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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad původního anglického textu, dosud 

nepřeloženého do českého/slovenského jazyka. Praktickou část tvoří překlad jedné kapitoly 

z vojenské jezdecké příručky „The Cavalry Horse and his Pack“, která dnes patří mezi tzv. 

zapomenuté knihy o praktickém jezdeckém umění. Ve vybrané kapitole se autor John. J. 

Boniface zaměřuje na problematiku překonávání vodních toků. Teoretická část práce se věnuje 

analýze původního textu, překladatelské metodě, popisu a rozboru hlavních překladatelských 

problémů s doprovodnými příklady, rozboru posunů a jejich řešení. 

 

Klíčová slova: jezdecký výcvik, jezdectvo, koně, komentovaný překlad, překladatelská 

analýza, překladatelské metody, překladatelské posuny, překladatelské problémy, vojenství 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis has been to translate and comment on the translation of a chapter from 

"The Cavalry Horse and His Pack" by U.S. Army officer John. J. Boniface, published in 1903, 

considered to be one of the principal books written on horsemanship. The theoretical part 

provides an analysis of the source text, the translation method, typology of main translation 

problems, translation shifts or problems, accompanied by examples. 

 

Key words: annotated translation, cavalry, horsemanship, horses, military, translation analysis, 

translation methods, translation problems, translation shifts 
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je přeložit a následně okomentovat text z anglického jazyka. 

Autorka si vybrala část1 kapitoly XII Passage of Rivers z knihy, která je mezi zkušenými 

dálkovými jezdci považována za jednu z absolutně nejzákladnějších: The Cavalry Horse and 

His Pack: Being the World’s Most Comprehensive Military Study of Equestrian Travel and 

Horse Packing od amerického armádního důstojníka Jonathana Boniface. Praktické znalosti 

a dovednosti, které kapitola i celá kniha obsahují, jezdcům usnadní nejednu nepříjemnou 

situaci, do které se v sedle dříve či později dostanou. Vzhledem k datu vydání se text řadí mezi 

ostatní anglické, americké a francouzské „poklady“, které se dnes souborně označují (někdy se 

hovoří i o edici) jako zapomenuté knihy o koních.  

Většina jejich autorů byla činná v aktivní vojenské službě jako důstojníci, jejich knihy 

jsou tedy silně provázány s armádním prostředím a vojenskou historií. Boniface byl 

důstojníkem americké armády, reálie odrážejí vojenský kontext včetně názvů vybavení 

a výstroje, aluzí na bitvy a jiné autory. A protože jde o soupis zkušeností, Boniface hojně čerpal 

z knih jiných autorů.  

I když nelze, a následný komentář ani nechce, rozporovat faktickou hodnotu díla, která je 

i dnes velmi cenná, čtivost díla trpí jistým nesouladem a znesnadňuje stylistickou homogenitu 

překladu. Text samotné kapitoly navíc obsahuje překvapivé množství faktických chyb, snadno 

odhalitelných pozorným čtením a prostým logickým úsudkem. Autorka překladu si byla 

vědoma těchto obtíží, a v souladu s tím, že v životě si práce často vybere nás než my ji, se 

rozhodla překlad dokončit, a tyto těžkosti reflektovat v následném komentáři. Překladatelské 

problémy a posuny pak uvádí na konkrétních příkladech, přičemž se opírá především 

o stylistické publikace českých autorů. 

  

                                                 
1  Protože požadavek bakalářské práce je pracovat s dvaceti normostranami původního textu, byl text kapitoly 

XII ukončen v takovém místě, aby vyhověl požadavku, ale aby zároveň netrpěl jeho závěr. 
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2. PŘEKLAD  

KAPITOLA XII. 

JAK PŘEKONÁVAT VODNÍ TOKY 

Nutnost výcviku – Způsoby a prostředky – Mosty – Brody – Plavání volných koní – Plavání 

na ruce – Plavání volných koní – Čluny a vory – Klády – Rakouský pokus – Preventivní 

opatření – Vedení koní 

Předchozí kapitola se věnovala pohybu jezdectva terénem. V této se budeme věnovat 

překonávání vodních toků, které musí jezdectvo v bojovém nasazení brodit velmi často. Na 

charakteru přírodní překážky nezáleží: nejprve se pečlivě stanoví, jak je vodní tok široký 

a hluboký, prudký, mělký, úzký nebo zrádný, a poté se překoná; jednotka musí zdolat všechny 

terénní překážky, ať jde o soutěsky nebo vodní toky, a pokračovat v pochodu. Z tohoto důvodu 

musí být koně zvyklí plavat. Žádná válka netrvá věčně, ale hlášení o vojácích a koních, kteří 

utonuli při obtížné službě, se na velitelstvích objevují s bolestnou četností. Většina jezdeckých 

útvarů vnímá nácvik plavání koní jako nejpřednější z priorit, a takřka všechny posádky tento 

nebezpečný úkon v míru pečlivě cvičí. Zatímco se vojáci musí učit plavat, a každý voják, který 

slouží v jezdectvu by měl umět plavat velmi dobře, koně tuto dovednost postrádají jen vzácně. 

Přestože ne každý kůň plave stejně obratně a klidně, příroda, zdá se, koně obdařila přirozenou 

znalostí, jak se ve vodě pohybovat. Cvičení pomáhá rychle zvládnout počáteční bázeň. 

Generál Lloyd prohlásil: „Překonávání řek je oprávněně považováno za jednu 

z nejobtížnějších a nejnebezpečnějších vojenských operací.“ (Lloyd 1781, s. xxvi) Z taktického 

hlediska se způsob, kterým jezdectvo dříve překonávalo vodní toky a soutěsky, značně liší od 

zásad, kterými se řídíme my. V dobách, kdy jezdectvo ještě nemělo dalekonosné střelné zbraně, 

bylo nuceno postupovat soutěskou nebo řekou jen velmi pomalu, protože se neustále ujišťovalo, 

zda na druhé straně nečeká ozbrojený nepřítel. V současné době se řídíme Nolanovým 

pravidlem: „Přes soutěsku a přes řeku vždy rychle.“ (Nolan 1860, s. 292) Tento postup 

umožnilo až přezbrojení jezdectva střelnými zbraněmi s dlouhým dostřelem, takže si mohlo 

poradit s případným nepřítelem na protilehlém břehu řeky nebo na druhém konci soutěsky. 

K určitému druhu soutěsky řadíme i mosty a brody. (Jomini 1862, s. 248) I když jsou obvykle 

kratší než soutěsky skutečné, náročnost jejich překonání stoupá, jsou-li obratně bráněné. Kniha 

se však nechce věnovat překonávání souvislých terénních překážek z hledisek taktických, nýbrž 

praktických. Podívejme se tedy na způsoby, kterými se zdolávají. 
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Překonat úspěšně řeku, přes niž nevede ani most ani brod, lze nejrůznějšími způsoby 

a pomocí nejrůznějších prostředků, přičemž při nácviku i v praxi byly vyzkoušeny všechny 

myslitelné varianty – lano cinquenelle, kladky, plováky, plavidla různých typů, kožené měchy 

naplněné vzduchem, senem či suchým listím, vory z podlah zásobovacích vozů, vedení 

plavajících koní ze člunů, plavání koní s jezdcem i volných atd. Na příklad kožené měchy se 

používaly už před dvěma tisíci lety, ve stejném období, ze kterého známe plavidla z vodních 

travin a malé čluny ne nepodobné indiánským. Alexandr Veliký v roce 336 př. n. l. využil 

k přechodu Dunaje měchy ušité z kůží, z nichž se jinak stavěly vojenské stany. Když o dva roky 

později překonával Don, nechal naplnit měchy slámou a vyrobit vory: muži přepluli řeku na 

nich a v rukou drželi lana, na nichž za patami vorů plavali koně. Při tomto přechodu řecká 

armáda sice část svých koní ztratila, ale nesmíme však zapomínat, že Don byl široký 1,1 km. 

Přes tak širokou řeku se my nechceme pouštět ani se současnými prostředky, jedině snad 

v krajní nouzi. 

Když v roce 327 př. n. l. překonával Alexandr řeku Amudarju, nechal opět sešít kožené 

stanové dílce a napěchovat je senem a šlahouny vinné révy, a plavidla sestavil tak, že 

posvazoval několik měchů dohromady. Princip spojených měchů se používá i v současné době. 

Egyptští bojovníci vyráběli měchy z kůží zvířat, jež předtím posloužila jako potrava. Kůže 

vozili s sebou na koních, měchy z nich ušité pak nafoukli vzduchem nebo naplnili nějakým 

lehkým, suchým materiálem, a spojili do plavidel.  

Obdobně se na překonání řeky Tana připravil ve válce s Jugurtou i římský vojevůdce 

Gaius Marius. Každé setnině a turmě přidělil určitý počet živých zvířat (pravděpodobně volů), 

která kráčela zároveň s vojskem, a z jejichž kůží se pak měly měchy vyrobit – materiál potřebný 

k výrobě plavidel tak Marius zajistil živými zásobami masa. Když armáda k řece došla, bylo už 

ušito dostatečné množství měchů. V roce 1659 popsal francouzský vědec a cestovatel 

Melchisédech Thévenot tradiční používání kožených měchů v oblasti řek Tigridu a Eufratu, 

které místní obyvatelé přejali od svých předků. Stavbu plavidla popsal následovně: „Posvazují 

k sobě několik kožených měchů, které spojí několika dlouhými holemi ve čtyřech rozích, velmi 

těsně. Na to křížem položí větve, jež přiváží na vnějším okraji k holím; na bok plošiny usadí 

větve půl stopy v průměru. Spodní část měchů každou půlhodinu smáčejí vodou, a měchy každý 

večer dofukují. Jedno plavidlo unese naráz 150 nebo 200 mužů.“ Bylo by mimochodem velmi 

zajímavé vědět, jak se tyto starověké nafukovaly – to nám Thévenot opomněl sdělit. 

V roce 1809, během španělské války za nezávislost, ušili Angličané měchy z kůží zvířat 

padlých v bitvě, přičemž kůže natáhli na sudové obruče. Měchy dokázaly udržet 118 až 
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121 kilogramů, plně nafouknuté vydržely kolem pěti hodin, a po dvaceti čtyřech hodinách stále 

unesly přibližně polovinu výše uvedené zátěže. Měch samotný vážil okolo 18 kilogramů. 

V roce 1810 postavil IX. armádní sbor Napoleonovy armády v Portugalsku pontonové 

mosty, jež byly po stranách a v rozích nadnášeny vory s plováky z kozích kůží naplněných 

vzduchem. 

Generál Bourmont použil v roce 1823 k překročení řeky Tajo malá plavidla zhotovená ze 

dřeva, měchů a kůží. Koně plavali vedeni na řemenech pochodové ohlávky. Plavidla však 

dlouho nevydržela, protože se v nich několik měchů rozervalo. 

V americké občanské válce používala Západní armáda místo člunů měchy z gutaperči, 

ale vojáci na řece Potomac je odmítli, protože se snadno trhaly. V roce 1845 za americko-

mexické války stavěly vojenské jednotky Spojených států lávky z kožených měchů naplněných 

vzduchem, přičemž tři měchy tvořily vor, který unesl tři vojáky s výstrojí a výzbrojí. Tyto 

měchy měly jednu vrstvu z vulkanizovaného kaučuku, jednu vrstvu z bavlny, opět vrstvu 

z pryže, a opět jednu z bavlny. 

Různé armády experimentovaly s různými měchy. Rusové nafukovali volskou kůži 

hadicí zasunutou do jedné z končetin. Čtyři takové měchy spojené jednou holí a pokryté 

podlahovou deskou dokázaly udržet deset mužů. Francouzi nalodili na stejný počet svých 

měchů mužů dvacet, aniž by použili hole nebo podlážku. Ruský měch vážil přibližně 

11 kilogramů, francouzský byl téměř o polovinu lehčí.  

V roce 1832 velitel francouzské armády Olivier Clisson přesunul část vojska přes řeku 

Lys na loďkách vyrobených ze škopků svázaných provazy. Jednalo se sice o malou jednotku, 

avšak o výbornou improvizaci. Francouzské jednotky v Súdánu překonaly řeku Niger2 tak, že 

využily prázdných beden od sucharů. 

Hlavním cílem experimentování Donského kozáckého vojska bylo překročit řeku jen 

s pomocí toho, co si vojáci nesli s sebou. Svázali dvanáct kopí a spojili s rukojeťmi dvanácti 

kovových kotlíků na vaření do jednoho svazku. Dvanáct svazků z výstroje celé eskadrony – 

tedy 96 kopí a 48 kotlíků – spojili do rámu, jenž dokázal udržet čtyři muže. Ale protože každý 

voják má 1 kopí a dva vojáci sdílí 1 kovový kotlík, jedna eskadrona mohla sestavit jen jeden 

vor. S touto eventualitou se však počítalo jen v krajní nouzi, kdy po ruce nebyl žádný jiný 

materiál.  

Z mostů armády nejčastěji staví pontonové mosty, které se velmi dobře uplatňují zejména 

na užších tocích. V roce 1776, v americké válce za nezávislost, nechal plukovník Simcoe 

                                                 
2 Řeka Niger v bývalé kolonii francouzský Súdán, dnešní Mali. (pozn. překl.) 
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zkonstruovat zásobovací vozy tak, aby jejich korby mohl použít jako pontony i jako čluny, 

přičemž jeden člun pojmul šest mužů včetně výstroje a výzbroje. Zdá se, že věc dobře 

promyslel, minimálně se nemusel přepravovat běžný pontonový trén. Velké vory jsou 

konstrukčně jednodušší, a když se přes řeku natáhne lano, lze je opakovaně přetahovat 

od jednoho břehu k druhému a pokaždé přepravit několik koní a mužů i s výstrojí. Tato metoda 

se dobře osvědčila našim důstojníkům, kteří sloužili v bojových operacích na Filipínách. 

Z minulosti se dochovaly zprávy o situacích, kdy časové možnosti dovolily, aby byl přes 

řeku postaven prozatímní most. Těsně před bitvou3 u městečka Port Republic nechal Stonewall 

Jackson postavit most přes brod řeky South River ze zásobovacích vozů, které bez koreb nechal 

zavézt do proudu řeky: nápravy posloužily jako trámce, jako mostový povrch se položily 

stlučené fošny z nedaleké pily. 

 
AMERICKÝ PONTONOVÝ MOST 

Dalším podobným příkladem je přechod řeky Rivanny v červnu 1781, který popisuje 

plukovník Denison v knize „Modern Cavalry“: „Vzpěry a kánoe jako by vodu ohradily 

a utvořily uličku, kterou koně přeplavali z jednoho břehu na druhý; muži přešli po plovácích, 

které snadno unesly 130 mužů, přitom postavit tento spojitý plovoucí mostek netrvalo více než 

čtyři hodiny.“ 

Historie zaznamenala i několik příkladů, kdy si poté, co předvoj poslal zprávu, že nepřítel 

zničil důležité přechody, vojsko předem zkonstruovalo mosty, vzalo je s sebou na pochod, 

u řeky je vztyčilo a řeku rychle překonalo. Čtenář si jistě vzpomene na Julia Caesara, který 

                                                 
3 Bitva se odehrála 9. června 1862, ve státě Virginia. Thomas Jonathan „Stonewall“ Jackson vedl armádu 

Konfederace. (pozn. překl.) 



