formant un talus incliné plan ou 

conique, à fortes pentestr. K tomu přidám definici slova pierrier podanou na internetové 

stránce nadšencem do turistiky, nikoli geografem: On emploie ce terme pour désigner le sol 

lorsqu'il est recouvert de pierres ou d'éboulistr.13 Podle TLFi i zmíněného blogu je tedy 

pierrier nahromadění velkých i menších kamínků, éboulis je podle TLFi seskupení spíše 

větších balvanů, což by souhlasilo se Daiglovou specifikací éboulis composé de gros 

blocs. Podstatou sdělení tedy je, že jde o místa pokrytá buď sypkou sutí, nebo velkými 

balvany, čemuž v češtině dobře odpovídá suťová nebo kamenná pole. Suťové pole je 

geografický termín, stejně jako pierrier, kamenná pole nikoli, stejně jako jím není 

francouzská formulace éboulis composé de gros blocs. Odpovídajícím termínem v češtině pro 

místa pokrytá velkými balvany by bylo kamenná moře, ale to už bych text posunula příliš 

směrem k odbornému geografickému textu, což není žádoucí. 

4.3.4 Vybavení a materiály 

Nejobtížnější byl překlad termínů z oblasti outdoorového vybavení a materiálů. Jedním 

důvodem je, že se často jedná o neologismy či čerstvě přejatá slova, druhým pak to, že tyto 

termíny často vymýšlejí sami výrobci; a i když si je přímo nevymýšlí, může se stát, že je 

aplikují po svém, dávají jim nový význam nebo naopak zužují ten stávající. Nezřídka je 

terminologie rozkolísaná, žádná kodifikace neexistuje, a tak se překladatel někdy musí 

spokojit s tím, že odborný výraz přeloží tak, jak se v praxi v češtině používá, spoléhaje se na 

diskuzi s lidmi z oboru a na články na internetu; mnohdy navíc musí problematiku nastudovat 

v angličtině. K takovému postupu jsem se několikrát uchýlila i já. Jsem si vědoma toho, že 

články na blozích outdoorových prodejen a výrobců vybavení, na něž odkazuji, nejsou 

normativním zdrojem a je třeba k nim přistupovat kriticky, ale často jsou tím jediným, co 

jsem měla k dispozici. 

                                                 

13 https://www.randonneespourpetitsetgrandstr.com/index.php/cote-pratique/32-le-petit-dico-de-la-montagne-

pour-les-nuls 

https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/cote-pratique/32-le-petit-dico-de-la-montagne-pour-les-nuls
https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/cote-pratique/32-le-petit-dico-de-la-montagne-pour-les-nuls
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Problémem je též stylistické zařazení termínů: při překladu jsem se snažila mít na paměti 

svého příjemce, kterým není lékař ani fyzik. Tento faktor dle mého názoru legitimizuje to, že 

jsem někdy v češtině zvolila srozumitelnější slovní obrat na úkor vědecké přesnosti. 

rigidité en torsion et en flexion (O str. 46) > torzní tuhost a tuhost v ohybu (P 234) 

Rigidité en flexion označuje tuhost v ohybu, což je odborný termín, ale laicky srozumitelný, 

proto jsem ho zvolila. U rigidité en torsion se v češtině nabízí dvě možnosti: torzní tuhost 

a tuhost v krutu. Krut je českému mluvčímu možná bližší slovo než cizí torze, na druhou 

stranu ani krut není slovem právě frekventovaným, a hlavně v českých paralelních textech se 

standardně používá termín torzní tuhost.14 Proto tento termín volím i já, i když v důsledku 

nesymetrie struktury syntagmat musím slovo tuhost zopakovat. 

surbottes (O str. 49) > overshoes (P 295) 

Overshoes nejsou standardním artiklem v nabídce outdoorových prodejen, ani častým 

předmětem českých článků. To, co Daigle označuje slovem surbottes, jsou boty s normální 

pevnou podrážkou sahající až pod kolena. Termín nepromokavé návleky na boty, na který 

jsem narazila na jednom moto webu,15 tedy vhodný není. V česku produkt distribuuje firma 

s webovou stránkou www.overshoe.cz, která používá anglický termín overshoe a jen v rubrice 

O produktu pro lepší vysvětlení použije syntagma boty přes boty, o kus dále pak převleky přes 

obuv.16 Též v jednom původním českém cestopise jsem narazila na anglický termín.17 Proto 

jsem se rozhodla používat anglické overshoe a za to vložit vnitřní vysvětlivku neboli převleky 

přes boty (P 305). 

chaussons amovibles (O str. 49) > vyjímatelná zateplovací vložka (P 301–302) 

Opět se jedná o produkt, který jsem nenašla v nabídce žádného z největších českých prodejců 

otudoorového vybavení, a tak v češtině ani nemá ustálenou terminologii. Jedná se o „papuče“, 

které se pro větší teplotní komfort vsunou do boty. V češtině se používá termín zateplovací 

vložka. Aby však nedocházelo k záměně s klasickou vložkou do bot, která se dává pouze na 

dno, opět jsem vsunula vnitřní vysvětlivku ve znění vlastně takovou vnitřní papuč.  

                                                 

14 http://ioutdoor.cz/zajimavosti/kam-kraceji-boty-i-1-cast/, http://m.pohora.cz/snow-film-fest/boty-hi-tec-v-lite-

thunder-hpi/, http://www.outdoorguide.cz/pohorky-meindl-island-mfs-active-inovovany-model-562.html 

a mnoho dalších 
15 https://www.paolo.cz/surbottes-e7001h-nepromok-navleky-na-boty-ixon-ean239.php 
16 termín overshoes s vysvětlením převleky přes boty používá i článek https://www.svetoutdooru.cz/svet-

outdooru/boty-overshoe-boty-ktere-se-obouvaji-pres-boty/ 
17 https://www.rockpoint.cz/lapland-extreme-challenge-pripravy 

http://www.overshoe.cz/
http://ioutdoor.cz/zajimavosti/kam-kraceji-boty-i-1-cast/
http://m.pohora.cz/snow-film-fest/boty-hi-tec-v-lite-thunder-hpi/
http://m.pohora.cz/snow-film-fest/boty-hi-tec-v-lite-thunder-hpi/
http://www.outdoorguide.cz/pohorky-meindl-island-mfs-active-inovovany-model-562.html
https://www.paolo.cz/surbottes-e7001h-nepromok-navleky-na-boty-ixon-ean239.php
https://www.svetoutdooru.cz/svet-outdooru/boty-overshoe-boty-ktere-se-obouvaji-pres-boty/
https://www.svetoutdooru.cz/svet-outdooru/boty-overshoe-boty-ktere-se-obouvaji-pres-boty/
https://www.rockpoint.cz/lapland-extreme-challenge-pripravy
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gonflant, pouvoir gonflant (O str. 54) > plnivost (P 380–401) 

Při výběru spacáku je důležité, jak je jeho náplň schopná zaujmout objem. Tomu se ve 

francouzštině říká pouvoir gonflant (tento termín používá též Daigle). Anglicky tomu celkem 

jednoznačně odpovídá fill power, a tomu zase české plnivost.18 Problém je, že Daigle kromě 

tohoto celkem jasného a vědeckého termínu pouvoir gonflant používá i pouze gonflant a že 

v angličtině i češtině figuruje též termín loft. Teoreticky anglické fill power a loft není zcela 

totéž, stejně jako není úplně totéž české plnivost a loft: první z dvojice je vždy měřitelná 

veličina (v jednotkách cuin), zatímco druhé je nějaká obecná laicky pozorovatelná vlastnost 

(asi jako když řekneme, že šampon zvyšuje objem – také nemáme v plánu ho měřit na litry).19 

Prakticky se však termíny používají synonymně.20 Co se týče vztahu zmíněných 

francouzských termínů, mohli bychom si myslet, že jsou také synonymní: tomu by 

nasvědčoval fakt, že najdeme zdroje, kde gonflant figuruje jako překlad fill power,21 

a i u Daigla je rozdíl mezi nimi obtížně definovatelný. Nebo bychom mohli předpokládat, že 

vztah obou francouzských slov je jako českého plnivost a loft: tuto možnost by zase podpořil 

argument, že gonflant autor používá na začátku svého výkladu, kdy termín nevysvětluje 

(patrně proto, že příjemce originálu si dovede udělat laický obrázek o jeho významu 

odvozením od slovesa gonfler), ale chce spíš podat obrázek, o co jde, a když se pak uchyluje 

k fyzikálním jednotkám, sahá už k pouvoir gonflant. Pro obě domněnky tedy existuje validní 

argument. Rozhodující pro překlad pro mě byla asi následující věta, napsaná dávno poté, co 

poprvé zaznělo slovo gonflant: Il importe également de connaître son [du sac de couchage] 

pouvoir gonflant, což zní, jako by o něčem takovém pojednával vůbec poprvé a jako by 

pouvoir gonflant bylo něčím mnohem víc než jen fyzikálním zpřesněním slova gonflant. 