 

10 

takto se svou armádou překročil Rýn. Dalším příkladem je důmyslný visutý most přes řeku 

Alcantaru. V roce 1812 plukovník Sturgeon v tajnosti zkonstruoval nový model pevné lanové 

sítě, jenž ji umožnil rozdělit a dopravit po jednotlivých dílech k soutěsce řeky Alcantary. Přes 

propast se natáhla a k trámcům na obou stranách kaňonu připevnila kotevní lana. Síť byla 

vpletena mezi ně a na ní vybudován most, po němž se bezpečně přesunuly i nejtěžší zbraně. 

Naproti tomu Prusové, v očekávání prusko-rakouské války, předpokládali, že bude zničen most 

přes řeku Riß, a tak jej nechali ještě před vyhlášením války tajně přeměřit a objednali si výrobu 

úplně nového mostu, který měli připravený k okamžitému vztyčení. (Denison 1868, s. 314-315) 

Překonat širokou a nebroditelnou řeku vyžaduje nejvyšší pozornost a značnou námahu, 

která stejnou měrou vyčerpá jak velkou armádu, tak jedinou četu. Je skoro zbytečné 

zdůrazňovat, že v případech, kdy je dostatek času, materiálu a dovolí-li to vzdálenost břehů, je 

potřeba vyvinout veškeré úsilí a hledat mosty, brody, nebo alespoň natáhnout lanový přívoz či 

sestavit provizorní most. Mnohé samozřejmě závisí na tom, jak široká je řeka. Mnohem 

jednodušší je postavit most v místě, kde se malý tok vlévá do velkého, nebo kde se v hlavním 

proudu nachází nějaká pevnina, která stavbu mostu velmi usnadní, protože ji lze využít jako 

mostní pilíř. Má-li se stavět most, musí se vybrat příhodný nepodmáčený pobřežní terén, kudy 

koně budou moci k mostu sejít, přitom by však měla být u břehu – je-li to možné – dostatečná 

hloubka; jinak nezbývá než provést ženijní přípravy a založit kozové mostní pilíře, a to 

v takových rozestupech, aby se položená mostovka neprohýbala, nebo aby se pontony pod 

zátěží nepotápěly. Neničme si nalezené a postavené mosty tím, že přes ně převedeme příliš 

mnoho koní. Pakliže jich po mostě převedeme sto nebo více a shromáždíme je na protilehlém 

břehu, dají se ostatní obvykle nahnat (přiměřeným tempem) na přístupném místě do vody. 

Pokud skupiny vstupují do vody plynule a bez mezer, vejdou volní koně do vody sami a plavou 

za ostatními ke druhému břehu. Z každé čety by měla polovina až dvě třetiny mužů s výzbrojí 

řeku nejprve přejít po mostě nebo přeplout na člunech, aby koně na druhé straně pochytali. 

Necháváme-li koně řeku přeplavat u mostu, měli by plavat u něj, avšak na poproudní straně. 

Přechází-li jezdectvo po pontonovém mostě, muži by měli sesednout a koně vést na ruce. 

Generál Wolseley uvádí, že jednou svému jezdectvu rozkázal překonat prudkou řeku tváří 

v tvář nepříteli, protože k dispozici neměl žádný most, jen pár kánoí. Z asi 2000 koní, kteří 

přeplavali výše uvedeným způsobem, nepřežil pouze jediný, protože na silný proud vzhledem 

ke svému stáří neměl dost sil. V naléhavých případech, kdy je nutné, aby jezdectvo řeku 

přeplavalo, se muži svléknou, ve vodě se chytnou koní za hřívu nebo ocas, a aniž by se dotýkali 

jejich hlav, řídí je do žádoucího směru tím, že ze strany, od níž je chtějí odklonit, jim na hlavu 

stříkají vodu. (Wolseley 1886, s. 393-395) 
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Jezdectvo může v nutném případně přeplavat takřka vždy tam, kde je na obou březích 

schůdný terén. Ovšem vystavuje se tím vždy velikému riziku, proto tuto možnost volíme až 

když důkladný a usilovný průzkum nenajde ani most, ani vhodný brod, jimiž se riziko nejen 

eliminuje, ale kterými se přechod také výrazně zjednoduší a urychlí. 

Opakované přechody brod prohlubují. Během přechodu velkých jednotek může jeho dno 

klesnout natolik, že se část vojska plavání nakonec nevyhne. Než do brodu jednotka vjede, musí 

být každý, bez ohledu na velikost, nejprve přesně ohraničen řadami kůlů. Tam, kde je silný 

proud, je potřeba mezi kůly napnout lana, a u nejprudšího místa řeku přehradit řadou mužů na 

koních, která intenzitu proudu naruší. Při nočním brodění či plavání je nezbytné trasu označit 

pochodněmi nebo lucernami, nebo na obou březích založit ohně, které signalizují vstup do řeky 

a výstup na její druhé straně. Na prudké řece s nebezpečnými místy je nutné zabezpečit 

záchranné čluny nebo plavidla a umístit je od přechodu níže po proudu, kde vyzvednou 

každého, koho by prudká voda strhla. Jak čluny, tak poproudně oba břehy, je nezbytné osadit 

dobrými plavci, svlečenými a připravenými okamžitě skočit do vody. 

Nejrůznější armádní jezdecké jednotky využívají několik velmi dobře známých metod 

nejen jak řeku překonat plaváním či s pomocí voru, ale také jak tuto činnost učit. Je-li vodní 

tok malý a v nejhlubších částech jen 4,5 až 6 metrů široký, a skutečná vzdálenost, kterou je 

nezbytné přeplavat, je krátká, může malá jednotka provést rychlý přechod obvykle tak, že 

v zástupu vstoupí rovnou do vody a přeplave; řeku je však třeba předem dobře znát a důkladně 

prozkoumat, a v nejpříznivějším bodě poslat napřed několik mužů. Chystá-li se jednotka 

přeplavat velký tok, osvědčí se rozšířit pásmo pobřežního průzkumu po i proti proudu alespoň 

o patnáct set metrů. Je-li brod nalezen, čas věnovaný jeho hledání se vyplatil, není-li nalezen 

a dojde-li při plavání k nehodě, utěší vědomí, že řeku jiným způsobem překonat opravdu nešlo. 

V případech, kdy lze sestavit vory nebo využít čluny, je potřeba všechna zvířata odsedlat 

a oduzdit, pochodové ohlávky na jejich hlavách dobře zajistit, řemeny pochodových ohlávek 

otočit zvířatům kolem krku; veškeré vybavení a součásti výstroje se přesune čluny nebo vory 

na protilehlý břeh a s ní část mužstva, zejména ta, která neumí plavat. Z těchto mužů se na druhé 

straně jedni postaví do bojové pohotovosti, zatímco druzí u břehu čekají, až koně přeplavou 

a vystoupí z vody, aby je začali chytat a uvazovat ke stromům apod. Jelikož přechod jakékoliv 

velké řeky vysiluje mužstvo i koně, je nezbytné, aby byl každý rozkaz vykonán bezodkladně. 

Nyní následuje samotné přeplavání koní. Několik nejlepších plavců se svlékne a vybere si koně, 

o nichž vědí, že jsou klidnými plavci, vyšvihnou se na jejich holé hřbety, vstoupí do vody 

a vydají se na druhý břeh. Předtím je však třeba všechny koně dosyta napojit; pokud se 

nenapojíte, mnoho koní se bude zastavovat právě proto, aby se napilo. Toto zdržení pak způsobí 
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PLAVÁNÍ VOLNÝCH KONÍ 

mezi houfem volných koní a vedoucími koňmi pod jezdcem takovou mezeru, že houf nebude 

ochoten pokračovat. Jakmile jsou muži na neosedlaných koních ve vodě asi půl metru od břehu, 

ostatní muži volné koně zavedou nebo vypustí směrem k vodě a postupně je nutí, aby do ní 

vstoupili, a to až do okamžiku, kdy volní koně – po prvotním seznámení s vodou – sami vyrazí 

za vedoucími koňmi a začnou plavat na druhou stranu. Muži z přilehlého břehu poté přeplují 

na člunech nebo vorech, koně se znovu nasedlají, a jednotka může pokračovat v pochodu. Autor 

byl na Filipínách často očitým svědkem toho, jak americká jezdectvo tuto metodu mnohokrát 

úspěšně použilo; zřídka skončila jinak než uspokojivě, a to i za špatného počasí, kdy silné 

bouřky doprovázely přívalové deště. Velká vojenská síla na pochodu řeku překračuje 

v několika oddílech najednou na místech dostatečně od sebe vzdálených. Když v období dešťů 

na podzim roku 1899 překračovala kavalerie vedená generálem Lawtonem u města Cabanatuan 

v severní části ostrova Luzon Rio Pampanga, zdolali ji tímto způsobem všichni koně, zatímco 

zásobovací vozy, zbraně a většina mužů byla přepravena přes řeku buď ve člunech, které našli 

podél břehu, nebo přívozem na vorech sestavených na místě. Řeka Pampanga se v té době hnala 

divokým, asi 280 metrů širokým proudem, a její přechod byl jeden z nejobtížnějších, které 

Lawtonovy oddíly v této náročné válce musely provést. Týden předtím u San Isidra ta samá 

jednotka překonala řeku po lanovém přívozu. 

Někdy se však stane, že nelze nalézt ani brod, ani most, a po ruce není ani žádný materiál, 

z nějž by bylo možné sestavit plavidla, a nezbývá než aby jak koně, tak muži, řeku přeplavali. 

Tento postup je nutné s maximálním úsilím neustále cvičit, aby nedocházelo ke spěchu 

a tlačenicím. Malá jednotka vchází do vody v zástupu, s dostatečnými rozestupy mezi 
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jednotlivci, nejlépe plavající koně a muži jako první. U neširokých toků se tento postup často 

využívá, avšak i tehdy představuje nezanedbatelné riziko a měl by se provádět jen zcela 

mimořádně, ledaže by vzdálenost, již je třeba přeplavat, byla opravdu velmi krátká – 3 až 

6 metrů. Stejná opatrnost se musí bezpodmínečně dodržovat u velkých jednotek. Je-li 

k přeplavání vhodných více míst, může řeku překročit více oddílů najednou. Je-li vhodné jen 

jediné místo, je rozumné nespěchat a řeku přeplavat v zástupu, i když mnoho řek bylo úspěšně 

přeplaváno i ve dvojstupu. Jakýkoli jiný způsob je u velké jednotky příliš riskantní – nikdy se 

nepokoušejte překročit širokou a hlubokou nebo neznámou řeku v hustém útvaru koní v plné 

polní a s muži v jejich sedlech. Ztracený čas a nevyhnutelná tlačenice a strkanice je 

neomluvitelný hazard.  

Zkušenost ukazuje, že v případech, kdy mužstvu nezbývá než řeku překročit zároveň se 

svými koňmi, je nejlepší nechat koně osedlané a nauzděné, třmeny přehodit přes sedlo, 

nábojový opasek a pistoli přivázat k přední rozsoše, a otěže svázat koním na krku do uzle, aby 

se do nich nezamotali. Sotva začne kůň plavat, jezdec sklouzne na jeho poproudní stranu, 

jednou rukou se přidrží rozsochy a druhou lehce uchopí otěže, kterými koně pouze směruje, 

nikdy ho jimi nebrzdí. Výstup z vody musí být vhodně zvolený a vzhledem k tomu, že řeka 

snáší, trochu po proudu. Kdykoli se kůň pokusí otočit nebo plavat nesprávným směrem, stačí 

na jeho hlavu stříkat z nežádoucího směru vodu. Koně plavou celí ponoření, a nejsou-li nijak 

omezování, začnou sami ihned plavat v poloze, jež je pro ně přirozená. Snaha přimět je, aby 

drželi hlavy nebo přední část těla vysoko, je pouze mate a plaší. Jakmile kůň na druhé straně 

dosáhne na dno, jezdec jej ke břehu dovede, nesnaží se ještě ve vodě znovu nasednout. Občas 

se stane, že jezdec kvůli prudkému pohybu plavajícího koně ztratí kontakt se sedlem. V tom 

případě se ho má chytit za ocas a nechat se ke břehu dotáhnout než se chytat za otěže, protože 

tím koně jen zmátne. Autor viděl koně, kteří byli tak zmatení hrubým a neotesaným chováním 

vyděšených jezdců, že se zcela převrátili na hřbet. Bohužel nejde o nijak výjimečný jev. 

V další metodě, která se v terénu často používá, se nalodí mužstvo a výstroj do člunů 

nebo na vory, a koně se vedou za vorem na laně, po jednom, dvou či třech zároveň. Je časově 

hodně náročná, ale bezpečná. Pokud žádné čluny k dispozici nejsou, lze často využít úzkou 

lávku, která umožňuje přechod jezdců vedoucích plavající koně. 

Není jednotka, ve které by nebylo alespoň několik mužů, kteří neumějí plavat. Nejsou-li 

k dispozici brody, čluny a ani vory, tito neplavci řeku překonají tak, že nazí vstoupí do řeky, 

před sebou tlačí kmen nebo kládu, o kterou se opírají nebo na ní leží, a kopáním nohou řeku 

přeplavou. Koně v takovém případě přeplavou plně nasedlaní, vedeni několika dobrými plavci. 



 

14 

Jak najít brod, připravit náspy, vory, čluny atd., popsal vyčerpávajícím způsobem major 

Beach v „Manual of the Field Engineering,“ proto to zde nebudeme opakovat. 

Francouzský plukovní výcvikový systém. – Překonávání vodních toků francouzská armáda 

trénuje každoročně ve velkém cvičení. Vyberou místo dostatečně široké a hluboké, aby v něm 

koně mohli plavat, blízko mostu a zároveň blízko mělké vody, ve které nejprve zvykají 

nezkušené koně na brodění. Místo vybírají velmi opatrně: měří hloubku a rychlost proudu, 

prostor vybraný k samotnému nácviku na několika místech pečlivě přeměří olovnicí, a na dně 

nesmí zůstat žádný naplavený materiál. 

Inženýři pečlivě zakreslí zjištěná data do map, takže v případě potřeby lze každý pluk 

vybavit podrobnou kilometráží kterékoliv řeky. Nejprve přeplave několik koní, které mužstvo 

drží u výstupu z řeky. Brod by měl být stíněný, protože se zjistilo, že sluneční světlo odrážející 

se od hladiny trvale poškozuje oči jak koní, tak lidí. Říční dno by se mělo v místě vstupu 

i výstupu postupně svažovat. Další obecná pravidla francouzského jezdectva se do značné míry 

shodují s našimi.  

 
FRANCOUZSKÝ VOR NA MĚŠÍCH NEBO PLOVÁCÍCH 

Materiální vybavení. — Mezi nezbytnou materiální výbavu patří loďky, vory, desky, 

lana, plovoucí podpory, záchranná bidla se silnými háky. Francouzi natáhnou jedno nebo dvě 

lana přes řeku, a postaví jeden nebo dva naprosto stabilní, ale snadno manévrovatelné 

plovákové vory. Vor je vlastně deska, která leží na dvanácti nebo osmnácti barelech, někdy na 

dvou pevných člunech svázaných k sobě. Na plavidlo se snadno nalodí sedm až osm mužů 

najednou. Obruba těchto barelových vorů je dostatečně vysoko nad vodou, takže se hlavy koní 

plavající za nimi nedostanou nad jejich hrany. Po okrajích je plavidlo vybaveno pacholaty nebo 

tvarovanými výztuhami, aby muži, kteří v ruce drží řemen pochodové ohlávky plavajícího 

koně, nesklouzli do vody. 
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Hlídky. — Hlídky jsou rozestavěné na obou březích; muži do nich vybíraní jsou dobrými 

a vytrvalými plavci, zkušení v budování mostů. Patří k ženijnímu vojsku, které má každý pluk. 