Nakládat s termíny jako se synonymy tedy nebylo možné. Rovněž bylo nevhodné překládat 

první výskyt českým loft, jelikož bych ho musela vnitřní vysvětlivkou vyložit (což Daigle 

s gonflant nemusel) a jen bych tím zvětšila už tak dost velkou rozkolísanost v používání 

českého plnivost a loft. Proto jsem se rozhodla nenakládat se slovem gonflant jako s termínem 

a přeložila jsem ho jako nabytí objemu. Naopak pouvoir gonflant jsem striktně překládala 

jako plnivost a první výskyt jsem doplnila závorkou, do níž jsem přidala i termín loft. Toto 

                                                 

18 https://www.svetoutdooru.cz/rady/peri/ 
19 Vyplynulo z diskuze se zaměstnanci Rock pointu a z článků jako např.: https://www.zebrasport.cz/clanky-

outdoorove-vybaveni/jak-vybrat-spacak („plnivostí, tedy schopností zaujmout maximální objem a loft“), 

https://www.prima-spacaky.cz/rady-k-vyberu-spacaku („tím je sice větší plnivost a ,loft‘ a peří tedy ,teplejší‘, ale 

zároveň používáním plnivost a ,loft‘ dříve ztrácí“). 
20 https://blog.hudy.cz/produktove-tipy/vse-o-peri-se-znackou-sir-joseph/, 

https://www.svetoutdooru.cz/rady/peri/, https://seatosummit.com/feature/down-loft-fill-power/ 
21 https://heat-mx.com/loft-mx.html 

https://www.zebrasport.cz/clanky-outdoorove-vybaveni/jak-vybrat-spacak
https://www.zebrasport.cz/clanky-outdoorove-vybaveni/jak-vybrat-spacak
https://www.prima-spacaky.cz/rady-k-vyberu-spacaku
https://blog.hudy.cz/produktove-tipy/vse-o-peri-se-znackou-sir-joseph/
https://www.svetoutdooru.cz/rady/peri/
https://seatosummit.com/feature/down-loft-fill-power/
https://heat-mx.com/loft-mx.html
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řešení je výhodné, protože text tak postupuje od vysvětlení běžnou slovní zásobou 

k odborným fyzikálním veličinám, kterých se tudíž čtenář nezalekne (což byl záměr autora 

publikace), a zároveň nemohlo dojít k chybnému užití českých termínů. 

Zde bych ještě ráda zmínila, že v českých paralelních textech se jednotka cuin neskloňuje, 

proto ji také nechávám invariantní (P 392). 

duvet, plumettes (O str. 54) > peří, prachové peří, malá pírka (P 385–401) 

Francouzský text pracuje se dvěma pojmy: duvet a plumettes, přičemž duvet označuje jednak 

obecně peří jako náplň spacáků, jednak tu složku náplně, která je tvořena jemným prachovým 

peřím; hovorově navíc může označovat i samotný spacák, i když v tomto významu se v mém 

textu nevyskytuje. V opozici k významu „jemné prachové peří“ stojí plumettes, což jsou 

drobná pírka. V češtině pro totéž potřebujeme pojmy tři: peří, péřový pro označení typu 

náplně a prachové peří v protikladu k malým pírkům, když už hovoříme konkrétně o jejím 

složení. 

fibre polaire, ouate (O str. 53, 54) > fleece (P 354), polyester (P 369) 

U překladu fibre polaire jsem se musela rozhodovat mezi anglickým pravopisem fleece 

a českým flís (oba jsou v češtině kodifikované), přičemž pro nesrovnatelně vyšší frekvenci 

používání jsem zvolila fleece. U francouzské formulace garnie de matière synthétique (de 

type ouate) jsem analýzou přišla na to, že jde o opozici k péřové bundě. Shledala jsem, že 

termín ouate se používá ve francouzštině pro syntetické polyesterové výplně. V češtině se 

obvykle píše přímo polyester; opravdu jediným případem, kdy jsem našla české spojení 

vatová výplň, jsou popisky zboží v Decathlonu,22 kde se z největší pravděpodobnosti jedná 

o nefunkční kalk z francouzštiny. 

termoprádlo × termo prádlo 

Výraz termo je typickým případem kolísání mezi prefixoidem a adjektivem.23 Vyvstávala 

tedy otázka, zda ho psát dohromady s definovaným slovem, nebo zvlášť. Termovložky (P 295) 

a termoprádlo (P 354) bývá zvykem psát spíše dohromady, u slova termopodvlékačky (P 356) 

už je to diskutabilnější; já jsem se nicméně rozhodla kvůli jednotnosti ve všech případech pro 

psaní dohromady. 

                                                 

22 https://www.decathlon.cz/panska-perova-bunda-x-light-id_8318546.html 
23 https://www.czechency.org/slovnik/PREFIXOID 
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spacák × spací pytel, přezkáče × lyžařské boty 

Otázka volby mezi spacákem / spacím pytlem a přezkáčemi / lyžařskými botami vlastně již 

spadá do stylové roviny, je to volba mezi slangovým vyjádřením a oficiálním termínem. 

V souladu se zjištěním z analýzy, že autor sice chce mluvit živým jazykem, ale nepoužívá 

slang, volím v případě lyžařských bot (P 241) formálnější variantu, v souladu s francouzským 

chaussure de ski alpin (str. 46). U spacího pytle, o němž se mluví hlavně v kapitole Výběr 

spacího pytle (str. 54, P 378), používám jako základní dvouslovný termín, ale na pár místech 

v příslušné kapitole použiji i spacák (např. P 382, 396, 404), a to zejména pro alternaci 

pojmenování stále se opakujícího referentu. Univerbizovanou podobu používám i v nadpisu 

rámečku Nevhodný spacák (str. 55, P 418), v návaznosti na to, že rámčeky tendují k větší 

expresivitě (viz kap. 2.2.3, Expresiva a hodnotící výrazy). Občasná volba neformálnější 

podoby má navíc oporu v originále, neboť autor také v daném odstavci občas používá jen sac. 

4.4 Spojování a dělení vět 

Na některých místech jsem přikročila ke spojování či dělení vět nebo k přeskupování 

informací napříč větami. Nečinila jsem tak svévolně, ale z jazykových důvodů. Mým cílem 

vždy bylo zachovat pro českého čtenáře funkce výchozího textu. 

O str. 34, P 16–20 

V odstavci Il est primordial […] en haute montagne (str. 34) cítím už v originále ne úplně 

ideální návaznost informací. Chybí jasný logický vztah mezi první a druhou větou: první věta 

má v jádru sdělení informaci o tom, že je třeba připravit na zátěž i svou mysl, ale dále se už 

hovoří jen o těle. A také je v tomto odstavci vyjádřena gradace v důležitosti fyzického 

tréninku u běžných lidí a u horolezců – bénéfique pour tout le monde […],essentiel pour qui 

entend relever un défi en haute montagne: nicméně tyto dvě části jsou narušeny úplně jinou 

informací, takže kontrast nemůže vyniknout. Upravila jsem pořadí informací v odstavci tak, 

aby byla logická nit plynulejší. Mou změnu by už možná někdo mohl hodnotit jako nežádoucí 

vylepšování originálu, ale já si myslím, že jsem se nezpronevěřila autorovi, nezměnila jsem 

fakta ani styl a přikročila jsem k ní až po dlouhé úvaze, proto svou strategii považuji za 

legitimní. 

O str. 46, P 240–241 

Následující dvě věty, jsoucí vzájemně v odporovacím poměru, jsem spojila do jedné. 

Vyskytují se totiž v odstavci plném odporovacích a důsledkových poměrů, proto se mi pro 
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srozumitelnost zdálo vhodné spojit tyto dvě věty, jež se vážou ke stejnému referentu: Dans le 

cas contraire, une chaussure plus rigide donne un peu l’impression de marcher avec des 

chaussures de ski alpin. Elle offre en revanche un grand avantage dans les montées très 

abruptes, surtout si le randonneur est très chargé. > Tuhá bota naproti tomu vytváří dojem 

chůze v lyžařských botách, ale zase je vhodnější pro strmé výstupy, zejména při chůzi s velkou 

zátěží. 

O str. 49, P 304–305 

Zde jsem se naopak uchýlila k opačnému postupu, dělení vět. Pro českého čtenáře slovo 

overshoes (viz kap. 4.3.4) bude znít cize, proto jsem ho doplnila vnitřní vysvětlivkou; pak už 

jsem ale shledávala vhodným začít vysvětlování funkce tohoto doplňku v další větě. Zajistí se 

tak lepší porozumění novému pojmu, což je jedním ze záměrů autora oroginálu: il faudra 

encore ajouter à cette panoplie une paire de surbottes, qui vient envelopper toute la 

chaussure tout en remontant comme un guêtre jusqu’au genou. > bude nutné přidat k té 

výzbroji ještě takzvané overshoes neboli převleky přes boty. Jedná se o boty, které obalí celou 

normální botu a zároveň dosahují až pod kolena jako návleky. 

O str. 54, P 378–379 

On ne saurait négliger le sommeil, tant il est garant d’une bonne récupération, essentielle lors 

d’entreprises qui exigent d’enchaîner les nuits en haute altitude. V této větě jsou hned dva 

gramatické prostředky, které v češtině nejsou nebo se nedají přesně takto použít. Překládat 

tant jako tolik, natolik, abychom mohli i druhou větu navázat do souvětí jako hlavní, není 

možné, museli bychom přikročit k vedlejší větě příčinné. Essentielle ve francouzštině je řídící 

výraz dlouhého volného přívlastku; v češtině by však absence explicitníhovyjádření 

syntaktických vztahů mohla působit rušivě, a navíc v češtině musíme nějak rozvést enchaîner 

les nuits. Abych se vyhnula dlouhému podřadnému souvětí, věty jsem raději rozdělila: Spánek 

se nedá zanedbávat. Při expedicích, na nichž je třeba strávit několik nocí po sobě ve vysoké 

nadmořské výšce, je zárukou správné regenerace, a je tedy naprosto zásadní. 

O str. 49, P 322–323 

První výpověď z následující pasáže mě zaujala svým nevětným vyjádřením (resp. s absencí 

verba finita): Un coup de crampon dans un mollet ou un piolet traversant une cuisse, et 

l’aventure tourne à la catastrophe lorsqu’on est loin d’un centre médical. V překladu jsem 

tento jev zachovala, jelikož i v češtině se přirozeně vyskytuje: Kopnutí mačkou do lýtka nebo 

cepín zabodnutý do nohy, a dobrodružství se obrátí v katastrofu, když je nemocnice daleko. 
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O str. 47, P 258–260 

V následující pasáži jsem přehodila prvky výčtu: une semelle un peu plus tout-terrain, bien 

crantée, avec un talon amortisseur et assez d’espace entre les reliefs pour évacuer la boue et 

les gravillons > terénnější podrážku, tedy s tlumicí patou a výrazným vzorkem, který má 

dostatečně široké zářezy, aby se v nich nezachytávalo bláto a kamínky. Je totiž vhodnější 

navázat informaci o hloubce zářezů na informaci o vzorku než na tlumicí patu. 

4.5 Aktuální větné členění 

V následujících větách jsem využila možností češtiny zdůraznit informaci jejím umístěním na 

konec výpovědi, tedy do výpovědního jádra. Vždy jsem se k tomu uchýlila po pečlivé analýze 

kontextu, díky níž jsem zjistila, na jakou informaci je ve výpovědi kladen důraz. Et une 

hydratation adéquate y est aussi certainement pour quelque chose ! (O str. 38) > 

A nezapomínejte, že nemalou roli hraje taky dostatečná hydratace! (P 134). En altitude, le 

sommeil est perturbé et beaucoup moins réparateur en raison du manque d’oxygène. 

(O str. 39) > Ve vysokých nadmořských výškách je spánek kvůli nedostatku kyslíku narušený 

a jeho ozdravná funkce je mnohonásobně snížena (P 148–149). […] j’ai appris qu’il avait 

obtenu un VO2 max inférieur à la moyenne à la suite d’un test effectué sur lui par une équipe 

de recherche américaine. (O str. 42) > […] jsem se dozvěděl, že v testu, který na něm 

prováděl tým amerických vědců, mu byly naměřeny podprůměrné hodnoty VO2 max (P 173–

174). 

Francouzskou vytýkací konstrukci Seules les connaissances et l’expérience aident réellement 

à faire face aux dangers relatifs à la haute montagne  (O str. 46) jsem přeložila pomocí české 

vytýkací konstrukce a pomohla si AVČ: Jediná věc, která vám opravdu umožní čelit 

nástrahám vysokých hor, jsou znalosti a zkušenosti (P 229–230). Další příklad: En général, 

les fibres naturelles comme la soie ou la laine sont moins propices au développement des 

bactéries que les fibres synthétiquestr  (O str. 49) > Co se týče bakterií, v přírodních vláknech 

jako hedvábí nebo bavlna se šíří méně než v těch umělých (P 315–316). Zde jsem hned na 

začátku věty předeslala její téma, jelikož autor dosud o bakteriích ani o ničem podobném 

nemluvil. A v následujícím příkladu jsem větu uspořádala tak, aby se šlo od předpokladu 

k primárnímu účelu a od něj k důsledku, ne naopak: Une bonne chaussette de randonnée doit 

être ajustée au pied, afin d’éviter les ampoules dues à une friction causée par un pli 

(O str. 49)  > Správné trekové ponožky musí na nohu dobře přiléhat, aby se nikde nevytvářely 

záhyby, které pak při tření o kůži způsobují puchýře (P 311–312). A nakonec zde ještě zmíním 
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to, že název podkapitoly Le sommeil et l’entrainement (O str. 39) překládám jako Trénink 

a spánek (P 135), jelikož celá nadřazená kapitola je o tréninku a zde se bude hovořit, jak 

s ním souvisí spánek – spánek je tedy tou novou informací v podnadpisu. 

4.6 Interpunkce a některé částice 

Autorův způsob používání interpunkce jsem podrobně rozebrala v kapitole 2.2.5. Když jsem 

shledala, že zachování interpunkčního znaménka v češtině bude mít na českého příjemce 

stejný efekt jako na francouzského, zanechala jsem ho. Zde pojednám o některých případech, 

kdy jsem provedla nějakou změnu. 

Ce type d’entraînement est particulièrement « payant » (O str. 35) > Tenhle typ tréninku se 

skvěle vyplácí (P 42): uvozovky by v češtině bezvýznamně poutaly pozornost. Stejně jsem 

řešila následující pasáž: d’autres dits « de récupération » (O str. 35) > s úseky odpočinkovými 

(P 42). Parler sans trop de difficulté (zone aérobique) (O str. 36) > mluvit bez větších obtíží 

(tzv. aerobní zóna) (P 103): přidala jsem tzv., jelikož tento termín na tomto místě zaznívá 

poprvé. Před stará známá péřovka jsem přidala pomlčku tam, kde ve francouzštině je jenom 

čárka: bundu vyplněnou buď syntetickým materiálem (polyester), nebo peřím – stará známá 

péřovka (O str. 54, P 368–369). Je commence toujours la journée par une petite marche de 10 

à 25 minutes (période d’échauffement), jusqu’à 20 minutes s’il fait froid (O str. 38) > 

začínám každý den procházkou dlouhou 10–15 minut (čas potřebný k zahřátí); když je zima, 

tak i 20 minut (P 129): zde jsem přidala středník, který přirozeně odpovídá intonaci 

a rytmizaci věty. Na několika místech jsem nahrazovala francouzskou dvojtečku: Je 

uzpůsobený vašemu každodennímu životu, a to počtem tréninků (O str. 43, P 212); terénu, po 

kterém se budete pohybovat – soustředí se na konkrétní svalové skupiny (O str. 43, P 214–

215); u treků a expedic do vysoké nadmořské výšky by to bylo krajně nebezpečné. Je tedy 

nezbytné (O str. 55, P 413–414). Na jiném místě jsem však postupovala přesně naopak, tedy 

spojila jsem dvě věty dvojtečkou: L’effet n’est pas aussi net […]. Aucune étude à ce jour n’a 

prouvé (O str. 42) > Pro ty […] už však užitek není tak jednoznačný: dosud žádná studie 

neprokázala (P 198–200). 
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4.7 Způsob vyjádření rozkazů a doporučení, překlad 
zájmena on 

V kapitole 2.2.6 jsem podrobně rozebrala, jakými prostředky autor vyjadřuje své rady 

a doporučení: ukázalo se, že střídá téměř všechny dostupné možnosti. Při překladu jsem se 

tedy snažila styl nesjednocovat, ale naopak zachovat různorodost prostředků: kondicionál pro 

druhou osobu plurálu – neměli byste během tréninků nosit více (O str. 35, P 58–59), imperativ 

pro druhou osobu plurálu – Na páse pochodujte s batohem stejné váhy (O str. 36, P 101), 

neosobní vyjádření – Při přípravě na vysokohorskou expedici je tudíž efektivnější svižná 

chůze (O str. 42, P 187–188), a další – viz následující odstavec. 