 
VOJÁCI S VÝSTROJÍ NA „SAC-CACHOU“ 

Říká se jim též sapéři. Ženisté procházejí každé jaro výcvikem, kde se cvičí v manévrování 

člunů, za nimiž plavou koně, ve veslování jen jedním veslem a ve směrování člunu jen pomocí 

dlouhého bidla. Učí se postavit všechny druhy vorů a navigovat je jen jednou rukou, lanem 

nebo bidlem, konstruovat lanové přívozy, a další. Školí se v uzlování a splétání lan, ve využití 

kladky, navijáku a kladkostroje. Jakmile je dostatečně teplé počasí, začínají s tréninkem 

potápění, dálkového a vytrvalostního plavání, cvičí záchranu mužů a koní z nebezpečných 

situací, házení záchranného plováku, v budování dočasných vodních zátaras, plošin vhodných 

k nalodění a vylodění koní, a tak dále. Každý pluk tak má v ženistech při vlastním vodním 

 
PŘEVOZ DVOUKOLOVÉ KÁRY NA VORU Z MĚCHŮ  

výcviku schopnou podporu. Mají přidělené různé role: jsou veliteli vorů, členy výsadku, 

kapitány záchranných člunů, potápěči-záchranáři. Při překonávání vodního toku jsou 
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rozestavěni po obou březích řeky. Jsou to také vyškolení spojaři, kteří ovládají vlastní sadu 

signálů. Každý člen ženijní jednotky dostane vlastní úkol, spolupráce je systematická a beze 

zmatků. Při jednom takovém cvičení v létě roku 1897 překročilo okolo 1500 koní tutéž řeku 

několikrát, a ač byla 60 metrů široká a 49 metrů hluboká, a celkově byla překročena s veškerou 

výstrojí deset tisíckrát, nedošlo k jediné ztrátě muže či koně. Z každé operace se na místě 

pořizuje pečlivý záznam o době trvání, plavebních a povětrnostních podmínkách, počtu mužů 

a koní, teplotě vody, proudech, čirosti vody, směru a intenzitě větru, vlivu slunečních paprsků 

atd. 

Žádný muž ani kůň nesmí vstoupit do vody bezprostředně poté, co se najedl. Vojenská 

cvičení jsou pro koně i muže obvykle značně vyčerpávající, stav každého člověka a zvířete je 

proto pečlivě sledován a zaznamenáván. Sapéři jsou během přechodu vodního toku ve vodě 

často nepřetržitě i několik hodin, a aby jejich zdraví ani výkonnost netrpěly, je jim věnována 

zvláště dobrá péče. Po skončení cvičných vodních manévrů dostávají jako odměnu za dobře 

vykonanou práci dovolenou nebo peníze (např. za potápění, navigování člunů, cena pro 

nejlepšího jezdce atd.). Při výcviku používají Francouzi do značné míry stejnou pozici jako 

Rakušané čili jezdec se pohybuje po jedné nebo druhé straně koně, drží se za sedlo nebo hřívu, 

a nechá se koněm táhnout. Stejný způsob používá i americká armáda. 

Francouzi cvičí i s cinquenelle, i se sac-cachou, atd. Obě zmíněné metody jsou ze všech 

metod používané snad nejčastěji. Cinquenelle je přes řeku natažené kovové lano, k němuž je 

přivázaný vor. Muži se nalodí s výstrojí a výzbrojí a vor přes řeku vlastní silou přetáhnou. Koně 

přeplavou volně ve větších skupinách nebo jsou v malých počtech vedeni za vorem. Jinými 

slovy, jde o lanový přívoz, až na to, že pevnost v tahu ocelového cinquenelle daleko přesahuje 

 
STAVBA LÁVKY Z ŘADY VORŮ 
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parametry jakéhokoli jiného lana obdobného průměru. Francouzské jezdectvo používá 

cinquenelle o váze přibližně 136 g na 1 m, a jeho odolnost proti prasknutí výrobce garantuje na 

minimálně 1633 kg/m. Lano se na každém břehu připevní k podstavci, třínožce, stromu nebo 

mrtvé zátěži, a vypne se tak, aby prověšení bylo minimální. Cinquenelle by mělo vést alespoň 

15 cm nad hladinou, ukazuje se však, že je prakticky nemožné lano udržet venku z vody. 

Francouzi dokázali testováním vytvořit na padesáti metrech dvoucentimetrový průvěs tím, že 

cinquenelle vystavili tahovému napětí 1800 kg. Vliv zatěžujících sil je v tomto prodloužení 

ovšem tak veliký, že lano praskne i pod malou vahou. Francouzi prokázali, že kovové lano 

o průměru 2 cm o váze kolem 450 gramů na metr udrží tahové napětí přibližně 5670 kilopondu. 

Větší cinquenelle už opravdu není potřeba. Cinquenelle se převáží namotané na dřevěném 

bubnu. Není-li cinquenelle správně uloženo, smyčky se smotají jako vývrtka, a už se je nikdy 

nepodaří narovnat. Proto je vhodné lano navíjet v neutahovaných smyčkách osmičkového 

tvaru. Ke stejnému defektu dojde i tehdy, navine-li se lano na cívky. Sac-cashou je vak 

válcovitého tvaru z pogumované pytloviny, plněný vzduchem. S pomocí cinquenelle a těchto 

plováků francouzská armáda přesunula přes sto metrů širokou řeku s rychlostí proudu jeden 

metr za sekundu celou eskadronu během hodiny. Počítají s tím, že za 8 minut přeplave 17 koní, 

a na voru s plováky přepluje 17 mužů s výstrojí. Přechod řeky uspíší tím, že přes ni natáhnou 

dvě i tři cinquenelle najednou. 

Další metoda, kterou Francouzi používají, je jezdecký most Veyry, úzká lávka, která je 

lehká a snadno a rychle se složí a rozloží. Když se na cinquenelle po šesti metrech uváží sac-

cachou, a na ně se položí jezdecký most Veyry, má vojsko rychle k dispozici praktickou lávku, 

která dovoluje přechod mužů v zástupu, každý muž vede plavajícího koně. Vstup do řeky koním 

usnadní dočasný koridor, jehož boky se zužují směrem k vodě. 

Jezdectvo musí být schopno překonat všechny vodní překážky, se kterými se setká. 

V případě, že před nimi leží významná řeka, příliš široká, aby se dala přeplavat, stačí jim 

k překonání pouze čluny a vory. Jednotka, v níž ani jediný muž neumí plavat, nemá žádnou 

šanci úspěšně překonat obtížnou řeku, s čluny nebo bez nich. Jezdectvo se plavání nevyhne, 

proto musí věnovat jeho nácviku dostatečnou pozornost. Pro většinu našich jezdeckých posádek 

je potřeba zajistit dostatečně velkou vodní plochu, jenž by umožnila nácvik plavání mužů i koní. 

V nezbytném případě lze vybrané místo dle potřeby prohloubit. Jeden z nejlepších způsobů, jak 

koně naučit překonávat vodní toky, je navyknout je vstupovat do hluboké vody bez bázně. 

Strach, který se většiny koní zmocní, jakmile dosáhnou hloubky, s praxí postupně mizí. 

Nejlepších výsledků dosáhneme tím, že koním při plavání dopřejeme co největší volnost; je to 

také nejlepší způsob, jak se vyhnout úrazům. Aby kůň začal plavat, ve většině případů stačí, 



 

18 

aby jej vedl klidný jezdec, sám zkušený a schopný plavec. V hluboké řece velmi pomůže mírný 

proud, neboť praxe ukázala, že kůň se přestane vzpírat ihned, jak si uvědomí jeho působení; 

zkušenost rovněž potvrzuje, že mírný proud plavání usnadňuje. Jakmile kůň ucítí, že ztratil 

kontakt se dnem, začíná plavat ve směru, kterým se dívá. Koně v žádoucím směru udržujeme 

tím, že mu do něj otočíme hlavu, protože koně plavou ve směru, kterým se dívají. 

Plavajícího koně nejsnáze ovládáme pomocí udidla, přičemž otěže zauzlujeme nad jeho 

krkem, aby se mu nezamotaly do nohou. Jakmile kůň začne plavat, voják sklouzne z jeho 

hřbetu; sesedne-li příliš brzy, kůň nezřídka zastaví, protože tak je naučený na pevné půdě. 

Tréninkem voják získá cit pro správný moment, ve kterém z koně sklouznout. V německé 

armádě se vojáci učí, že se mají přesunout na stranu proti proudu od koně. Ostatní armády 

včetně americké předepisují stranu po proudu, a to by se také mělo učit. I když je potřeba 

plavajícímu koni dopřát co největší volnost pohybu, musí se mu dát najevo, že je stále veden, 

a že mu není dovoleno vybírat si směr, kterým poplave. Není běžné, aby jezdec zůstal sedět na 

hřbetě plavajícího koně. Jezdec se na koni drží nohama a zatěžuje jeho záď, což omezuje pohyb. 

plavajícího koně, takže má tendenci obracet se na bok nebo převracet se přes hřbet. Avšak 

u některých koní, zejména těch, kteří plavou hodně ponoření, je účelné, aby si voják přesedl za 

sedlo, čímž vynese předek koně o něco výše. 

Předpis jezdectva americké armády vyžaduje, aby se plavání učilo po těchto krocích: 

1. Kůň je nauzděn jen uzdečkou se stihlem, voják plave vedle něj na poproudní straně, 

rukou blíže koni se drží za chomáč hřívy. 

2. Kůň plave, voják plave za ním, drží se za ocas, nechá se koněm táhnout. 

3. Kůň plave, voják sedí na koni, v sedle nebo bez sedla. 

4. Vojáci procvičí plavání s koněm a plnou výstrojí a výzbrojí. 

5. Plavání koní ve skupinách. 

6. Vedení plavajících koní ze člunů. 

Tvrdohlavé koně by měli učit plavat nejlepší plavci. Změna jezdce často vede 

k uspokojivému výsledku rychleji, než když ponecháme neprůbojného jezdce s tvrdohlavým 

koněm nebo s dobrým koně netrpělivého muže. Mnoho tvrdohlavých koní lze naučit plavat 

pomocí dvojité lonže. Jezdec drží oba konce lonže v ruce, zavede koně do vody a z člunu, který 

pluje před koněm, ho navede do hloubky, a nutí jej plavat v přímém směru. Bezprostředně 

předtím, než kůň na druhé straně dosáhne na dno, jeden konec lonže pustí a za druhý konec ji 

ohlávkovým kroužkem vytáhne všecku do člunu. Kůň se tak naučí sám pokračovat v plavání 

a vodu opustit bez pomoci. Jak se kůň postupně zlepšuje, pouští se z lonže dříve, takže brzy 
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není potřeba žádné pomůcky, stačí jej zavést do vody a on sám přeplave. Lonž by měla být bez 

uzlů a kroužků, ani příliš dlouhá, ani příliš krátká, obvykle stačí přibližně 4,5 metru. I poté, co 

nejlepší a nejodvážnější muži vyčerpají všechny metody, najde se občas kůň, který buď nebude 

chtít do hloubky, nebo se bude neustále otáčet a vracet ke břehu. Jeden nebo dva takoví jedinci, 

zejména, když plavou mezi vedoucími koňmi, dokáží strhnout celou skupinu jen tím, že se 

v půlce obrátí a zamíří zpět. Muži si je však brzy zapamatují, a v případech, kdy je nutné 

přeplavat všechny koně, je třeba tyto vzpurné jedince zadržet na břehu a nechat je vstoupit do 

vody až v okamžiku, kdy ostatní už dobře pokročili. Jsou-li po ruce čluny nebo vory, vyplatí se 

nechat těchto několik tvrdohlavých koní přeplavat za člunem, odkud je řemeny pochodové 

ohlávky vede jeden muž. Jen zřídka dokáže jezdec zůstat sedět na plavajícím koni, a přitom 

vést druhého na ruce. Nikdy se o to nepokoušejte, snad jen s výjimkou krátkých vzdáleností 

a s koňmi, o kterých je známo, že plavou ochotně a klidně. 
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3. KOMENTÁŘ 

3.1 Fiktivní zadání 

Cílem bakalářské práce je pracovat s fiktivním zadáním, tedy vymezit pro koho by mohl být 

překlad určen. 

Zadání určuje situaci, ve které by mohl text vyjít, a tudíž i strategii, podle které 

překladatel pracuje. Text tvoří ucelené téma, je proto vhodným kandidátem na článek, který by 

mohl vyjít v celku nebo na pokračování v některém z časopisů věnujících se koním a jezdecké 

tematice: např. Jezdectví, Svět koní. V měsíčníku Jezdectví vždy vycházely odborné články 

o výcviku, veterinární medicíně, chovu a etologii; Svět koní, rovněž měsíčník, vychází teprve 

krátce a snaží se etablovat specifickým zaměřením. V obou by krátký seriál na pokračování, 

který souhrnně představuje historii překonávání vodních toků a nácvik této potenciálně 

riskantní činnosti, mohl přinést vždy vítanou odbornou notu, zejména když by vycházel např. 

v rubrice „Zapomenuté knihy, které nám stále mají co říci.“ Čtenář českého překladu by tak 

dopředu věděl, že nejde o současný text, a případné problémy s určitou archaičností (ať už 

faktickou, metodologickou či terminologickou) by přijal jako přirozený kolorit textu.  

3.2 Překladatelská analýza výchozího textu z hlediska překladu 

Teorie skoposu pracuje s myšlenkou, že je potřeba analyzovat výchozí dílo, vytvořit jeho profil, 

a poté, kdy se stejně zpracuje i cílové dílo, oba profily porovnat. Prvořadá je funkce původního 

a cílového díla. Tam, kde se komunikativní situace liší, je třeba stanovit určitou normu, které 

se překladatel ve své práci drží a k níž se neustále vrací. Překlad není pouze převod textu 

z jednoho jazyka do druhého, ale nástroj mezikulturní komunikace. Levý o překladateli mluví 

jako o interpretovi: „Překladatel má k textu poměr interpreta, proto text nejen překládá, ale také 

vykládá, tj. zlogičťuje, dokresluje, intelektualizuje. Tím jej často zbavuje umělecky účinného 

napětí mezi myšlenkou a jejím vyjádřením“4. Skopos doporučuje analýzu rozdělit na tzv. 

vnětextové a vnitrotextové faktory. Tohoto dělení se držela i autorka, a doplňuje poznatky 

z Čechové,5 Minářové6 a dalších teoretiků. Příklady, kterými autorka analýzu ilustruje, jsou pro 

snadnější orientaci doplněny o čísla řádků, na kterých se citace ve výchozím textu (VT) nebo 

v překladu (CT) nacházejí. Předloha byla oskenována a pomocí OCR převedena do textového 

dokumentu. Původní sken je součástí této práce (viz Příloha: výchozí text, str. 59). 

                                                 
4 Levý, Jiří: Umění překladu, 2012, s. 132. 
5 Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika, 2008. 
6 Minářová, Eva: Stylistika češtiny, 2010. 
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3.2.1 Vnětextové faktory 

Nordová do vnětextových faktorů řadí vysilatele, intenci vysilatele, příjemce, médium, místo 

a čas, motiv pro komunikaci, textové funkce.7 

Autor a vysilatel 

I když jde o fiktivní zadání bakalářské práce, můžeme v tomto případě autora i vysilatele 

identifikovat jako dvě odlišné osoby. 