Problémem je francouzské zájmeno on, k němuž nemáme v češtině ekvivalent. Překládala 

jsem vždy v závislosti na kontextu. Jedná se o posun konstitutivní, ale řešený individuálně – 

jsem přesvědčená, že mnou nabízené varianty jsou často jen jedny z mnoha možných. 

V originálním textu jsem našla pouze jeden inkluzivní plurál (gardons en tête…), proto jsem 

nechtěla jeho frekvenci příliš zvýšit. Dovolila jsem si to jen u obecně platných tvrzení, jako 

např: on ne doit jamais tenter d’étirer un muscle « à froid » (O str. 38) > nikdy se nesmíme 

snažit protahovat svaly „za studena“ (P 116). Někdy jsem volila překlad neosobním člověk: 

meilleure est la forme physique, mieux on supporte l’effort (O str. 42) > čím lepší má člověk 

tělesnou kondici, tím lépe zvládá fyzické vypětí (P 182–183). Když to bylo možné, vytvářela 

jsem věty se zvratným pasivem: batteries qu’on fixe sur les chaussures (O str. 49) > baterie, 

které se připevní na boty (P 307). Asi nejčastěji jsem zájmeno on překládala pomocí druhé 

osoby plurálu, avšak dbala jsem na to, abych to dělala v pasážích, ve kterých Daigle tak jako 

tak se čtenářem nějak komunikuje, např. pomocí zájmena vous aj. Např.: On ne doit pas se 

sentir coupable (O str. 36) > Neměli byste se cítit provinile (P 69). 

Každopádně bylo mým cílem zachovat výrazné vystupování autora v textu: když to bylo 

možné, překládala jsem první osobu první osobou: Je recommande d’ailleurs de randonner le  

plus souvent possible (O str. 35) > Radím vám proto vydávat se co nejčastěji do hor (P 53). 

4.8  Překlad infinitivních konstrukcí v číslovaných výčtech 

Tato kapitola navazuje na tu předchozí, ale pro specifičnost problematiky jsem ji vydělila 

zvlášť. V textu se hned několikrát objevují číslované seznamy, v nichž jsou vyjadřovány rady 

a doporučení. Autor v nich používá vždy infinitiv. 
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V kapitole 11 conseils pratiques formuluje základní doporučení infinitivem, poté ho rozvádí 

již větami s určitými slovesnými tvary. Rozhodla jsem se tento postup zachovat, aby nedošlo 

k výraznému nárůstu imperativů pro druhou osobu plurálu a tím k nežádoucímu posunu. 

V případě vydávání publikace v nějakém nakladatelství bych se o tom poradila s redaktorem. 

Např.: 2. S’entrainer graduellement, surtout si l’on est habituellement sédentaire ou si 

l’activité physique ne fait partie de son quotidien. Autrement dit, quelqu’un qui fait une à 

deux heures d’activité physique par semaine ne passera pas, du jour au lendemain, à sept ou 

huit heures d’entraînement. Il y parviendra, mais en laissant le temps à son corps de 

s’habituer. (O str. 35) > 2. Postupně zvyšovat tréninkovou dávku, a to hlavně pokud vedete 

spíš sedavý způsob života nebo pokud fyzická aktivita není vaším denním chlebem. Jinak 

řečeno člověk, který se dosud hýbal hodinu až dvě týdně, nezačne ze dne na den trénovat sedm 

nebo osm hodin. Časem se k tomu dostane, ale musí nechat svému tělu čas si na to zvyknout 

(P 37–40). 

Infinitivy jsem zachovala i v nadpisech tří velkých podkapitol výběru bot: Zjistit torzní tuhost 

a tuhost v ohybu (O str. 46, P 234), Zvolit podrážku podle typu terénu (O str. 47, P 254), 

Ujistit se o celkové pohodlnosti boty (O str. 47, P 261). 

Jiným případem však byly rozkazy vyjádřené v rámci testování obuvi. Tam už se nejedná 

o nějaká obecně platná doporučení, ale o rady tady a teď, v konkrétní situaci, když je člověk 

v obchodě a zkouší si boty. Tato doporučení jsou uvozena větou: Pour s’assurer que la 

chaussure est bien ajustée au pied, on procède à quelques tests (O str. 48). Proto jsem se zde 

rozhodla pro překlad imperativem, indikativem či kondicionálem pro druhou osobu plurálu, 

nebo také první osobou plurálu či neosobním vyjádřením. Všechny tyto prostředky se 

vyskytují i v originálním textu, takže mají při překladu opodstatnění (viz kapitola 2.2.6). 

Např.: 2. Monter sur un plan incliné (photo 2) et porter une attention particulière aux points 

de pression ou à tout autre élément irritant. En cas d’inconfort, changer de modèle. (O 

str. 48) > 2. Vyjděte nahoru po nakloněné rovině (fotografie 2) a zaměřte svou pozornost na 

to, kde vás boty tlačí nebo kde vám něco vadí. Pokud je vám něco nepohodlné, zkuste jiný 

model (P 278–279). 

U odstavce, který se věnuje celkové pohodlnosti boty (O str. 47), jsem zvolila ještě jinou 

strategii: infinitiv vérifier, vyjádřený v originále v každém bodě, jsem přeložila jako měli 

byste otestovat (P 262) v uvozovací větě celého výčtu a úvodní výpověď každého bodu jsem 

pak překládala nominálně, tedy namísto vérifier la longueur de la chaussure (O str. 47) jsem 

překládala velikost boty na délku (P 263). 
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4.9 Volba stylové roviny 

Distribuce konkurenčních variant 

Při hledání správné stylistické roviny jsem vycházela ze své analýzy originálu, zejména 

z oddílu Expresiva a hodnotící výrazy (podkapitola kap. 2.2.3) a Expresivní syntaktické 

konstrukce (součást kap. 2.2.4). Tam jsem dospěla ke zjištění, že text používá expresivní 

prostředky a hovorové prvky (ça, qu’on…), a tento odstín je podle teorie funkční ekvivalence 

správné při překladu zachovat. Proto jsem se rozhodla používat u sloves vzoru kupovat v 1. 

osobě singuláru koncovku –uju (doporučuju, trénuju), u slovesa moct prézentní tvary 

odvozené od kořene můž-, z konkurenčních variant také a taky používám taky a upřednostňuju 

tvary zájmena tenhle, tahle, tohle před zájmenem tento a jeho rodovými variantami. Všechny 

mnou zvolené konkurenční varianty hodnotí Internetová jazyková příručka jako hovorové.24 

Na některých místech však přesto zůstávám u knižnějšího vyjádření, např. v genitivu plurálu, 

jelikož varianta těchhle působí v psaném projevu nepřirozeně; stejně tak jako první slovo 

kapitoly působí lépe tato kniha než tahle kniha. Tento krok má možná za důsledek drobnou 

nekonzistentnost, na druhou stranu autor sám v těchto otázkách není konzistentní (např. 

v distribuci ça × cela, viz kap. 2.2.3), takže se nejedná o posun. Dále u podmiňovacího 

způsobu jsem se vyhýbala variantě s -li a raději jsem volila vedlejší větu podmínkovou 

a u jednotky kilogram jsem přistupovala ke zkrácené variantě kilo (s výjimkou definice 

jednotky mililitr na kilogram tělesné váhy za minutu, O str. 39, P 159). 

Překlad expresivních lexémů a syntagmat 

Hovorové prvky zmíněné v předchozím odstavci nejsou překladem konkrétních míst v textu, 

jelikož jazyky nejsou takto symetrické, ale obecnou charakteristikou zvolené roviny jazyka. 

Avšak když se ve výchozím textu objevilo expresivní slovo či konstrukce, snažila jsem se 

expresivitu zachovat v tomtéž slově či slovním obratu. Např.: L’entraînement en salle, c’est 

pratique (O str. 35) > trénink v tělocvičně je skvělá věc (P 52), l’homme hypermusclé (O 

str. 36) > namakaný chlápek (P 61), très éventuellement (str. 55) > čistě teoreticky (P 412), 

carrément dangereux (str. 55) > krajně nebezpečné (P 413), néophytes (O str. 49) > nováčci 

(P 321), très fameuse doudoune (O str. 54) > stará známá péřovka (P 369). Také jsem se 

snažila zachovat konceptualizaci vysokohorské expedice jako nějakého boje, výzvy, 

dobrodružství: il faudra encore ajouter à cette panoplie (O str. 49) > bude nutné přidat k té 

                                                 

24 http://prirucka.ujc.castr.cz/?id=tenhle&dotaz=tomhle&ascii=0, 

http://prirucka.ujc.castr.cz/?slovo=tak%C3%A9, http://prirucka.ujc.castr.cz/?slovo=kupovat#bref2 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=tenhle&dotaz=tomhle&ascii=0
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tak%C3%A9
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kupovat#bref2
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výzbroji (P 305), ils peuvent devenir des armes redoutables (O str. 49) > se můžou stát 

nebezpečnou zbraní (319–320), faire face aux dangers relatifs à la haute montagne (O 

str. 46) > čelit nástrahám vysokých hor (P 229). Na základě analýzy jsem na dvou místech 

zvolila v češtině frazeologické vyjádření, i když se na tom místě ve francouzštině nevyskytuje 

(ale vyskytují se jinde – viz kap. 2.2.3): très fameuse doudoune (O str. 54) > stará známá 

péřovka (P 369) a si l’activité physique ne fait partie de son quotidien (O str. 35) > pokud 

fyzická aktivita není vaším denním chlebem (P 38). 

4.10 Problémy v originálu 

Na několika místech jsem objevila nejasnost či dokonce chybu v originálu. Drobnější, pouze 

jazykové povahy je, že v odstavci o návlecích (str. 49) má autor dvakrát enfin. To jsem v 

překladu odstranila. Už horší ale je nedostatečně vysvětlené vyjádření na str. 53: Aujourd’hui, 

le système multicouche (voir page 79) s’impose dans pratiquement toutes les catégories 

quelles que soient les conditions. Vágní toutes les catégories jsem přeložila jako ve všech 

situacích (P 352–353). Podobně nejasně se autor vyjadřuje i na str. 52: un deuxième sac à dos 

bien plus grand (50 à 70 litres), qui voyagera en soute lors des vols, et donc par un autre 

moyen sur le terrain, sera nécessaire. Problém je jednak v nedokonalé logické návaznosti 

obou informací ve vedlejší větě, jednak v nejasnosti významu druhého elementu. Avšak to 

základní, co chce autor v tučně vyznačené pasáži sdělit, je, že horolezec tento těžký batoh 

nikdy neponese sám na zádech. Proto jsem přikročila k modulaci v kombinaci s explikací, při 

které jsem navíc informaci o letadle, z mého pohledu podružnou, umístila nakonec, a 

překládám jako Pro převoz veškerého vybavení bude potřeba ještě jeden batoh, podstatně 

větší (50 až 70 litrů), který za vás při přesunech bude někdo převážet či přenášet. V letadle 

bude odbaven do zavazadlového prostoru (P 337–339). 

A nyní dvě poznámky k věcným nedostatkům. V kapitole o oblečení autor formuluje: un 

surpantalon imper-respirant ou de type Softshell (O str. 53); ovšem materiál softshell také 

spadá do kategorie svrchní nepromokavé prodyšné kalhoty. Proto jsem raději použila 

například: svrchní nepromokavé prodyšné kalhoty, například softshellové (356–357). 

A nakonec asi největší faktická nepřesnost. Když autor hovoří o stabilizačních svalech, říká: 

Ce sont de très petits muscles et, dans de nombreux cas, assez profondstr. […]. Ce sont eux – 

transverses de l’abdomen, coiffe des rotateurs de l’épaule ou grand fessier – qui donnent de 

la solidité à nos mouvements (O str. 36). Problém je ovšem v tom, že zmíněné svaly jsou 

opravdu velké. Při překládání za účelem vydání bych se poradila s redaktorem 
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v nakladatelství, pro účely této práce jsem se rozhodla zaměnit pořadí položek malinkaté 

a hluboké a překládám jedná se o dost hluboké a často malinkaté svaly (P 83). Dalším 

problémem je kategorizace typů bot, o které píšu v kap. 6.4, podkapitola vnitřní vysvětlivky.  
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5 Překladatelské postupy 

V této kapitole uvedu příklady překladatelských postupů, které jsem ve své práci použila. 

Vycházet budu výhradně z kategorizace postupů podle Evy Janovcové (Janovcová 1992). 

5.1 Transpozice 

5.1.1  Slovního druhu 

Transpozice slovního druhu je velice častým jevem. Zmíním zde pouze pár příkladů: aventure 

en montagne (O str. 46) > horské dobrodružství (P 223), renforts aux talons et à l’avant (O 

str. 47) > vyztuženou patu a špičku (P 249), de façon continue (O str. 48) > plynule (P 280). 

5.1.2  Syntaktická 

Slovní vyjádření > větné 

Na několika místech překládám spojku větně, např.: cela étant (O str. 34) > přesto však platí 

(P 13), pour cela (O str. 39) > měření se provádí tak, že (P 155–156). Také podstatná jména či 

nominální skupiny někdy překládám formou věty: j’adapte mes entraînements à mes 

différents projets (O str. 34) > své tréninky přizpůsobuju tomu, jakou výpravu mám zrovna 

v plánu (29–30); Côté inconvénient, leur [sacs de couchage] pouvoir gonflant diminue avec 

le temps (O str. 55) > Nevýhoda je, že jejich plnivost časem klesá (P 405–406); quasiment 

comme une couette de lit (O str. 55) > potřebuje asi tolik péče jako peřina (P 405). 

Zde patří i situace, kdy převádím infinitiv větně. Jedním z případů je konstitutivní transpozice 

franouczského en outre, ce genre de préparation ne semble pas donner (O str. 42), které 

v češtině takto infinitivně vyjádřit nelze, na kromě toho se zdá, že tahle metoda nepřináší 

(P 200–201). Další překlady vedlejší větou už možná nejsou jedinou možnou strategií, ale dle 

mého názoru pro češtinu nejpřirozenější: une surveste imperméable et très légère de type K-

Way, suffisante pour affronter (O str. 53) > tenoučkou nepromokavou větrovku, která nás 

dovede zachránit (P 364–365); ne jamais choisir le cotton (str. 55) > určitě si nekupujte 

bavlněný (P 430). 

Pasivum > aktivum či naopak 

Častým postupem byl v mém případě převod pasiva do aktiva: De nos jours, lors des treks et 

des expéditions, le portage est presque toujours assuré par des véhicules (O str. 52) > 

Přenášení zavazadel během treků a expedic v dnešní době téměř vždy zajišťují vozidla 
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(P 331); les muscles sollicités par la pratique du vélo ne travaillent pas de la même façon que 

ceux sollicités par la marche (O str. 42) > svaly zapojené při jízdě na kole nepracují stejným 

způsobem jako ty, které člověk používá při chůzi (P 186–187). Vzácněji jsem převáděla 

aktivum do pasiva. V tomto případě jde o zvratné pasivum, v češtině velmi frekventovaný 

obrat: si le parcours comporte les passages (O str. 52) > pokud se na trase vyskytují […] 

úseky (P 335). 

Formální významový poměr vět či větných členů 

Do této kapitoly řadím také případ, kdy jsem na dvou místech změnila formální poměr mezi 

souřadně spojenými větami či větnými členy. Vlastní význam věty však zůstal zachován. 

Prvním takovým místem je la chaussure doit être ajustée au pied et l’on de devrait pas 

ressentir de point de pression (O str. 48) > bota by měla nohu pevně obepínat, ale neměli 

byste nikde cítit tlak (P 271–272), kde mi spojka ale připadá v češtině vhodnější pro vyjádření 

fatku, že bota musí být relativně dost přiléhající, ale netlačit. Druhým místem je nadpis 

kapitoly L’équipement pour le trek et l’expédition (O str. 45), který jsem přeložila jako 

Vybavení na trek nebo expedici (P 221), jelikož spojka a by mohla působit, jako že půjde 

o výlet, který bude zároveň trekem i expedicí, kdežto tady jde spíše o to, že se rozebírané 

vybavení hodí na oba typy podniků. To spojka nebo použitá bez čárky, tedy ve slučovacím 

poměru, dobře vyjadřuje. 

Gerundium 

Gerundium čeština nemá a přechodník není vhodnou stylistickou variantou, proto je obvykle 

nutné převést tyto konstrukce nějak jinak. Já zde uvedu ze svého překladu dva případy. 1) En 

discutant avec Krzysztof Wielicki […], j’ai appris (O str. 42) > Od Krzysztofa Wielického […] 

jsem se dozvěděl (P 171–173): Gerundium jsem zde převedla v podstatě jen jako předložku 

od, a to proto, že vyjadřuje vlastně totéž jako když jsem se bavil s K. W., řekl mi, ale je to 

konciznější. 2) il faut toujours partir sur la température confort […], les données des 

fabricants étant parfois optimistes… (O str. 55) > Je tedy nezbytné […] raději si nechat 

rezervu, protože údaje výrobců někdy bývají optimistické… (P 413–414): tady jsem zvolila 

celkem běžný postup, tedy převedla jsem polovětnou konstrukci vedlejší větou takového typu, 

jaký měla francouzská konstrukce význam. 
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5.2 Koncentrace 

Prvním případem, kde jsem používala koncentraci, jsou situace, kdy čeština vyjadřuje 

synteticky to, co francouzština analyticky. Koncentrace je v tomto případě nutná. Např.: 

situation d’urgence (O str. 46) > nebezpečí (P 228), paire des crampons / des guêtres (O 

str. 52/49) > mačky / návleky (P 336/300), attirer votre attention (O str. 34) > upozornit (P 7), 

course à pied (O str. 35) > běhání (P 47), sortie de marche en montagne (O str. 35) > horské 

túry (P 53) a mnoho dalších. 