Autorem je důstojník americké armády, který se účastnil vojenských operací v Evropě, 

Asii, ve vnitrozemí i na subtropických ostrovech. Knihu sestavoval ještě jako nadporučík, ale 

druhý díl „U. S. Army order of Battle 1919-1941“ jej zmiňuje již jako plukovníka mezi 

ostatními veliteli 308. armádního jízdního pluku.8 Byl to tedy zkušený voják, který sloužil 

v aktivní službě, a situace, které popisuje, znal více než dobře.  

Za vysilatele autorka práce považuje Long Riders’s Guild, který zajišťuje přetisk 

a distribuci této knihy. Cílem tohoto mezinárodního spolku je nejen udržovat a zveřejňovat 

záznamy úctyhodných jezdeckých putovních výkonů, ale také shromažďovat a šířit znalosti, 

osobní nebo archivní, právě z oblasti dálkového ježdění na koních. Jejich knihovna, internetová 

i skutečná, se může pochlubit největší kolekcí literatury a zkušeností spojených s jezdectvím, 

a lze v ní najít mnoho „zapomenutých knih o koních“. Členství v tomto mezinárodním spolku 

dálkových jezdců, založeného roku 1994, je jen na pozvání, jež si zaslouží každý jezdec, který 

v rámci stejné cesty ujede v sedle vzdálenost přesahující jeden tisíc mil.  

Záměr, účinek, motiv 

Nordová záměr vysvětluje jako intenci, účinek jako vliv, kterým text na čtenáře působí a motiv 

jako komunikační podnět.9 Autor svůj záměr, motivaci i zamýšlený účinek, se kterými a pro 

koho knihu sepisoval, vysvětluje nejen v předmluvě10, ale částečně i v původním podnadpisu 

knihy: „Embracing the Practical Details of Cavalry service. For the Use of Officers and Non 

commissioned Officers of Cavalry.“ Jeho cílem bylo, aby důstojníci a poddůstojníci měli v ruce 

jeden svazek, který by osvětlil povinnosti a závazky důstojníků a poddůstojníků kavalerie, které 

je v jejich pozici čekají, a aby je seznámil s chodem služby v jezdectvu. Motivací autora byla 

kompilace jednoho uceleného zdroje, ve kterém každý nově příchozí najde na téma své služby 

myšlenky a zkušenosti největších autorit. Autor očekává, že čtenář se z jeho knihy poučí, a že 

                                                 
7 Nord, Christian: Text in Translation, 1991, s. 79. 
8 Steven E. Clay. U. S. Army Order of Battle 1919-1941. 
9 Nord, s. 47-56. 
10 Boniface, s. xvii-xviii. Překlad předmluvy není součástí bakalářské práce. 
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témata, která v knize nenajde vysvětlená nebo jen zmíněná, jej budou inspirovat k dalšímu 

studiu. Doufá, že získané znalosti uplatní v aktivní službě. Účinek knihy pak metaforicky 

zakomponoval do omluvy v případě, že očekávání nesplnil, a v naději, že kniha přeci jen bude 

shledána užitečnou. 

Místo a čas, médium 

Překládaný text je z první půle kapitoly XII a je tedy součástí většího původního celku. Text 

vyšel ve svém prvním vydání v roce 1903 jako vojenská příručka kavalerie armády Spojených 

států amerických. Z přetisku tohoto vydání vycházela i autorka překladu. Při bližším zkoumání 

zjistíme, a z autorovy předmluvy k celé knize víme, že Boniface vkládá velké části z děl svých 

předchůdců a kolegů. Text je tedy kompilací zkušeností a názorů jak samotného autora, tak 

textů, které v době, kdy z nich učinil součást vlastního díla, měly nezřídka už více jak padesát 

let. Faktor času tedy není nezanedbatelný (např. nejstarší citovaný příspěvek je od Thévenota, 

pravděpodobně z roku 1659, viz VT: 60). Pro některé informace a termíny (např. halter straps, 

pontoon-train) nebudou mít zejména mladší současní čtenáři konkrétní ideový obraz. Autor 

rovněž využívá předpřítomného času, protože se odkazuje na dobu jemu blízkou, např. 

The Russian troops have also made many experiments [...] (VT: 87), [...] though many 

crossings have been successfully made in column of twos (VT: 235). I když praktické postupy 

a informace na své aktuálnosti nic neztratily, mezi překladem a originálem existuje značný 

časový odstup, který je při práci potřeba zohlednit. Řešení překladatelka komentuje v odstavci 

3.4.1 Kulturní rozdíly (viz strana 33), a v odstavci 3.5 Překladatelské posuny od strany 42. 

Příjemce 

Nordová píše, že překladatelé zprostředkovávají komunikaci mezi členy rozdílných kultur, 

a zajišťují společnou řeč v okamžicích, ve kterých rozdíly – ať už verbální či neverbální, 

v očekávání, znalostech i perspektivě – jsou tak veliké, že by k domluvě jinak nedošlo.11 

Zatímco příjemce původního díla byl zcela obeznámen s komunikační situací, historií, jmény 

i názvoslovím, u příjemce překladu můžeme mluvit jen o jediném společném poli, a tím je 

jezdectví. Čtenáře českého překladu můžeme rozdělit do tří skupin: čtenáři se zájmem 

o vojenskou historii, jezdce se zájmem o vojensku historii, a jezdce bez zájmu o vojensku 

historii. Tím vznikají dvě podmnožiny recipientů překladu: ti, kteří se v textu budou orientovat 

bez potíží, protože sdílejí podobné presupozice s příjemci původního textu, a ti, kteří s těmito 

presupozicemi potíže mít budou. Překladatelka při své práci vnímala právě tento rozdíl jako 

                                                 
11 Nord, s. 24. 
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největší problém, protože čtenářská obec českého trhu s jezdeckou tematikou je relativně malá 

(přibližně tři tisíce pět set prodaných knižních výtisků12, měsíčník Jezdectví přibližně šest tisíc 

prodaných výtisků13), a věkově a vzděláním nehomogenní. Mladším čtenářům by v našem 

fiktivním časopiseckém zadání mohl pomoci krátký jmenný rejstřík na závěr (viz Jmenný 

rejstřík na straně 19). Presupozicím se podrobněji věnuje komentář od strany 27. 

Funkce textu 

Bühler mluví o třech typech textů: informativním (který se orientuje na téma), expresivním 

(orientuje se na odesílatele) a apelovém (orientuje se na příjemce). Mukařovský a Jakobson je 

doplňují na celkových šest funkcí: referenční, která určuje vztah k tématu, emotivní, která 

vyjadřuje postoj mluvčího k tématu, konativní, která se snaží ovlivnit adresáta, fatickou, která 

s adresátem udržuje kontakt, poetická odráží styl a provedení samotného sdělení, 

a metajazyková, která odkazuje na samotný jazyk (kód) komunikace.14  

Hrbáček říká, že komunikační funkce výpovědi je komunikační záměr mluvčího 

realizovaný výpovědní formou a dále, že komunikační funkce výpovědi se vyjadřuje přímo 

příslušnou větnou formou celé výpovědi (forma oznamovací, rozhazovací, přací), ale může 

vyplývat i z kontextu.15 Jde o tzv. ilokuční sílu: např. formou může být věta oznamovací, ale 

diskurzní funkcí je příkaz. Funkci původního textu určujeme jednak ze záměru autora, a jednak 

z lexikálně-gramatických prostředků, které používá. Rozkazovací věty, tj. takové, u kterých je 

nevyjádřený podmět, se ve výchozím textu nevyskytují, a perifrastická forma, tj. použití 

pomocného let, je v textu jen jednou. Její funkcí je udržovat kontakt se čtenářem (funkce 

fatická): […] let us go on at once to a consideration of the methods usually employed in 

the actual passage itself (VT: 32-33), a stejně jako větou This was done, as the reader will 

recall (VT: 130-131). Na několika místech je použito rétorického we16, např. we do not care 

(VT: 46), čímž čtenáře a sebe zahrnuje do stejné skupiny. V té samé větě rozpoznáváme 

i expresivní funkci, protože formou we do not care autor jasně vyjadřuje svůj postoj 

k probíranému tématu. Expresiv v textu není mnoho, ale vyskytují se, zejména – i když nikoliv 

výlučně – ve formě přídavných jmen (arduous, painful, once in a thousand times, rough and 

ignorant). Konativní funkce plyne z všudypřítomné záhodnostní modality vyjádřené 

                                                 
12 Počet prodaných knih, včetně dotisku, překladu populárně naučných knih o anatomii a zdraví koní vydaných 

nakladatelstvím Metafora. 
13 Prodaný náklad v prosinci 2016 byl 6005 výtisků. Zdroj ABC ČR. Přístup 1. 7. 2019. 
14 Nekula, Marek: Funkce jazyka, 2017. Zdroj https://www.czechency.org/slovnik/FUNKCE JAZYKA 
15 Hrbáček, Josef: Nárys textové syntax spisovné češtiny, 1994, s. 23-24. 
16 Quirk, R. a kol.: A Comprehensive Grammar of the English Language, 1985. s. 350. 
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z modálních sloves zejména slovesem should, neboť napovídá, že si autor přeje, jak se má 

čtenář v určité situaci zachovat.  

Podle Čechové můžeme takovému textu přiřadit základní funkci informativní, s bližší 

specifikací na funkce odborně sdělné, vzdělávací a direktivní (řídící).17 Ty se projevují např. 

tím, že autor nepoužívá – nebo jen minimálně – emotivně zabarvené výrazy, že cituje starší 

autory, váhu výkladu dokládá vlastními zkušenostmi, používá anticipační it v kombinaci 

s modálním slovesem anebo s modálním adjektivem (např. necessary) nebo adverbiem (např. 

always) následované infinitivní frází. Verbonominální predikace s infinitivem jako jmennou 

složkou vyjadřují nutnost nebo možnost:18 

As it is often necessary for cavalry to cross streams in field service (VT: 6-7), 

[I]t is best to leave the horse saddled and bridled (VT: 240), 

While great liberty must be given the swimming horse that he may move freely, 

nevertheless it must be made apparent to him that he is still under control, and he must 

not be allowed to have his own way as regards direction. (VT: 391-393). 

V následujícím příkladu následuje subjunktiv: 

It is necessary, therefore, considering the importance of swimming for cavalry, that 

particular attention be given this subject. (VT: 368-369). 

Aby cílový text zachoval komunikační funkci, překladatel musí hledat obdobné 

vyjadřovací prostředky. Odpovídající stylem českého překladu je praktický odborný styl, 

o kterém Čechová píše, že se dělí na modifikace (stylové typy), např. styl hospodářský, právní, 

vojenský, a populárně naučný.19 Ze slohových stylů nejvíce vnímáme postup popisný (jak 

překonat vodní tok), výkladový, a v krátkých pasážích i vyprávěcí. 

Zajímavým bodem je otázka komunikační funkce stati o ženijním vojsku, která navazuje 

na krátký odstavec se subnadpisem Patrols (VT: 295-325). Zamyslíme-li se nad širším 

kontextem, a také nad úvodem, v němž Boniface vysvětloval svůj záměr a úmysl (zde 

v odstavci Záměr, účinek, motiv mezi vnětextovými faktory na straně 22: „[...] aby je seznámil 

s chodem jezdecké služby“), nabízí se možnost, že autor tuto část zařadil nejen z informativního 

důvodu, ale také aby ozřejměním, jak ženijní vojsko funguje a jak rigorózně trénuje, položil 

základ důvěře, kterou důstojníci jezdectva vůči této složce získají čtením, a který upevní při 

samotném cvičení. Současný čtenář má bezprostřední možnost uvědomit si, v jaké fyzické 

a psychické kondici tito vojáci museli být, a nechat se jimi inspirovat. 

                                                 
17 Čechová, s. 60. 
18 Dušková, Libuše: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, 2012, s. 353, 373, 376. 
19 Čechová, s. 41, 177. 
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3.2.2 Vnitrotextové faktory 

Nordová v „Text Analysis in Translation“ hovoří o podílu vnitrotextových faktorů na struktuře 

stylu. Faktory rozděluje na dvě podskupiny: na sémantickou informaci textu, ke které řadí téma, 

obsah a presupozice, a na stylistickou informaci, pod kterou řadí výstavbu textu, neverbální 

prvky, lexikum, syntax a suprasegmentální prvky.20 Jinými slovy: „Co vysilatel říká, a jak to 

říká.“21  

Téma 

Téma textu může určovat kompozici textu22 i výběr lexikálních jednotek. V této práci je téma 

vymezeno názvem kapitoly, která se věnuje problematice překonávání vodních toků koňmo. 

Téma se dále dělí na další podtémata23: v úvodu je přehled pozoruhodných způsobů, kterými 

vodní toky překonávaly nebo překonaly historicky doložené osobnosti, poté krátce rozebírá 

metodiku, již rozvíjí popisem různých způsobů nácviku a doporučeními, jak v které situaci 

nejlépe postupovat, a pak přechází k samotnému výcviku této dovednosti. Ze stylistického 

hlediska text nejvíce trápí koherence, protože je na některých místech subtematicky 

nehomogenní. Koherence je narušena tím, že v závěru nebo úvodu tématu se nachází věta či 

odstavec, které by se svým rématem hodily na jiné místo, a dokonce informace, které 

s předchozím ani následujícím tématem vůbec nesouvisí. Výsledný dojem je pak „skákání“ od 

témata k tématu, např. 

The French troops in the Soudan crossed the Niger by using empty biscuit-boxes. In 

Germany, Russia, and Austria training is occasionally held during the winter months as 

well as in the summer. (VT: 102-104) 

Téma je odborné, a časovému odstupu navzdory stále aktuální. Leitmotivem celého textu 

je totiž nebezpečí, které tuto aktivitu provází. Samotná jízda na koni je nebezpečnou činností, 

jejím rizikům lze předcházet vhodným a neustálým výcvikem, na což Boniface v textu 

soustavně upozorňuje. Doporučuje postupy prověřené časem ale i tisíci jezdců. Příklady, ať už 

vlastních nebo cizích zkušeností, se stylově přibližují vyprávění, např. VT: 132-136, případně 

VT: 161-163, které je navíc přímým opisem textu z knihy generála Wolseleyho24. 

                                                 
20 Nord, s. 83. 
21 Nord, s. 79. Grafické zdůraznění je původní, do češtiny parafrázovala autorka práce. 
22 Nord, s. 81. 
23 V hlavičce kapitoly jich autor uvádí 13. 
24 Wolseley, Garnet Joseph: The Soldier's Pocket-book for Field Service, 1886, s. 393-5. 
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Obsah 

Jakkoli se zdá, že definice obsahu je vádní nebo neurčitá, Nordová analýzu obsahu vnímá na 

úrovni mimolongvistické reality, přičemž reference k této realitě se odrážejí zejména 

v lexikálních a gramatických strukturách, vyjádřených konotační a denotační složkou. 

V souvislosti s obsahem mluví také o koherenci, kohezi a konotaci.25 Obsahem překládané 

kapitoly XII je překonávání terénních překážek – vodních toků, čímž je dáno i paradigma 

lexika. Termíny, synonyma a synonymní fráze se vztahují k překonání vodních ploch, např. 

swim over, effect a crossing, crossing, passage of rivers, a k nácviku této činnosti. 

Presupozice 

Presupozice a implikované významy spadají do oblasti pragmatiky26 – jsou to informace, 

jejichž znalost se u příjemce předpokládá. Veselý ve své dizertační práci cituje Karttunena 

a Peterse (1979): „extenzionální výraz vyjadřuje denotativní význam (denotaci objektů, o nichž 

je fráze pravdivá), zatímco implikativní výraz vyjadřuje konvenční implikaturu.“27 Z tohoto 

hlediska lze počítat s tím, že např. slovo eskadrona nepotřebuje žádné dovysvětlení28, protože 

implikuje, že jde o vojenskou jednotku, a ve větším kontextu o jednotku jezdeckou. Stejně tak 

není potřeba vysvětlovat hodnosti, polohu míst, která jsou v textu zmiňována, historické 

kontexty apod., protože tyto znalosti patří k širšímu všeobecnému vzdělání. Z hlediska 

pragmatiky však už nelze počítat s tím, že si čtenář automaticky převede cizí jednotky, nebo že 

bude vědět, čím byla každá zmíněná osobnost zajímavá nebo kdy žila.  

Zajímavé bylo zamyslet se nad presupozicemi současného anglicky mluvícího čtenáře 

a čtenáře českého překladu. Vzhledem k časovému odstupu od data vzniku původního díla lze 

předpokládat, že presupozice obou skupin jsou v určitých tématech pravděpodobně na stejné 

úrovni – a tak si neznámé historické okolnosti, vojenskou terminologii a názvosloví v případě 

zájmu bude muset vyhledat současný čtenář jak český, tak anglický.  

S jistotou víme, že fiktivní vysilatel (Long Riders’ Guild) tento problém neřeší, a knihu 

pouze přetiskuje. Fiktivní zadání ukládá držet se záměru původního díla, tedy informovat 

a doporučovat. Překlad překlenuje některé neznalosti pouze vnitřními vysvětlivkami na příklad 

                                                 
25 Nord, s. 90-92. 
26 Zehlanová, J. a kol.: Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace, 2015, s. 173. 
27 Veselý, Vojtěch: Projekce presupozic v češtině, 2014, s. 23. 
28 Přesto se autorka několikrát ujišťovala, že slovo eskadrona je správné. Běžně se totiž používá i švadrona, 

a příbuzné eskadra. Lingvistický závěr článku v časopise Naše řeč (viz 5.2 Sekundární zdroje – translatologie 

a lingvistika) byl sice neutrální: eskadrona a švadrona jsou synonyma, ale odborná terminologie vojenské 

literatury byla zcela jednoznačná. 
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formou apozic (viz příklady níže), většinou u toponym nebo antroponym, jimiž je zasazuje do 

jejich specifického kontextu:  

Marius (VT: 55) → římský vojevůdce Gaius Marius (CT: 52-53), 

Thévenot (VT: 59) → francouzský vědec a cestovatel Melchisédech Thévenot (CT: 57),  

the troops on the Potomac (VT: 82) → vojáci na řece Potomac (CT: 77), 

just before the battle of Port Republic (VT: 119) → Těsně před bitvou u městečka Port 

Republic (CT: 108). 

Překladatelka přesto myslela i na mladší čtenáře, a rozhodla se článek doplnit – v rámci 

možností, které časopisy obvykle mívají – o vnější poznámkový aparát ve formě krátkého 

jmenného rejstříku (strana 19). Další příklady z problematiky presupozic a způsob, jak se s nimi 

autorka vyrovnala, jsou uvedeny v kapitole 3.4.1 Kulturní rozdíly a presupozice (viz strana 33). 

Makrostylistická výstavba 

Součástí makrostruktury jsou podle Nordové začleněné pasáže: citace, poznámky pod čarou, 

příklady.29 Výchozí text obsahuje přímé i nepřímé citace, a to skryté a zjevné. Zjevné a přímé 

citace jsou uvedené zdrojem, z něhož citace pochází, a uvozovkami. Na příklad: 

To quote General Lloyd: "The passing of rivers is justly considered as one of the most 

difficult and dangerous operations of war." (VT: 20-21) 

[Nolan] He says: "Always pass a defile or river quickly." (VT: 26) 

In "Modern Cavalry," by Colonel Denison, an account is given of a passage of 

the Rivanna River in June, 1781: "The water was fenced, [...]". (VT: 122-123) 

Citaci z Thévenota (VT: 62-67) sice uvedl jeho jménem, ale už neuvedl samotný zdroj. 

Překladatelka se domnívá, že jde o „Relations de divers voyages curieux (Paris, 1663)“30, jejíž 

český překlad neexistuje. I když dohledala starý anglický překlad jednoho z Thévenotových 

zápisníků31, tuto konkrétní pasáž se v ní překladatelce najít nepodařilo.  

Protože je kniha kompilací zkušeností přímých i nepřímých32, obsahuje nepřímé 

a zároveň skryté citace. Na příklad tento názor 

Bridges and fords may be considered a species of defile, shorter, generally, than defiles 

proper, but more difficult to force if ably defended. (VT: 29-30) 

pochází z knihy „The Art of War“: „If the stream is narrow and there are permanent bridges 

over it, the operation is nothing more than the passage of a defile.”33 Pasáže o South River 

                                                 
29 Nord, s. 102. 
30 Zdroj https://archive.org/details/relationsdediver00thve/page/n4. Přístup 21. 3. 2019. 
31 Zdroj https://archive.org/details/travelsofmonsieu00thev/page/n7. Přístup 21. 3. 2019. 
32 Boniface uvádí v předmluvě, autorka této práce zakomponovala do záměru a motivu. 
33 Jomini, Antoine Henri de: The Art of War, 1862, s. 248. 

https://archive.org/details/relationsdediver00thve/page/n4
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(VT: 118-126) a visutém mostu u Alcantary (VT: 132-139) jsou slovo od slova převzaté 

z Denisonovy „Modern Cavalry its Organisation, Armament, and Employment in War [...]“ 

z roku 1868.34 A další. Funkce těchto citací není nijak specifická, jednoduše tvoří součást textu. 

Seznam knih, z nichž Boniface čerpal, je v původní knize zařazen ihned po předmluvě, autor 

však doplňuje, že ten není ani zdaleka úplný.35 

Významnými makrosturami, které Čechová označuje jako horizontální a vertikální (či 

lineární a hierarchické členění36), jsou nadpis a označení kapitoly, seznam témat pod názvem 

kapitoly a tematické podnadpisy, zde od ostatního textu odlišené graficky kurzívou 

a čtverčíkovou pomlčkou, např. The Material Used.— (VT: 286), popisky fotografií, 

a samozřejmě členění samotného textu. Obvyklým členěním jsou odstavce, v původním textu 

odsazené od levého okraje a navazující na sebe bez mezer mezi řádky. Ovšem oproti 

obvyklému úzu „co myšlenka to odstavec“ (obsahová jednotnost37) text vykazuje poněkud 

nestandartní členění: dvě různé myšlenky se nacházejí v jednom dlouhém odstavci (např. 

VT: 201 uvozené Now comes přímo volá po zalomení do nového odstavce), nebo naopak – 

jedna myšlenka, nebo příklady ji ilustrující, jsou rozděleny do dvou odstavců krátkých. 

Z dalšího nápadného členění lze vyzdvihnout zakončení věty tečkou a dvěma mezerami. 

Neverbální prvky 

V psaném textu se neverbálními prvky myslí fotografie, ilustrace, zvláštní typ grafických 

znaků, které mají čtenáře upozornit, že slovu je třeba věnovat zvláštní důraz, nebo že následuje 

dovysvětlení. Text k poslednímu účelu využívá čtverčíkovou pomlčku —: 

to give the desired inclination to the head—that is, point it in the direction the horse is to 

go. (VT: 382-383) 

Výchozí text doprovází přetisky černobílých fotografií s popisky, jež ilustrují některá 

zmiňovaná témata. V prezentovaném překladu autorka fotografie ve třech případech upravila 

z důvodu šetření místa: za řádkou CT: 116 změnila orientaci z výšky na šířku, a fotografii za 

řádkou CT: 190 přesunula z jejího původního místa za řádkou VT: 200, aby v práci nevzniklo 

zbytečné volné místo na předchozí straně; fotografii na poslední straně výchozího textu 

nezařadila, protože odkazovala na téma, jež není součástí této práce. Původní umístění 

fotografií viz sken knihy (součást přílohy 6, strany v knize 238, 246, 254). 

                                                 
34 Denison, T. George: Modern Cavalry, 1868, s. 314-315. 
35 „Books consulted.“, Boniface, s. xxi-xxii. Seznam knih a předmluva nejsou součástí této práce. 
36 Čechová, s. 85-87. 
37 Čechová, s. 85. 
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Suprasegmentální prvky 

Mezi tyto suprasegemntální prvky Nordová řadí takové rysy, které přesahují hranice lexikálních 

nebo syntaktických částí.38 Ve výchozím textu, kromě obvyklé interpunkce, jich není mnoho. 

Většinou jde o slova vytištěná kurzívou, která si tím žádají zvláštní pozornost, a jež jsou v textu 

trojího druhu: 

1. Jde o výpůjčky: débris, cinquenelle, sac-cachou. 

2. Jde o slova, která kurzívou v psaném textu získávají váhu, již by v mluveném diskurzu 

získaly prosodickým důrazem (intonací, pauzou, zvýšeným hlasem). Např.:  

[...] and we do not care to cross such a river (VT: 46), 

When it becomes necessary to have the men (VT: 239), 

A command in which none of the men (VT: 366), 

[...] trooper is taught to slide off towards the up-stream side of the horse. In the other 

services and in the American, the down-stream side is prescribed (VT: 389-390), 

[...] the trooper sit behind the saddle (VT: 400), 

[...] and with horses known to swim readily (VT: 432). 

3. Jde o podnázvy tematických celků, např.: The Material Used— (VT: 286). 

Autor k určitému důrazu zapojuje i interpunkci. Interpunkčním systémem oddělujeme 

a zpřesňujeme.39 Autor kromě již zmíněné pomlčky hojně využívá čárek, kterými odděluje 

vsuvky a apozice, a když doplňuje nebo opakuje myšlenku, tak středníky. Tečkami v souladu 

s anglosaským územ rovněž zakončuje popisky pod fotografiemi. 

Lexikum 

Stylistický rejstřík výchozího textu vychází z vojenského prostředí a doby, které popisuje a do 

kterých patří. Velkou výhodou proto byla neexistující internacionalizace, i když moderní 

sportovní jezdectví se jí už nevyhnulo. Kromě tří výpůjček, graficky zvýrazněných kurzívou 

(débris, cinquenelle, sac-cachou), najdeme termíny, jež se v běžné mluvě nevyskytují a které 

patří do tří různých oborů: vojenství, jezdectví, stavba mostů. Na příklad. trestle piers → kozové 

mostní pilíře, haltre straps (dnes již neexistující výraz ani součást výstroje) → řemeny 

pochodové ohlávky, „dead men“ → mrtvá váha, watering bridle (opět již neexistující výstroj) 

→ uzdečka se stihlem, troop, force, command → jednotka, defiles → soutěsky, field 

service/active service → služba v poli/aktivní služba, bodies of water → vodní toky/plochy, 

campaign → válečná akce, invading column → přezvědný oddíl (zast.), accouterments → 

                                                 
38 Nord, s. 122. 
39 „The punctuation system serves two broad purposes, separation and specification”. Quirk, s. 1610. 
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ústroj (dnes se ve vojenství již nepoužívá), long-range → donosnost (zbraní), garrison → 

posádka atd. 

Rejstřík je v naprosté většině neutrální, místy až formální to effect → provést, arduous 

→ obtížný, species → druh, sustain → unést (o váze). Objevují se však i frázová slovesa, 

expresivně zabarvené výrazy, a hovorovější tvary: we do not care to cross, lay out, on the hoof, 

strike out, rough and ignorant, v té době oblíbená fráze all told40, a ad-hoc kompozita: 

cartridge-belt, crossing-place, well-chosen, life-saving, landing-men, foot-bridge. 

Syntax  

Syntaktická skladba výchozího textu je různorodá. Věty jsou dlouhé i krátké, jednoduché 

i souvětí, v delších úsecích často rozdělené středníky. Autor větu nebo větné členy nezřídka 

rozvíjí be-pasivem a polovětnými vazbami formou vsuvek, a rozvětvenými větnými členy, 

čímž větu informačně zahušťuje, a také stylisticky zatěžuje:  

In all field service of cavalry it becomes necessary to make the passage of rivers, and 

whether these are broad and deep, swift, shallow, treacherous, or narrow, must be 

carefully determined before the passage is entered upon, but the passage itself must be 

accomplished; the command must go forward, and passage of defiles and bodies of water, 

when encountered, must be effected. (VT: 9-13) 

Předchozí příklad je také ukázkou složité syntaxe z hlediska větné stavby, kdy vedle sebe 

existují parataktické a hypotaktické vztahy větných členů i klauzí, se spojkami i bez nich. 

Výchozí text obsahuje pro angličtinu typické polovětné vazby, např. výše zmíněné when 

encountered (VT: 13), dále this river being 60 meters wide and 49 meters deep (VT: 311), 

crossed the Niger by using (VT: 102), To quote General Lloyd (VT: 20), atd.  

Styl a registr 

Styl a registr původního textu je poplatný době jeho vzniku – a záměru i motivu autora – 

a poněkud se liší od současného odborného stylu. Na změny ve vývoji stylů a žánrů upozorňují 

Biber a Conradová, a mezi důvody zmiňují posun v komunikativním záměru ale také v názoru, 

jak má dobrý styl vypadat.41 Typickým znakem odborného anglického stylu je užití pasivní 

klauze bez konkrétního agenta a aktivní klauze s neživotným podmětem: 

It is almost needless to say that every exertion should be made to discover (VT: 141-142) 

[...] many crossings have been successfully made in column of twos (VT: 235). 

                                                 
40 all told. In: Ngram Viewer. [cit. 2. 6. 2019]. 
41 Douglas, B., Conrad, S.: Registr, Genre and Styles, 2009, s. 143. 
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Výchozí text se však od současných stejného zaměření liší v tom, že autor ve formě třetí osoby 

komentuje probíraný obsah svým názorem: 

The writer has seen the above method employed many times [...] (VT: 211-213), 

The writer has seen horses [...]. (VT: 254) 

a používá rétorické we42 a inkluzivní let us: 

let us go on at once to a consideration of the methods (VT: 32-33), 

we do not care to cross such a river (VT: 46). 

Exprese vlastního názoru a využitím generického rétorického we textu přidává na autentičnosti 

a přispívá k persvazivní funkci. I tím se odlišuje od striktního odborného stylu, čímž 

se přesouvá k populárně odbornému. Od současných vojenských předpisů a směrnic se liší 

i poměrem modálních sloves should a must. Zatímco obě slovesa vyjadřují záhodnost, should 

se řadí spíše k doporučení a must k rozkazu. Autor použitím modálního slovesa should dává 

čtenářům možnost vybrat si, zda doporučení akceptují a budou se jimi řídit, kdežto must43 jasně 

vyjadřuje, že jiná možnost neexistuje. 