Koncentraci jsem používala i v některých případech, kdy to možná nebylo úplně nutné, ale 

zdálo se mi to v češtině obratnější, přirozenější, přehlednější: posséder de l’équipement 

adéquat ne suffit pas (O str. 46) > vhodné vybavení […] nestačí (P 229); s’assurer du confort 

général du pied à l’intérieur de la chaussure (O str. 47) > ujistit se o celkové pohodlnosti 

boty (P 261); plus souples en flexion (O str. 46) > ohebnější (P 238); qui bénéficiera d’un 

système de réglage en hauteur (O str. 52) > které mají výhodu nastavitelné výšky zad (P 343) 

apod. 

A nakonec jsem se snažila nezapomínat ani na prostředky češtině vlastní, které francouzština 

nemá či je má v omezené míře, například deminutiva. Na základě analýzy jsem vyhodnotila, 

že i když jsou mírně expresivní, do tohoto textu po stylové stránce zapadají. Např.: très légère 

(O str. 53) > tenoučkou (P 364); très petits (O str. 36) > malinkaté (P 83). 

5.3 Diluce 

Diluci jsem používala méně často než koncentraci, což vyplývá z vlastností obou jazyků. Ze 

svého překladu můžu zmínit následující případy: sur la roche (O str. 35) > ke skalnatému 

povrchu (P 56) – „ke skále“ by znělo, jako že se bavíme jen o lezeckých úsecích, což není 

pravda; accessoires (O str. 49) > doplňkovým vybavením (P 298). 

V jednom případě jsem diluci volila proto, že francouzské slovo je příliš obecné a v češtině 

podobně obecný výraz nemáme. Proto jsem zvolila dvě slova, která ilustrují, o co se v zásadě 

jedná: sur les sentiers (O str. 35/35) > 1. výskyt v terénu (v nadpisu, P 87), 2. výskyt po 

stezkách a pěšinách (P 93). Podstatné zde bylo vyjádřit, že jde o opak tvrdého asfaltového, 

dlážděného či betonového povrchu. 
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5.4 Étoffement 

Pro lepší srozumitelnost a snadnou čitelnost, která je jednoznačně cílem této publikace, jsem 

v několika málo případech použila étoffement, např.: crampons pour la neige dure et la glace 

(O str. 47) > mačky, určené na zledovatělý sníh a led (P 250); deux habiletés essentielles en 

montagne (O str. 35) > dvě základní dovednosti využívané na horách (P 94–95). 

5.5 Dépouillement 

Tam, kde by naopak přesný překlad působil příliš těžkopádně, jsem zvolila dépouillement, 

např.: modèle […] muni d’une tige (O str. 47) > model […] s vysokým kotníkem (P 248–249); 

dangers relatifs à la haute montagne (O str. 46) > nástrahám vysokých hor (P 229); matériel 

nécessaire à la journée (O str. 52) > vybavení na jeden den (P 332). 

5.6 Modulace 

Lexikální 

Jeden z typů lexikální modulace využívá synekdochu, v mém případě nahrazení nádoby za 

obsah: on ne porte que le matériel nécessaire à la journée, […] il s’agit des […] gourdes 

(str. 52) > nemusí člověk nést na zádech víc než vybavení na jeden den […]. Jedná se o […] 

vodu (P 334). Jiná modulace by se dala pojmout jako výsledek > proces: entraînement pour la 

haute altitude (O str. 33) > trénink na vysokohorskou expedici (P 4). Jedná se o název 

kapitoly. Modulaci jsem použila proto, že v kapitole nejde pouze o trénink mající za cíl 

snadnou aklimatizaci, ale též o tréninku svalů a výdrže. Jak už jsem psala výše (kap. 4.1), 

sousloví haute altitude se ve francouzštině v přeneseném významu používá i obecně pro 

vysoké hory, zatímco v češtině je význam omezenější. Další modulaci bych mohla popsat 

jako vlastnost > výsledek děje: neige dure (O str. 47) > zledovatělý sníh (P 250). A nakonec 

modulace, která spočívá v tom, že jsem pozměnila doslovný význam záporu, a to na místech, 

kde funkcí záporného slova bylo absolutizovat celý větný zápor a v češtině mi připadalo 

přirozenější jiné slov. Např.: les quelques recommandations mentionnées ici ne remplaceront 

jamais les conseils (O str. 34) > těch pár doporučení, která v ní najdete, rozhodně nemůžou 

nahradit rady (P 5–6). 
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Syntaktická 

V rámci syntaktické modulace jsem například převáděla vyjádření z osobního na neosobní, 

srov.: une tierce personne doit pouvoir passer un doigt entre le talon et l’arrière de la 

chaussure (O str. 47) > Mezi vaší patou a botou musí být tolik místa, aby se tam dal vsunout 

prst (P 265). Dále jsem prováděla i modulaci antonymickou: il n’y a pas d’absolu (O str. 39) 

> vše je relativní (P 138); assez d’espace entre les reliefs pour évacuer la boue (O str. 47) > 

dostatečně široké zářezy, aby se v nich nezachytávalo bláto (P 259–260); le sac retrouve ses 

qualités d’origine (O str. 54) > spacák si uchová své skvělé vlastnosti (P 399). 

Dalším typem modulace, který by se již dal považovat za větnou synonymii, je změna úhlu 

pohledu na realitu. Např.: j’aimerais attirer votre attention sur quelques pièges classiques que 

j’observe régulièrement en matière d’entraînement (O str. 34) > bych vás chtěl upozornit na 

několik typických úskalí, se kterými se lidé při trénování pravidelně potýkají (P 7–8); Pour la 

plupart d’entre nous, moi compris, faire l’acquisition d’un nouvel équipement pour une 

aventure en montagne constitue une étape très excitante de la préparation (O str. 46) > 

Nákup nového oblečení a výbavy na horské dobrodružství je fáze přípravy, která většinu 

z nás, včetně mě, ohromně baví (P 223–224).  
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6 Překladatelské posuny 

V této kapitole uvedu příklady překladatelských posunů, které jsem při překladu provedla. 

Vycházet budu z Jiřího Levého (2012), který v kapitole Výběr slov (str. 126) pojednává 

o 1. generalizaci, 2. stylistické nivelizaci a stylistickém zesilování a 3. malém využití 

kontextových synonym; v kapitole Vztah myšlenky a výrazu (str. 132) definuje 1. zlogičťování 

textu, 2. vykládání nedořečeného (explikace) a 3. formální vyjadřování syntaktických vztahů 

(explicitace), přičemž všechny postupy z kaptoly Vztah myšlenky a výrazu jsou projevem 

tendence k intelektualizaci. Na str. 120 pak ještě Levý pojednává o kompenzaci. Já tuto 

kapitolu strukturuji do podkapitol přesně podle Levého posunů, ovšem s několika rozdíly. 

Jedním z nich je, že přidávám i podkapitolu omise jako protiklad k explikaci. Druhým, že 

vypouštím stylistickou nivelizaci, stylistické zesilování i zlogičťování textu, neboť to jsou 

posuny vesměs negativní a vědomě jsem je při překladu nepoužívala. 

6.1 Generalizace 

V textu jsem generalizaci použila vědomě jen dvakrát. Jednou v obratu un piolet traversant 

une cuisse (O str. 49) > cepín zabodnutý do nohy (P 323), kde by slovo stehno působilo 

rušivě specificky, a podruhé u slova athlètes (O str. 39) > sportovci (P 161, viz též kap. 4.3.1). 

6.2 Konkretizace 

Na některých místech se v češtině hodilo konkrétnější vyjádření než ve francouzštině, např.: il 

faudra y ajouter un piolet et une paire de crampons (O str. 52) > bude třeba přibalit i cepín 

a mačky P 335–336); j’adapte mes entraînements à mes différents projets (O str. 34) > své 

tréninky přizpůsobuju tomu, jakou výpravu mám zrovna v plánu (P 29–30). Konkretizace 

byla konstitutivní u popisku doprovázejícího obrázek mikiny, který zněl haut thermique 

(O str. 53). Přeložila jsem jako mikina z funkčního materiálu (P 375), jelikož jakékoli obecné 

slovo označuící oděv na horní polovinu těla by působilo rušivě. Tato konkretizace byla možná 

díky obrázku. Co se týče přídavného jména, francouzské thermique znamená sice izolační, ale 

také funkční – srov. fakt, že i v češtině se tato slova mnohdy používají synonymně. Slovo 

izolační by zde bylo pleonasmem, proto jsem zvolila druhou možnost. 