Z hlediska kontrastivní stylistiky pak problémy obecně způsobuje složitá syntaktická 

struktura, která v angličtině vzniká, když autor výchozího textu kumuluje polovětné 

a infinitivní vazby nebo jako v tomto příkladu příslovečná určení: 

When General Lawton's cavalry command was crossing the Rio Pampanga, at 

Cabanatuan, in Northern Luzon, in the fall of 1899, during the rainy season, the horses 

of the entire command were crossed in this way, the majority of the men and the wagons 

and guns passing across either on boats found along the shore or on ferry rafts made on 

the spot. (VT: 215-219) 

Pro překlad jsou stylisticky náročná rozvitá souvětí s rozvitými větnými členy, v nichž se 

vyskytuje více myšlenek v různých vazbách, např.: 

In all field service of cavalry it becomes necessary to make the passage of rivers, and 

whether these are broad and deep, swift, shallow, treacherous, or narrow, must be 

carefully determined before the passage is entered upon, but the passage itself must be 

accomplished; the command must go forward, and passage of defiles and bodies of water, 

when encountered, must be effected. (VT: 9-13) 

Tato kondenzace text zatěžuje a na čtenáře, potažmo na překladatele, klade určité intelektuální 

nároky. Celkové strategii komunikační funkce a řešeními stylistických problémů v překladu se 

komentář věnuje od strany 36. 

                                                 
42 Quirk, s. 350. 
43 Modální sloveso must je v textu použito 11× a should 44×. Konstrukce s anticipačním it a modálním 

adverbiem nebo adjektivem se v textu vyskytuje 11×. 
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3.3 Překladatelská metoda  

Na začátku si každý překladatel musí stanovit proč, co a pro koho překládá. Překladatelskou 

metodu formuje rozhodnutí, zda funkce a styl budou stejné a stejně prominentní jako ve 

výchozím textu, zda se liší a čím adresát, a pokud ano, co je potřeba udělat, aby tyto rozdíly 

byly vyrovnány. 

Tento překlad, v souladu s fiktivním zadáním, chce být překladem ekvifunkčním čili 

zajistit, aby cílový adresát po přečtení nabyl stejných vědomostí, jak bezpečně či s minimálním 

rizikem překračovat vodní toky, a stejného přesvědčení, že tyto postupy jsou optimální, a není 

třeba vymýšlet jiné. 

Texty se však zásadně liší komunikační situací, protože adresát překladu není a vzhledem 

k časovému odstupu ani nemůže být stejný, jako adresát výchozího díla. Metoda tedy musela 

zohlednit kulturní rozdíly, jazykové a stylistické rozdíly, a časový odstup.  

 

3.4 Překladatelské problémy a jejich řešení 

Každý překladatel se musí během práce neustále rozhodovat, který pojem si z množin slov, pro 

něž si sahá do své aktivní, pasivní i externí zásoby, vybere. Vyvstávají problémy mezi 

chápáním textu, když jej čte, a interpretací, když jej tvoří pro druhé. Neustále se konfrontuje 

s originálem a s možnostmi cílového jazyka. Pracuje s kontrastivní stylistikou, kontrastivní 

gramatikou, přeskupuje větné členění, hledá optimální výrazový prostředek, vrací se 

k fiktivnímu zadání. Následující část podrobněji rozebírá problematické oblasti, které 

překladatelka nastínila v předchozí analýze, a doplňuje je podrobnějším komentářem 

a příklady. 

3.4.1 Kulturní rozdíly a presupozice  

Čechová v kapitole o překladu odborného textu argumentuje, že v každém naučném textu jsou 

zastoupeny prvky intertextovosti, a že nejde o pouhou výměnu jednoho termínu za druhý, 

protože „proces konceptualizace mimojazykové reality může být v jednotlivých jazycích 

odlišný“.44 U tohoto překladu navíc pracujeme i s diachronní stránkou, protože ač mnohé 

vojenské termíny přešly do sportovního jezdectví, další nepřežily a zanikly zároveň s obsolencí 

své funkce, např. halter straps. 

Halter straps jsou již neexistující, ale velmi specifická část výstroje, která byla součástí 

pochodové ohlávky. V současné jezdecké výstroji nemá odpovídající ekvivalent, neodpovídá 

                                                 
44 Čechová, s. 205. 
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jim ani vázací lano, které současný čtenář zná zejména z vojenských přehlídek, a jež vede od 

ohlávky na krk koně, a už vůbec ne současné vodítko (též prodávanému pod slangovým 

označením „vazák“), které ani do výstroje nepatří, jde o stájové vybavení. Nebylo tedy možné 

použít žádný současný termín, už proto ne, že ani jediný nelze nebo není důvod jej otočit koním 

okolo krku, protože se dají odepnout. Obrat „otočte zvířatům kolem krku“ se vyskytuje ve 

starých vojenských směrnicích45, proto autorka využila termín, ale který se vyskytuje 

v terminologii jezdecké turistiky (ta přejímá terminologii vojenskou), ale hlavně je koncepčně 

čtenářům bližší: řemeny pochodové ohlávky. Spolu s kontextem pak i fráze „otočit zvířatům 

kolem krku“ (CT: 184, VT: 195) získává žádanou logiku. Překladové řešení substitucí zároveň 

odstraňuje případná nedorozumění a potenciálně nebezpečné situace, k nimž by použitím 

moderních termínů zcela jistě došlo. 

Zastaralý koncept by bylo možné vizuálně představit např. perokresbou, která výstroj 

vysvětlí. Autorka našla jediný zdroj, který tuto součást prezentuje, a to v knize Campbell 

„British Cavalry Equipments 1800-1941“. Zajímavé je, že termín neznali a neuměli konkrétně 

vysvětlit ani američtí jezdci, které překladatelka zná z emailových konferencí (dnes 

Facebookové skupiny, jíž je členem). Přesto si vytvořili správný koncept, čemu tato součást 

výstroje sloužila, stejně jako překladatelka. Ta proto vybraný výraz blíže nekomentuje 

a nechává na čtenáři, aby si obraz dotvořil sám. 

Další příkladem konceptualizace je stavba mostu, která jistě nepatří mezi všeobecné 

znalosti.46 Ve výchozím textu se hovoří o stavbě mostu a vhodném terénu, který k němu vede: 

arrangements must be made before attempting the construction of the bridge for laying 

out trestle piers (VT: 149-150)  

Zatímco překladatelka spoléhá, že z všeobecných znalostí čtenář uhodne, jak vypadají kozové 

mostní pilíře, nepředpokládá, že bude vědět, jaké přípravy se musí před jeho konstrukcí udělat, 

a text amplifikovala: 

jinak nezbývá než provést ženijní přípravy a založit kozové mostní pilíře (CT: 138-139) 

přičemž využila intertextovosti, protože o ženijním vojsku mluví samotný autor dále v textu.  

Velmi podobně postupovala i v případě vulkanizovaného kaučuku: 

These bags were made of one coat of vulcanized rubber, one of cotton, then one of rubber 

again, and then one of cotton. (VT: 85-86)  

                                                 
45 Čabrada, Václav: Přeprava koní přes vodní toky plováním, Jezdecké rozhledy, 1933, 3, s. 1134 (118). 
46 Překladatelka kromě anglicko-českého a česko-anglického slovníku odborných výrazů z oblastí pozemních sil 

a letectva (reprint z roku 1942) využila i volně přístupné odborné práce jiných univerzit. Viz sekundární 

zdroje. 
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Dlouhá vnitřní vysvětlivka o tom, co je vulkanizovaný kaučuk by text narušila, a na poznámku 

pod čarou nebylo vysvětlení dostatečně důležité. Řešení bylo v samotném textu: popis střídání 

vrstev. Zatímco autor druhou zmínku vynechávkou zkrátil, překladatelka termín podruhé 

dovysvětlila použitím synonyma pryž s tím, že jak autor, tak ona zapracovala kohezní výraz 

opět: 

Tyto měchy měly jednu vrstvu z vulkanizovaného kaučuku, jednu vrstvu z bavlny, opět 

vrstvu z pryže, a opět jednu z bavlny. (CT: 80-81)  

Vnitřní vysvětlivku ani synonymum bohužel nemohla využít v případě The French 

troops in the Soudan crossed the Niger (VT: 102), protože nedokázala tuto krátkou větu 

postavit tak, aby se vedle sebe dvakrát neobjevilo přídavné jméno francouzský. Niger 

samozřejmě v Súdánu neteče, protéká dnešním Mali, bývalou kolonií označovanou jako 

francouzský Súdán. Stejně tak nešlo použít vnitřní vysvětlivky u textu CT: 107-109: 

Z minulosti se dochovaly zprávy o situacích, kdy časové možnosti dovolily, aby byl přes 

řeku postaven prozatímní most. Těsně před bitvou u městečka Port Republic nechal 

Stonewall Jackson postavit most přes brod řeky South River ze zásobovacích vozů, [...]  

Tento text, zejména uvedený odkazem na minulost, vyžadoval zasazení do amerických reálií, 

které český čtenář nemusí znát. Protože není jisté, kdy přesně gen. maj. Jackson tento most 

postavil, překladatelka alespoň dovysvětlila, kdy se bitva odehrávala, v jakém státě, a kdo byl 

„Stonewall“ Jackson. Vysvětlivka ve formě pod čarou není v časopiseckém vydání sice 

nejvhodnější, ale není neobvyklá. Obě byly potřebné ke správnému zařazení zmiňovaných 

historických reálií. Zejména, když další historické příklady jsou ve výchozím textu alespoň 

datované. 

Překladatelka se dále zamýšlela nad vysvětlením termínů gutaperča a turma. Aktivní 

znalost těchto slov jistě není běžná, na druhou stranu pro pochopení textu není zcela zásadní 

vědět, ze kterého stromu se tento latex získává, a jak velkou jednotkou turma v Římě byla. 

Nechává proto na čtenáři, aby si vysvětlení aktivně dohledal sám, a stejně jako autor 

nedovysvětluje. 

Kde je však vysvětlení potřeba, a to jak z hlediska standardů současného odborného 

a populárně naučného textu, tak z hlediska presupozic čtenáře, jsou již zmiňované přímé 

i skryté citace a jejich autoři, o kterých se překladatelka zmiňoval v analýze (viz 

Makrostylistická výstavba na straně 28). Citace překladatelka tam, kde se pasáže podařilo 

dohledat, doplnila přímo v textu dle harvardského stylu (příjmení autora, rok, u potvrzeného 

zdroje strana), a uzavřela bibliografií dohledaných citací, v souladu s územ populárně naučného 



 

36 

textu hned za článkem (strana 19). Text doplnila vnějším poznámkovým aparátem ve formě 

jmenného rejstříku (rovněž viz strana 19). 

K citacím je potřeba doplnit tyto dvě informace: a. Citace z Thévenota (VT: 62-67) je 

sice uvedena jménem i rokem, ale protože není uveden samotný zdroj, překladatelka – jak 

zmíněno v analýze – si není jistá jeho původem. Proto citaci v textu ani v závěrečné bibliografii 

na straně 19 nekomentuje; b. Nolanova citace není přesná, alespoň co se týče vydání z roku 

1860 a 1864. Obě říkají „Always pass a defile quickly.“47 Překladatelka se domnívá, že toto 

Nolanovo pravidlo o soutěskách a řekách bylo v této formě ústně předáváno a bylo součástí 

všeobecné vojenské praxe. 

3.4.2 Stylistické problémy 

Stylistickým znakem odborných textů je jejich přehlednost a jednoznačnost. České populárně 

naučné texty jsou vůči čtenářům přívětivé, a své odbornosti navzdory často velmi čtivé. 

Minářová zmiňuje, že míra popularizace je vždy přímo úměrná věku a vzdělání adresáta, 

především pak jeho dosaženému odbornému vzdělání a předpokládaným rozumovým 

schopnostem. Do stylové oblasti populárně odborné patří i časopisecké články.48 Překladatelka 

český text tomuto rysu přizpůsobila, byť se snažila, aby její zásahy co nejméně narušovaly 

autorův styl. 

Modalita, konativní a fatická funkce 

V odstavcích Funkce textu (strana 24) a Styl a registr (strana 31) analýza stanovila, že 

dominantní a vedlejší funkce odpovídají českému populárně naučnému stylu, a že chce-li 

překladatel zachovat komunikační funkci původního díla, musí hledat obdobné vyjadřovací 

prostředky. O ekvivalenci v překladu mluví kromě jiných Gromová, a cituje Popoviče, když 

říká, že ekvivalence je shoda výrazových vlastností, přičemž shodu dělí podle druhů textové 

roviny.49  

Všudypřítomná modalita a zachování zmíněných funkcí textu byly určitým stylistickým 

problémem, protože čeština nemá mnoho záhodnostních predikativ, kterých lze 

v jednočlenných větách slovesných použít, případně alternovat s adjektivy (je nutno/né, je 

třeba, je zapotřebí, je možno/né, lze, nelze, je záhodno/né, viz též citace výše z Grepla-

Karlíka50), nadto se nerada opakuje. Překladatelka proto místy volila volnější přístup, který ji 

                                                 
47 Nolan: Cavalry; Its History and Tactics, 1860, s. 292, 1864, s. 168. 
48 Minářová, s. 49. 
49 Gromová, Edita: Úvod do translatológie, 2009, s. 50-51. 
50 Grepl, M., Karlík, P., s. 177. 



 

37 

dovolil tyto funkce v komunikátu zachovat, i když je použila na jiných místech než původní 

dílo. 

Nejčastější modalita z hlediska záměru autora je modalita záhodnostní, často vyjádřená 

konstrukcí s anticipačním it a následným adjektivem nebo adverbiem, kterou čeština může 

vyjádřit jednočlennou větou slovesnou s verbonominálním přísudkem. Must vyjadřuje v tomto 

textu nutnost, dispoziční modalitu, a odpovídá mu české muset.51 Should vyjadřuje stejné druhy 

modality jako must, avšak v mírnějším stupni. Dispoziční should vyjadřuje záhodnost (nižší 

stupeň nutnosti), a původcem modality je mluvčí. Záhodnost vyplývá z vnitřního přesvědčení 

mluvčího. Ve 2. a 3. osobě původce modality a děje není totožný. V češtině tomuto významu 

odpovídá kondicionál nebo indikativ slovesa mít.52  

Autorka překladu čerpala z vojenských předpisů nejen terminologii, ale všímala si i stylu, 

který používají. Pro kontrolu současného stylu si přečetla části předpisu „Směrnice pro 

používání pozemní vojenské techniky AČR v míru“, který v roce 2006 vydal Generální štáb 

AČR. Ze srovnání vyšlo najevo, že předpisy vojenského jezdectva 30. let využívaly 

inkluzivního my, které se v nových směrnicích nevyskytuje. Připomeňme si, čeho chtěl 

Boniface dosáhnout a jaké je fiktivní zadání: konativní funkci jeho textu nelze přehlížet, stejně 

jako účel, za kterým je překládán tento text. Ekvifunkční přístup velí volit takové prostředky, 

které umožní dosáhnout stejného účinku. Boniface chtěl předat znalosti a zkušenosti 

a přesvědčit své nové kolegy o jejich účinnosti, a o totéž usiluje i tento překlad.  

Ačkoliv imperativ s perifrastickým let najdeme v textu jen jednou, stejně jako přímé 

oslovení čtenáře autorem: 

This was done, as the reader will recall (VT: 130-131) → Čtenář si jistě vzpomene 

(CT: 114), 

vyskytuje se zde rétorické inkluzivní we53, např. (VT: 45 but we must not forget [...] → nesmíme 

však zapomínat [...] (CT: 44). Jejich funkce zakomponovala překladatelka do svého 

strategického postupu, a častěji, než výchozí text využívá plurálového imperativu první osoby, 

např. místo neosobních konstrukcí „je nutno/musí se, mělo by být/mít“, které se rovněž 

vyskytují v nových směrnicích AČR. Např.: 

It is wise, even after a bridge is found or constructed, not to ruin it by the passage of too 

many horses (VT: 151-153) → Neničme si nalezené a postavené mosty tím [...] (CT: 140-

141).  

                                                 
51 Dušková, s. 193. 
52 Dušková, s. 195. 
53 Quirk, s. 350. 
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Do jisté míry tím kompenzovala ztrátu we při jiné modulaci, kde by české inkluzivní my 

působilo nepřirozeně: 

We see Alexander in 336 В. C. using (VT: 41) → Alexandr Veliký v roce 336 př. n. l. 

využil (CT: 40).  

Koheze a koherence 

Koheze je koncept, který se projevuje nejen logickými, ale také gramatickými signály, které 

naznačují, že mezi dvěma položkami existuje nějaký vztah. Tárnyiková mluví o kohezi 

gramatické, lexikální, o spojovacích prostředcích a kolokacích.54 Čechová v koherenci 

vyzdvihuje vztah tématu a rématu na sebe navazujících výpovědí, v kohezi je pro ni z hlediska 

stylu důležité navazování jednotlivých vět nebo odstavců a větších celků.55 

Výchozí text vykazuje očekávanou gramatickou a lexikální kohezi, ale výrazným 

prostředkem, který tematicky spojuje některé pasáže, je parafráze, vyjádření téže myšlenky 

opisem. Některé parafráze se ovšem nacházejí v místech, která sice mají určitou myšlenkovou 

návaznost, ale jsou redundantní, a text paradoxně tříští. To je způsobeno jednak tím, že nejsou 

uvedeny žádnými kohezními prostředky, ale také tím, že opakují tutéž myšlenku (větu) velmi 

podobnými slovními prostředky na relativně vzdálených místech.  

Aby text plynule navazoval od tématu k tématu, snažila se překladatelka myšlenkovou 

návaznost udržet i za cenu přestavění textu. Když se takto přesunutý text v konfrontaci 

s novým místem opakoval, redundantní informaci vypustila.56 Ke stejnému řešení přistoupila 

i tam, kde přílišné opakování stejné reference text zahltilo.  

Jako příklad chybějících kohezních prostředků vybíráme část, která uzavírá jak dlouhou 

zprávu o experimentu Donského kozáckého vojska, tak celý odstavec: 

As each soldier has 1 lance and every 2 soldiers 1 metal mess-pot, one squadron can 

make only one raft. This raft is considered only as a last resort when others materials are 

wholly lacking. The French troops in the Soudan crossed the Niger by using empty 

biscuit-boxes. In Germany, Russia, and Austria training is occasionally held during 

the winter months as well as in the summer. (VT: 100-104) 

Poslední věta příkladu je zcela vytržená z kontextu, resp. do kontextu vůbec nezapadá. Autorka 

v celém překladu nedokázala najít vhodné místo, v němž by tematicky podobnou myšlenku 

touto informací doplnila, aniž by ji narušila. Rozhodla se ji tedy zcela vynechat. Rovněž větu 

předchozí (přerušovaná čára), přesunula k textu, který je jí tematicky blíže (CT: 89-90).  

                                                 
54 Týrnyiková, Jarmila: From Text to Texture: An Introduction to Processing Strategies, 2002, s. 29-55. 
55 Čechová, s. 87. 
56 Gromová, s. 53 
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Stejný postup zvolila i na dalších místech. Řádky 105-107 výchozího textu měly zřejmě 

uvést další tematický blok, kterým jsou mosty, ale rématy řádek VT: 105-107 nejsou mosty, ale 

plavání a hledání vhodných mostů a brodů: 

Wherever the footing is good on both banks, cavalry can almost always, if necessary, 

swim across. But swimming should be adopted only after a thorough preliminary search 

for bridges and fords has proven unsuccessful. 

Proto text přesunula před VT: 168, kde začíná subtéma brodů. V překladu se včleněný text stal 

součástí tematického přechodu mezi plaváním a broděním (CT: 147-150). 

Zmateně působí rovněž VT: 342-352: v technicky specifickém místě – kde Boniface 

velmi podrobně vypočítává vlastnosti kovového lana – náhle čteme tyto dvě věty 

The cinquenelle is carried rolled upon a wooden cylinder. When using the cinquenelle, 

the men and their equipments cross on the raft attached to the cinquenelle, and 

the horses, are crossed by either swimming in herds or towed a few at a time behind 

the raft. (VT: 345-349)  

Za nimi opět následuje popis technických vlastností kovového lana. Tyto dvě věty narušují 

nejen tematický celek, ale také dojem, který čtenář z textu má – konkrétně důvěru v autorovu 

kompetenci, a vzhledem k ostatním chybám (viz Věcné chyby a kontrola údajů na straně 50) 

též v pravdivost sdílených informací. Stejnou nedůvěru přirozeně vyvolá i překlad. 

Překladatelka se proto rozhodla první větu přesunout před větu As the cinquenelle will take 

the shape of a corkscrew if not properly rolled when not in use (VT: 347), takže s ní v překladu 

tvoří logický celek: 

Cinquenelle se převáží namotané na dřevěném bubnu. Není-li cinquenelle správně 

uloženo, smyčky se smotají jako vývrtka, a už se je nikdy nepodaří narovnat. Proto je 

vhodné lano navíjet v neutahovaných smyčkách osmičkového tvaru. (CT: 321-324) 

Druhá věta problematického místa částečně opakuje tutéž informaci (parafráze) ze samého 

úvodu k cinquenelle (VT: 328-329), proto ji autorka po zapracování do zmíněného úvodního 

odstavce vynechala jako redundantní: 

Cinquenelle je přes řeku natažené kovové lano, k němuž je přivázaný vor. Muži se nalodí 

s výstrojí a výzbrojí a vor přes řeku vlastní silou přetáhnou. Koně přeplavou volně ve 

větších skupinách nebo jsou v malých počtech vedeni za vorem. Jinými slovy, jde o lanový 

přívoz, až na to, že pevnost v tahu [...] (CT: 307-310). 

Podobně závažným zásahem byl přesun vět: „Stubborn horses should be taught 

swimming by the best swimmers. Often a change of riders will effect satisfactory results more 

quickly than keeping a timid man with a stubborn horse or an impatient man with a good one.“ 

z původního místa (VT: 393-396), které se věnuje jezdcům plavajícím s koňmi, na místo, které 

začíná větou: „Many stubborn horses can be taught to swim by using the longe.“ (VT: 412). 
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Výsledný překlad tak má všechny informace o tvrdohlavých koních ve stejném tematickém 

celku (CT: 375). 

Příkladem koherence bez koheze je samotný začátek kapitoly (VT: 6-19). Soudržnost 

textu je postavená takřka výlučně na pragmatické koherenci, koheze je dosaženo vesměs 

paradigmatickými lexikálními prostředky: repetice field service, passage, metonymie 

a synonymie bodies of water streams, rivers, antonymie piece, war, apod. V celém úvodu jsou 

mezi větami dvě podřadicí spojky as, but, ostatní souvětí jsou spojená koordinačním and, nebo 

asyndeticky. Překladatelka v cílovém textu zvýšila kohezi tím, že přestavbou snížila 

vzdálenost mezi jednotlivými tematicko-rématickými jednotkami, amplifikací doplnila 

konektory, explicitací vytvořila formální syntaktické vztahy, a aby zabránila opakování týchž 

slov, vytvořila asociační koherenci meronymicko-holonymním vztahem tam, kde ve výchozím 

textu nebyl. Několik příkladů: z tohoto důvodu, zatímco, předchozí kapitola → v této se budeme 

věnovat, vodní toky → přírodní překážky. 

Syntax 

Polovětné konstrukce, infinitivní, participiální a gerundiální, jsou v angličtině velmi oblíbené, 

přičemž čeština nemá mnoho možností, jak s nimi pracovat, navzdory tomu, že sevřenost 

a těsnost syntaktické stavby je v českých odborných textech také běžná. A byť se v českém 

odborném stylu stále vyskytují polovětné konstrukce přechodníkové, jeví se v jiných stylech 

jako knižní a ze současné komunikace ustupují, přičemž přechodníky minulé jsou vnímané jako 

archaismy.57  

Přestože fiktivní zadání neskrývá, že jde o starý text, a určitá archaizace se zde objevuje, 

resp. termíny zde použité už nejsou součástí běžné mluvy (např. poproudní strana, louče), 

autorka překladu se musela zdržet nutkání zařadit přechodníky, byť by byly ve funkci 

deverbativních adjektiv, a které by převod velmi zjednodušily. Např. u souvětí 

These men, once across, remain under arms and ready to fight, while some of them remain 

on the bank and catch up the horses as they arrive, and tie them to trees, etc. (VT: 196-

198) 

se nabízelo řešení [...] připraveni chytat a ke stromům či jinam přivazovat přeplavavší koně. 

Text je o to složitější, že jde o souvětí, které obsahuje několikanásobné členy v parataktickém 

spojení (under arms and ready to fight / remain on the bank and catch up the horses and tie 

them). Dušková o této problematice píše: „[...] o souvětí jde tehdy, vyjadřují-li se děje 

samostatné s různými rozvíjejícími členy [...]. Přesnou hranici mezi několikanásobným 

                                                 
57 Minářová, s. 51. 
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přísudkem a souvětím ovšem nelze stanovit.“58 Cílem nebylo převést text do stylu stejné doby 

(tedy do doby předpisů, z nichž autorka překladu čerpala terminologii), ale předložit 

současnému čtenáři starý text tak, aby jej inspiroval a vzdělal, tedy aby pro něj byl text 

informačně přístupný. Autorka překladu oželela přechodník, a v souvětí se rozhodla pro 

intelektualizaci hypotaktickým řešení, s první vedlejší větu uvezenou podřadnou spojkou až, 

a následnou vedlejší větou účelovou se spojkou aby: 

Z těchto mužů se na druhé straně jedni postaví do bojové pohotovosti, zatímco druzí 

u břehu čekají, až koně přeplavou a vystoupí z vody, aby je mohli chytit a začít uvazovat 

ke stromům apod. (CT: 186-188).  

Z dalších polovětných instrukcí uveďme např. infinitní větu To quote General Lloyd: 

(VT: 20), kterou autorka převedla do věty finitní → Generál Lloyd prohlásil: (CT: 19).  

Dalším překladatelským oříškem byla kauzativa a mediopasiva. Kauzativa jsou obvykle 

slovesa intranzitivní (swim), jejichž předmět v tranzitivní vazbě je v sémantické roli proživatele 

nebo ovlivněného (pacience, affected) → to swim the horses, nebo v roli konatele. Mediopasiva 

Quirk klasifikuje jako „neurčitý“ druh sloves, která se vyznačují vlastnostmi jak přídavných 

jmen, tak sloves.59 V pasivu přitom mohou být jak dynamická, tak statická slovesa. Adjektivní 

použití minulého participia se vyskytuje i v češtině, a pokud přejde z dynamického stavu na 

statický, stává se z něj adjektivum. Kauzativa se v češtině sice vyskytují také, ale jde o velmi 

malou skupinu a jejich použití je omezené. Kauzativita je v češtině často vyjádřena slovesem 

nechat, učinit. Ze stylistického hlediska není převod mediopasiv a kauzativ jednoduchý, 

zejména když se vyskytují ve stejné větě nebo v kombinaci s polovětnou vazbou: 

When there is a bridge, the horses, when swum over, should be passed near the bridge, 

but below it. (VT: 158-159),  

General Wolseley states that he once crossed a cavalry force over a rapid river in face of 

an enemy, there being no bridge and only a few canoes. (VT: 160-162), 

the horses of the entire command were crossed in this way (VT: 217), 

when necessary to swim all the horses (VT: 427). 

Do češtiny je překladatelka převedla v prvním a třetím příkladě modulací, ve druhém 

amplifikací, a ve čtvrtém kauzativní tvar zachovala: 

Necháváme-li koně řeku přeplavat u mostu (CT: 147), 

Generál Wolseley uvádí, že jednou svému jezdectvu rozkázal překonat prudkou řeku tváří 

v tvář nepříteli, protože k dispozici neměl žádný most, jen pár kánoí. (CT: 149-151),  

                                                 
58 Dušková, s. 513. 
59 Quirk, s. 168. 
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zdolali ji tímto způsobem všichni koně (CT: 206), 

kdy je nutné přeplavat všechny koně (CT: 390).  

Dalším příkladem použití mediopasiv, který překladateli komplikuje práci, jsou 

mediopasiva v nejrůznějších vsuvkách. Z hodnocení knihy na prodejních webech můžeme 

konstatovat, že i rodilí mluvčí (čtenáři) mají s její komplikovanou syntaxí potíže. Text má navíc 

problém s opakováním již řečeného: 

In all field service of cavalry it becomes necessary to make the passage of rivers, and 

whether these are broad and deep, swift, shallow, treacherous, or narrow, must be 

carefully determined before the passage is entered upon, but the passage itself must be 

accomplished; the command must go forward, and passage of defiles and bodies of water, 

when encountered, must be effected. (VT: 9-13)  

Pokud by čeština zachovala stejnou syntaktickou strukturu, šlo by o příznakové větné členění, 

a mohlo by být vnímáno jako záměrně zdůrazňující. Překladatelka se snažila zachovat autorův 

styl i dlouhou syntax, souvětí však upravila amplifikací, explicitací, explikací, výpustkou 

a přestavěním větných členů: 

Na charakteru přírodní překážky nezáleží: nejprve se pečlivě stanoví, jak je vodní tok 

široký a hluboký, prudký, mělký, úzký nebo zrádný, a poté se překoná; jednotka musí 

zdolat všechny terénní překážky, ať jde o soutěsky nebo vodní toky, a pokračovat 

v pochodu. (CT: 8-11)  

Podobným oříškem byly i polovětné vazby, které ve výchozím textu vyjadřují modální 

nutnost. Grepl-Karlík jmenují výrazy nucen, nemít jinou možnost než, nezbývá než s tím, že 

kostruují struktury jak souvětné, tak infinitivní, a doplňují, že výrazy je (bylo, bude) nutno, 

třeba, nezbytné a není (nebylo, nebude) možno, nelze v infinitivním spojení anonymizují 

konatele.60 Příklady těchto řešení překladatelka zmínila již výše. 

 

3.5 Překladatelské posuny  

Posun je změna, která je výsledkem interpretačního procesu překladatele.61 „Všechno, co 

v překladu vzniká nebo zaniká se zřetelem na původ, je možné vysvětlit pojmem posunu.“62 

V následujících bodech se překladatelka věnuje posunům konstitutivním a individuálním, které 

nejprve definuje, a poté a uvádí příklady, které dosud nekomentovala, nebo je komentovala 

z jiného hlediska. 

                                                 
60 Grepl, M., Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny, 1995, s. 177. 
61 Gromová, s. 56. 
62 Popovič, Anton: Výraz a preklad, 1968, s. 28. 
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Konstitutivní, nebo též objektivní, je takový posun, kterému se nemůžeme vyhnout, 

a který způsobují rozdíly mezi dvěma jazyky nebo dvěma styly.63 V mikrostruktuře textu 

vznikají na všech rovinách, např. rozdíl v používání pasiva, rozdílný počet pádů, (ne)používání 

členů, rozdílné slovesné časy.64 Posun individuální je projevem překladatelova idiolektu, 

vychází z interpretace původního díla a je projevem překladatelova záměru, nebo jeho 

poetiky.65 

Rozdílné jazyky a stylové konvence 

Kromě stylistických problémů již zmíněných v části Překladatelské problémy a jejich 

řešení od strany 33 plynoucích na příklad ze sémantické a syntaktické propojenosti textu 

(Koheze a koherence, strana 38), překladatelka řešila i rozdílnost jazyků samotných, ale také 

rozdílné konvence anglosaského odborného a českého populárně naučného stylu. 