Slovem, které si pravidelně vyžadovalo konkretizaci, je francouzské ajuster, jelikož čeština 

žádné slovo, které by mohlo pokrýt všechny jeho významy v tomto textu, nemá. 
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Nejfrekventovanější je tento lexém v kapitole o pohodlnosti boty (O str. 47–48, P 262–283), 

kde ho lze správně přeložit jen s přihlédnutím ke kontextu. Například věta L’ajustement de la 

chaussure se vérifie en trois temps (O str. 47) předchází odstavci, kde se pojednává o velikosti 

a šíři boty, jedná se tedy o otázku obecné vhodnosti modelu pro klienta. O kousek dále máme 

větu Pour s’assurer que la chaussure est bien ajustée au pied (O str. 48), po které následuje 

série tří testů, jež by měly přijít na to, zda velikostně správná bota na noze dobře sedí i při 

chůzi v terénu a zda je správně zavázaná. První příklad tedy překládám jako zda má bota 

správnou velikost (P 262), druhý jestli vám bota dobře sedí (P 274). Totéž slovo se vyskytuje 

i v kolokaci ajuster le laçage (O str. 48), kde jsem s přihlédnutím ke kontextu konkretizovala 

na dotáhněte tkaničky (P 281). Ajuster najdeme i při konstatování, že chaussette doit être 

ajustée (O str. 49), kde překládám jako ponožky musí na nohu dobře přiléhat (P 311), a též 

u výběru batohu: ajuster les bretelles (O str. 52) překládám jako seřídit [délku ramenních 

popruhů] (P 343–344). 

6.3 Kontextová synonyma 

Levý (2012, str. 131) upozorňuje na to, jak může překladatel nevědomky stylisticky ochudit 

originál tím, že zapomene používat kontextová synonyma. Snažila jsem se proto pokud 

možno o bohatý slovník. Z toho důvodu jsem např. effort (O str. 34/35/42) překládala někdy 

jako zátěž (P 14, 44), jindy jako vypětí (P 17) či námaha (P 181); récupérer (O str. 39) > 

zregenerovat (P 136), nabrat síly (P 149–150); též se snažím střídat překlad slova 

entraînement, entraînement physique (O str. 34) slovy trénink (P 24), fyzická příprava (P 10) 

a fyzický trénink (P 21); souple en flexion (O str. 46) > pružnější (P 239), ohebnější (P 238); 

équipement, matériel (O str. 45) > vybavení (P 221), pomůcky (P 226). 

Speciálním případem je pasáž o vložce do boty. Autor říká: Peu de gens savent que cette 

partie de la chaussure est amovible, ce qui permet de la faire sécher, de la laver, de la 

changer ou de la remplacer par une semelle compensatrice. Cette assise plantaire est la 

plateforme sur laquelle le pied repose à l’intérieur de la chaussure (str. 48). Jenže do češtiny 

je prakticky nemožné převést assise plantaire a pak ještě sur laquelle repose le pied. Proto 

jsem tuto část zjednodušila, ale abych nezjednušila odstavec jako celek, přidala jsem vsuvku 

nazývaná též stélka. Výsledek tedy zní: Málokdo ví, že tato část boty, nazývaná též stélka, je 

vyjímatelná, takže ji člověk může zvlášť vysušit, vyprat, vyměnit nebo nahradit kompenzační 

vložkou. Jedná se o vnitřní část boty, na níž spočívá chodidlo (P 290–293). 



71 

 

6.4 Explikace 

Explikaci Levý vysvětluje jako vykládání nedořečeného (O str. 133). Je to jeden 

z nejvýraznějších projevů tendence k intelektualizaci. V mém překladu se vyskytuje poměrně 

v hojné míře. Používání tohoto posunu odůvodňuju tím, že Daiglovým cílem je co nejlépe 

čtenáři problematiku vysvětlit. Jeho text nemá poetickou funkci, nevytváří záměrně bílá 

místa, která by si měl modelový čtenář doplňovat, proto nehrozí, že bych explikací 

implicitního narušila nějaký efekt textu. Jediným rizikem by byla změna cílového čtenáře 

textu, z poučenějšího na laičtějšího. Tomu jsem se snažila vyhnout, tedy nevysvětlovala jsem 

věci, které modelový čtenář ví. Spíše jsem přikračovala k vysvětlování věcí, které českému 

příjemci nejsou známé z kulturních důvodů, či k explikaci motivované jazykově. Někdy jsem 

také volila raději explikaci, než riskovat obtížnější srozumitelnost. Obtížně srozumitelná místa 

mi pomohlo identifikovat pár čtenářů z řad mých blízkých, kteří splňují kritéria příjemce 

publikace a kteří text četli pouze jednou. Když mě upozornili na to, že některé místo si museli 

přečíst dvakrát, třikrát, aby ho pochopili, explikovala jsem ho, i když v originále je vyjádřeno 

stručněji. 

Jazykové důvody 

Z jazykových důvodů jsem musela explicitovat thé (O str. 39) jako černý či zelený čaj 

(P 142), protože v češtině nemáme opozici thé × tisane a chceme-li mluvit o nápoji s obsahem 

teinu, což je ten stěžejní prvek, o který tu jde, musíme explikovat. A dále v kapitole 

o vybavení se v popiscích obrázků obvykle vyskytuje název značky, jejíž produkt je vyfocen. 

Spisovný jazyk nepřipouští vlastní názvy skloňovat a jejich ponechání v nominativu by 

působilo rušivě, proto jsem vždy přidala slovo firma a název firmy použila jako nominativ 

jmenovací (např. O str. 49, P 309). 

Explikace toho, co je implicitně obsaženo v nejbližším kontextu 

Takto jsem explikovala např. voici (O str. 45) > na následujících stránkách se podíváme 

(P 224); on trouve ainsi des duvets dits 70/30 (O str. 54) > Podle tohoto poměru najdeme 

péřové náplně označené čísly 70/30 (P 387–388). Ve větě riziko vážného zranění v tu chvíli 

dosahovalo vrcholu (P 322) jsem dodala v tu chvíli (le risque de blessures graves était à son 

summum, O str. 49), stejně tak ve větě cviky můžou mít na spánek pozitivní vliv (P 145) jsem 

přidala na spánek (exercices […] peuvent être bénéfiques, O str. 39). Někdy jsem 

modalizačními výrazy posilovala vztah mezi větnými členy, např.: qu’elle soit humide ou 

mouillée (O str. 49) > ať už jsou jen vlhké, nebo zcela promočené (P 313–314); un 

entraînement trop intense avant l’expédition (O str. 34) > příliš tvrdý trénink těsně před 
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expedicí (P 11). V expresivní konstrukci la meilleure façon de préparer son corps à la 

marche, c’est… de marcher (str. 35) jsem přidala slovo překvapivě: nejlepší způsob, jak 

připravit tělo na chůzi, je totiž překvapivě… chůze (P 54–55). 

srozumitelnost / kulturní důvody 

Évidemment, l’intensité de l’entraînement doit s’adapter à la nature du projet : sentier inca 

ou ascension de l’Aconcagua (O str. 34) > Samozřejmě že intenzita tréninku by se měla 

odvíjet od toho, jak náročný projekt máte před sebou, a že na Inckou stezku není nutné 

trénovat tolik jako na zdolání vrcholu Aconcaguy (P 33–35): zde jsem explikovala rozdíl 

v náročnosti zmíněných podniků. Stejně tak jsem francouzské les pièces d’équipement plus 

spécialisé […] sont souvent fournies par les agences de voyages ou les agences locales 

(O str. 46) explikovala jako úzce specializované pomůcky […] vám velice často poskytne 

cestovní kancelář, s níž jedete, nebo lokální agentury (P 225–227). Tím jsem zdůraznila 

opozici mezi cestovní kanceláří, se kterou se člověk dopraví až na místo, a agenturou přímo 

v místě expedice, která horolezcům pomáhá zařídit vše potřebné. 

explikace společné lidské zkušenosti 

Do tohoto odstavce řadím posun typu la baisse (O str. 42) > míra poklesu (P 171), il y 

parviendra (O str. 35) > časem se k tomu dostane (P 40) a un plan d’entraînement pour la 

haute altitude (O str. 43) > správný tréninkový plán na vysokohorskou expedici (P 211). Ve 

třetím příkladu jsem přidala slovo správný, protože tréninkový plán může být teoreticky 

jakýkoli, ale ten, který popisuje níže autor, je považovaný za správný. 

vnitřní vysvětlivky 

Rozsáhlou vnitřní vysvětlivku jsem uplatnila v místě, kde Daigle vysvětluje, jaké tři typy 

trekových bot existují: Sur ces principes, on peut considérer qu’il existe trois catégories, en 

quelque sorte de la plus souple à la plus rigide, et da la tige la pus basse à la plus haute pour 

la protection des chevilles : chaussure de petite randonnée, de moyenne randonnée et de 

grande randonnée ou trekking (str. 46). Zde nastává několik problémů. Zaprvé autor sám 

řekne, že kategorie jsou tři, ale jen co ty tři vyjmenuje, začne popisovat čtvrtou (Ceci dit, lors 

d’ascensions…). Dále ty tři jím vytyčené kategorie nejsou žádným obecně uznávaným 

rámcem, ale jen jeho rozdělením – mezinárodně se používá stupnice A–D s pomezními 

kategoriemi A/B apod. V případě vydávání publikace bych navrhla redaktorovi zahrnout tam 

odkaz na toto dělení.  Dále je problém v tom, že v češtině nemáme ustálená sousloví jako 

grande a petite randonnée a překlad pouhým krátká, střední a dlouhá túra by působil 

banálně; navíc výběr boty by neměl záležet jen na délce túry, ale spíše na terénu, případně na 
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zátěži. Proto jsem jím zmíněné tři kategorií trošku šířeji vysvětlila, přičemž jsem vycházela 

z charakteristik kategorií A, B a C v českých paralelních textech.25 Kategorii D vlastně 

popisuje sám Daigle v pasáži začinající Ceci dit. Můj překlad vypadá následovně: Podle 

kritérií, která jsem právě uvedl, se dají vytyčit tři kategorie trekových bot, v podstatě od 

nejohebnějších po nejtužší a od nejnižších po ty s nejvyšším kotníkem, které dobře chrání před 

podvrtnutím: nízké boty do lehčího terénu, vyšší kotníkové boty do středně těžkého 

terénu a tvrdé vysoké kotníkové boty do náročného terénu (P 243–247). 

Dále jsem za slova bota s větší torzní tuhostí přidala vysvětlivku tedy taková, kterou je obtížné 

v ruce zkroutit zprava doleva (O str. 46, P 235), jelikož slovo torze je pro Čecha, na rozdíl od 

Francouze, cizí (viz též kap. 4.3.4). Dále jsem přidala vnitřní vysvětlivku k termínům 

overshoes a vyjímatelná zateplovací vložka – viz též kap. 4.3.4. 

6.5 Omise 

Ve výjimečných případech jsem usoudila, že přeložení úplně všech slov originálu by český 

text zbytečně zahlcovalo, aniž by tím bylo vyřčeno něco nového, ba dokonce někdy by to 

mohlo poutat pozornost na to, co není hlavním předmětem sdělení. Jsou to například místa: 

s’assurer d’exécuter correctement les mouvements des exercices musculaires faits en salle 

(O str. 36) > ujistit se, že posilovací cviky vykonáváte správně (P 60); s’assurer du confort 

général du pied à l’intérieur de la chaussure (O str. 47) > zjištění celkové pohodlnosti boty 

(P 261); plus tôt on démarre l’entraînement dans le processus préparatoire, meilleurs sont les 

résultats (O str. 34) > čím dříve s tréninkem začnete, tím lepších dosáhnete výsledků (P 24). 

6.6 Explicitace 

Explicitaci neboli formální vyjadřování syntaktických jsem také někdy využívala, vždy na 

základě analýzy významu dané výpovědi v kontextu. Například ve větě avšak pokud se 

chystáte čelit mnoha různým typům povrchu (O str. 47, P 257) jsem přidala spojku avšak, 

abych zdůraznila odporovací poměr ve vztahu k předchozí větě. Do věty a pokud jste si někdy 

nedávno nohu poranili, je lepší s nákupem bot počkat (O str. 48, P 287) jsem na začátek 

                                                 

25 https://www.horydoly.cz/horolezci/jak-se-rozdeluji-pohorky.html, https://www.svetoutdooru.cz/rady/jak-si-

vybrat-pohorky/, https://www.cistoustopou.cz/pesky/clanek/jake-boty-jsou-pro-chuzi-ty-prave-jak-je-vybirat-

778 

https://www.horydoly.cz/horolezci/jak-se-rozdeluji-pohorky.html
https://www.svetoutdooru.cz/rady/jak-si-vybrat-pohorky/
https://www.svetoutdooru.cz/rady/jak-si-vybrat-pohorky/
https://www.cistoustopou.cz/pesky/clanek/jake-boty-jsou-pro-chuzi-ty-prave-jak-je-vybirat-778
https://www.cistoustopou.cz/pesky/clanek/jake-boty-jsou-pro-chuzi-ty-prave-jak-je-vybirat-778
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přidala spojku a, abych nazančila souhlasné navazování na předchozí výpovědi. Opět pro 

zdůraznění opaku jsem do věty při výstupech v tuhém mraze bude zase často nevyhnutelné 

použít pevnou vysokohorskou obuv (O str. 49, P 300–301) přidala částici zase. V následující 

větě jsem zdůraznila přípustkový poměr: člověk musí zůstat oblečený, a přesto pociťuje zimu, 

spacák dovede zabránit nejhoršímu, ale spí se špatně (O str. 55, P 410–412). Několikrát jsem 

slovně explicitovala význam vyjádřený dvojtečkou: viz kapitolu 4.6. 

6.7 Kompenzace 

Abych nesetřela některé významy originálu, snažila jsem se realizovat rysy, jež nebylo možno 

přeložit kus za kus, na jiném místě v textu. Například ve větě la rigidité […] dépend en 

grande partie […] du terrain sur lequel on veut s’aventurer (O str. 46) je překlad slovesa 

s’aventurer problematický, proto překládám jen na terénu, po němž se pohybujete (P 238) 

a významový rys „vysokohorská túra jako dobrodružství, výzva“ (viz kap. 2.2.3) realizuju 

o kousek dále: pokud se chystáte čelit mnoha různým typům povrchu (P 257), kde v originále 

stojí jen obecné si l’on pratique sur des surfaces très variées (str. 47). 
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Závěr 

Předmětem této práce byl překlad populárně naučného textu a k němu přidružená analýza 

originálu, překladatelské metody, problémů při překladu a překladatelských postupů 

a posunů. Základními referenčními prácemi bylo Text analysis in Translation od Christiany 

Nordové, Umění překladu Jiřího Levého a kapitola o překladatelských postupech od Evy 

Janovcové v knize Francouzština pro pokročilé. Pro faktickou správnost a vhodnou volbu 

slovní zásoby jsem hojně využívala české paralelní texty na internetových serverech 

o horolezectví a turistice a některá problematická místa jsem též konzultovala s lékařem 

a s prodavači outdoorového vybavení ve specializovaných obchodech, již jsou sami 

nadšenými horolezci. 

Základním zjištěním analýzy originálu bylo, že autor se snaží podat svůj výklad nikoli 

odborně suše, ale živou hovorovou francouzštinou s expresivními prvky. Text píše tak, aby 

byl přístupný i nováčkům v oboru, ale zároveň se ke čtenáři obrací takovým způsobem, jako 

by už byl jedním z nich. V každém případě mu jde o jednoduchost a srozumitelnost. Všechny 

tyto rysy jsem se snažila zachovat při překládání. 

Nejpalčivějším překladatelským problémem se ukázala být otázka, jakým způsobem 

formulovat rady a doporučení. U všeobecně platných nadčasových příkazů jsem se rozhodla 

zachovat autorův infinitiv, jinak jsem kombinovala druhou osobu plurálu s neosobními 

vyjádřeními. Tyto dvě formy jsem používala i pro překlad hojně se vyskytujícího zájmena on, 

kdy jsem navíc výjimečně přidávala i první osobu plurálu. Dalšími problémy byl překlad 

terminologie, který vyžadoval důkladné rešerše, a volba stylové roviny, jež kladla jisté nároky 

na kreativitu a jazykový cit. 

U překladatelských postupů se ukázalo, že text vyžadoval zejména hojné transpozice, 

koncentrace a modulace, často motivované jazykovými rozdíly mezi francouzštinou 

a češtinou. Co se týče překladatelských posunů, můj překlad má tendence k intelektualizaci, 

tedy využívala jsem hodně explikace a explicitace. Z jazykových či kulturních důvodů byla 

často nutná konkretizace. Pro zachování barvitosti textu jsem se využívala kontextová 

synonyma. 

Snažila jsem se o co nejvěrnější převod francouzského textu do češtiny a jeho funkčnost 

v českém prostředí. Úspěšnost mého podniku mohou posoudit jednak profesionální 

překladatelé, jednak by povolanými hodnotiteli mohli být též čeští horolezci.  
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