Jedním z posunů, se kterým se při převodu z anglického do českého jazyka překladatel 

musí potýkat, je rozdílný systém gramatických časů, jichž má angličtina více než čeština. 

Boniface používá předpřítomného času na několika místech (VT: 6, 36, 117, 127, 211, 237), 

zejména když dodává vlastní zkušenosti (The writer has seen…VT: 211, 254), nebo se odkazuje 

na dobu jemu blízkou, např. The Russian troops have also made many experiments (VT: 87), 

nebo kdy zkušenost v mysli autora stále ještě platí: though many crossings have been 

successfully made in column of twos (VT: 237). Čeština nemá, jak tuto skutečnost vyjádřit, 

a protože se jedná o text minimálně sto let starý, překladatelka převedla tyto výskyty do času 

minulého.  

Na druhou stranu překladatelka ani fiktivní zadání neskrývají, že jde o starý text. 

V pasáži, kde se Boniface odkazuje na zápis z roku 1659 (VT: 60-69), překladatelka v přímé 

citaci zachovala délkovou míru stopa, čímž text ponechala v jeho době. Tuto archaičnost 

kompenzovala stylistickým zásahem na jiném místě, kdy anglické časově neutrální slovo 

importance nahradila v češtině opět módním, až nadužívaným, slovem priorita: of the utmost 

importance (VT: 8) → jako nejpřednější z priorit (CT: 14). 

Protože jde o citaci z historického zápisníku (byť v anglickém překladu), a protože autor 

v té samé přímé citaci používá dva časy (minulý a přítomný), překladatelka na rozdíl od autora 

časy sjednotila, slovesa převedla do dokonavého vidu, a čtenáři nabídla situaci vnímat zároveň 

s Thévenotem:  

                                                 
63 Popovič, Anton: Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej komunikácie, 1975, s. 282. 
64 Gromová, s. 58 
65 Gromová, s. 59. 
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[H]e gives the following description of building the raft by them: "They tied together 

several bags of skin, and these were joined together at the four corners by several long 

sticks, very tight. They cover everything with branches, putting them crosswise, and tie 

these to the sticks on the exterior side; on the side of this platform they put branches of 

half a foot in diameter. They wet the under side […] (VT: 61-65) 

→ Stavbu plavidla popsal následovně: „Posvazují k sobě několik kožených měchů, které 

spojí několika dlouhými holemi ve čtyřech rozích, velmi těsně. Na to křížem položí větve, 

jež přiváží na vnějším okraji k holím; na bok plošiny usadí větve půl stopy v průměru. 

Spodní část měchů každou půlhodinu smáčejí vodou, […] (CT: 59-62). 

Dalším z rozdílných gramatických prvků je referenčnost angličtiny. Prostředky určenosti 

jsou různé determinátory, mezi něž (kromě anglických členů) patří např. i zájmena: 

The Egyptian warriors carried on their horses (VT: 51) 

three soldiers with their equipments (VT: 85).  

Čeština nemá kategorii reference gramatikalizovanou, a druh reference určuje kontext. 

Anglické přivlastňovací vztahy se v češtině buď nevyjadřuje vůbec, nebo dativem zvratného či 

osobního zájmena.66 Kdybychom u těchto dvou příkladů referenci použili, byla by v češtině 

specifická, pozměněná. Zatímco v angličtině jde o generickou referenci anaforicky odkazující 

na antecedenty warriors a soldiers, překlad zájmena their českým ekvivalentem svých či hůře 

jejich by koně nejen specifikoval (svých), ale pozměnil i deixi (jejich). Překlad ji zde tedy 

vynechává: 

Kůže vozili s sebou na koních (CT: 50) 

tři vojáky s výstrojí a výzbrojí (CT: 79-80).  

Zachování přivlastňovacích zájmen na dalších místech se řídilo dle kontextu, výskyt od 

výskytu. Ještě méně vstřícnější je čeština k ukazovacím zájmenům, a k paralelním strukturám. 

Zatímco angličtina jich využívá – stejně jako opakování klíčových slov a lexikálních jednotek 

– jako prostředky koheze, čímž anglický odborný nebo populárně naučný styl předchází 

mnohovýznamovosti, čeština se podobnému otroctví naopak vyhýbá. A to platí i v případě 

opakování stejných kmenů, nebo přípon.  

Autorka překladu při práci často narazila na problém s nepříjemnou asonancí českých 

slov v těsném sousedství. Jednalo se zejména o skupinu hlásek př- (přechod, přejít, přeplavat, 

přes, přední) a častý výskyt hlásky -j-. 

Např. u původního textu  

                                                 
66 Dušková, s. 107. 



 

45 

[…] and as the horse begins to swim the rider should gradually float off to the down-

stream side, keeping hold of the pommel with one hand and the reins with the other, which 

should be used very gently and only to guide the horse, never to stop him. (VT: 242-245) 

se nabízelo řešení: „Jakmile kůň začne plavat, jezdec by měl sklouznout na stranu po proudu, 

jednou rukou se držet přední rozsochy a druhou velmi jemně držet otěže […]”. Prvotní řešení 

bylo neobratné a stylově fádní. U dalšího pokusu vznikla právě asonance skupiny hlásek př-, 

a zároveň hlásky -j- u tří závěrečných slov: „Sotvaže kůň začne plavat, jezdec by měl sklouznout 

na jeho poproudní stranu, jednou rukou se přidržet přední rozsochy a druhou jemně uchopit 

otěže, kterými koně pouze směruje, nikdy jej jimi nezastavuje“. U sedla se sice rozlišuje přední 

a zadní rozsocha, ale myšlenkou tohoto obrazu bylo, že jezdec se má držet koně za sedlo, nikoli 

za hubu, tj. neviset na otěžích. Nemluvě o tom, že přední rozsocha je zmíněna o řádku výše. 

Autorka proto v překladu obětovala explicitní přední rozsochu, a sloveso zastavit nahradila 

slovesem brzdit. Jiné termíny, které se v jezdectví používají, např. zadržovat, zpomalit mají 

stejný vid jako zastavit a způsobily by stejnou asonanci. Konečné řešení, pro které se autorka 

rozhodla, vypadá takto: 

Sotva začne kůň plavat, jezdec sklouzne na jeho poproudní stranu, jednou rukou se přidrží 

rozsochy a druhou lehce uchopí otěže, kterými koně pouze směruje, nikdy ho jimi nebrzdí. 

(CT: 230-232) 

Stejný příklad (CT: 230-232) využijeme jako ilustraci i dalšího posunu, a to v rovině 

slovesného způsobu. Výchozí text, jak již bylo zmíněno, hojně využívá modálního slovesa 

should. Jedním ze způsobů, které čeština nabízí, je změna imperativu na indikativ s využitím 

tzv. vidové konkurence, přičemž vyjádření kladného rozkazu slovesem dokonavým je 

považováno za stylově neutrální.67 Překládaný text se tak zbavil tíhy přespočetného 

kondicionálu, a je čtenářsky přívětivější. 

Knittlová vyjmenovává jako typické charakteristiky odborného textu konvenční 

automatizace, termíny a formulace, nominální řetězce, veřejnost jako adresáta, přesnost, 

soustavnost a odbornost, a z hlediska syntaktického např. vedlejší věty obsahové, vysvětlující 

apozice.68 Zásadním předpokladem je pragmatický kontext, u kterého není potřeba určité pojmy 

vysvětlovat. V případě našeho překladu došlo k významnému posunu u cílového adresáta, který 

se od původního neliší jen jazykem, ale i znalostmi, (zcela zásadně) povoláním, zkušenostmi, 

a věkem. Příjemce je tedy mnohem méně konkrétní a mnohem více neutrální. Nejvíce se tento 

vliv projevil ve volbě lexika, kdy překladatelka záměrně využila některých posunů. 

                                                 
67 Čechová, s. 120-121. 
68 Knittlová, D. a kol.: Překlad a překládání, 2010, s. 206-208. 
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Lexikum  

Knittlová cituje Catforda: „Jednotky VJ a CJ nemusejí mít v lingvistickém smyslu stejný 

význam, ale mohou fungovat v téže situaci“ a pokračuje, že „nezáleží na tom, použijeme-li 

stejných či jiných jazykových prostředků, ale na tom, aby plnily stejnou funkci, a to pokud 

možno po všech stránkách, tedy nejen významové, věcné (denotační, referenční), ale 

i konotační (expresivní, asociační) a pragmatické.“69 

Z individuálních posunů v oblasti lexika uvádíme následující příklady a důvody, které 

k posunům vedly: 

Výchozí text se věnuje jezdecké části celé armády, a tu – v souladu s americkou zvyklostí 

– nazývá kavalerie. V českých odborných textech kavalerii odpovídá jezdectvo, a překladatelka 

tento ekvivalent, až na jednu výjimku, také soustavně používá. Touto výjimkou je jedna 

z několika částí, kde neutrální, neosobní odborný styl přechází ve vyprávění s expresivnějším 

lexikem a s jednoznačným soukromým hodnocením a osobním úhlem pohledu. Autor zde 

vypráví o konkrétním přechodu řeky na filipínském ostrově Luzon (VT: 215-221). 

Překladatelka se rozhodla slovo kavalerie na tomto místě zachovat, a byť již zdomácnělou 

výpůjčkou přispět k odlišení autorova vlastního vyprávění od ostatního textu: 

When General Lawton's cavalry command was crossing the Rio Pampanga  

(VT: 215-216)  

→ Když v období dešťů na podzim roku 1899 překračovala kavalerie vedená generálem 

Lawtonem (CT: 204-205).  

Ve výchozím textu se objevuje několik synonym, která jsou zároveň hyperonymy: 

command, detail, troops. Všechna jsou obecným pojmenováním vojenské jednotky bez bližšího 

určení velikosti, ale s určitým vnitřním rozlišením. Troops jsou jednotky vojáků nižšího 

postavení, čeština by zřejmě použila slov vojáci nebo obecněji vojsko, detail je jednotka složená 

ke specifickému účelu, v české vojenské terminologii by šlo zřejmě o PO (přezvědný oddíl), 

a slovu command by u nás zřejmě odpovídaly termíny vyšší jednotka (eskadrona, pluk, brigáda) 

a nižší jednotka (jezdecká divize, korouhev) čili jednotky podle druhu velení. Vzhledem 

k tomu, že jde o text populárně naučný, a detailní rozlišení zde není ani hlavním motivem, ani 

nepřináší významově důležitou informací, překladatelka generalizovala, a použila 

nespecifické hyperonymum jednotka. Podobně zacházela i se slovem force, ozbrojenou sílu, 

které překládala kohyponymy armáda nebo vojsko. 

                                                 
69 Knittlová, s. 7. 
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Překladatelka se také zamýšlela nad řešením slova raft. Raft má v češtině užší význam 

než anglické raft, zejména nachází-li se v textu z počátku dvacátého století. Raft je ploché 

plavidlo, kterým v širším sémantickém významu může být vor i ponton. Řídila se proto 

kontextem, a pokud kontext pojem blíže nespecifikoval, použila generalizaci a raft nahradila 

hyperonymem plavidlo. Generalizovala i u podstatného jména marching (in the field) (VT: 6). 

Marching se běžně překládá jako pochod čili nebojový posun terénem. Aby autorka zrušila 

zavádějící konotace (umějí koně pochodovat?), generalizovala vzhledem k fiktivnímu 

cílovému čtenáři a zvolila neutrální výraz pohyb terénem (CT: 6). 

Opačným příkladem je slovo stern, jež se v textu opakuje dvakrát. V angličtině označuje 

zadní část kteréhokoli plavidla. Čeština je konkrétnější a rozlišuje, o jaké plavidlo jde. V níže 

uvedeném případě byla věta zatížená polovětnými vazbami, a aby vystihla hlavní myšlenku, 

musela si překladatelka pomoci volnějším překladem, a slovo záď vypustila: 

If boats or rafts are available, it will pay to tow these few stubborn horses over by leading 

them after the boat, one man sitting in the stern and holding the halter-strap. 

(VT: 428-430) 

→ Jsou-li po ruce čluny nebo vory, vyplatí se nechat těchto několik tvrdohlavých koní 

přeplavat za člunem, odkud je za řemeny pochodových ohlávek vede jeden muž. 

(CT: 391-393)  

Následující výskyt byl už zcela specifický, a protože vory nemají záď, ale patu, je sémantická 

složka užší, a došlo ke specifikaci: 

the cavalry crossed on the rafts, holding the horses by ropes, the horses swimming behind 

the stern of the rafts (VT: 43-44) 

→ a vyrobit vory: muži přepluli řeku na nich a v rukou drželi lana, na nichž za patami vorů 

plavali koně (CT: 42-43).  

Dalším příkladem individuálního posunu je volba překladu u slova herd v různých, ale 

podobných kolokacích. Herd se do češtiny běžně překládá jako stádo, ale stádo má v češtině 

zažitou konotaci volného, neorganizovaného uskupení domácího zvířectva. Text je 

z vojenského prostředí, kde se stádo volných zvířat nevyskytuje, překladatelka proto záměrně 

volila posun směrem k užšímu nebo širšímu významu, přičemž se řídila bezprostředním 

kontextem: buď generalizovala a použila neutrálního hyperonyma skupina, parafráze volní 

koně, nebo adjektiva s endoforickou funkcí ostatní (koně), nebo naopak význam úžila. Jen na 

několika sousedících místech použila termín houf, jenž se běžně používal ve vojenských 

příručkách a měl specifický význam skupiny koní, která v ostré akci překonávala vodní 

překážky. Slovo houf může mít v současné době trochu jiné konotace (např. shluk), ale těm zde 

brání kontext. Níže příklady: 
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swimming in herd (VT: 3) → plavání volných koní (CT: 3), 

driven into the water in herds (VT: 154) → dají se ostatní obvykle nahnat (přiměřeným 

tempem) na přístupném místě do vody (CT: 142-143), 

the balance of the herd that the herd will not follow (VT: 205-206) → houf nebude 

ochoten pokračovat (CT: 194-195), 

lead or drive the herd toward the water (VT: 207-208) → volné koně zavedou nebo 

vypustí směrem k vodě (CT: 196), 

the herd will strike out (VT: 209) → kdy volní koně sami vyrazí (CT: 198),  

swimming the horses in herds (VT: 410) → plavání koní ve skupinách (CT: 373). 

Naopak u swimming in herd and in column (VT: 38) musela překladatelka vzhledem ke 

kontextu sáhnout k významovému posunu: v tomto místě Boniface vyjmenovává různé 

způsoby a pomůcky, kterými a se kterými se vodní toky překonávají. Tato dvě spojení jsou ve 

významové opozici: implicitně jde o (pře)plavání volných koní (swimming in herd) versus 

přesun jezdecké jednotky v řadě za sebou (implicitně) jezdci s výstrojí v sedlech koní. Aby věta 

myšlenkově a tematicky navazovala, využila překladatelka intertextovosti kapitoly, přehodila 

pořadí větných členů a původní anglickou větu swimming in herd and in column, using boats 

and towing the horses, etc. (VT: 38) přeložila vedení plavajících koní ze člunů, plavání koní 

s jezdcem i volných atd. (CT: 37).  

Překladatelka také amplifikovala. Vzhledem k častým výpustkám opakujících se frází 

text kompenzačně doplňovala, kromě již uvedených případů uvádíme:  

rescuing men or horses in danger (VT: 303)  

→ cvičí záchranu mužů a koní z nebezpečných situací (CT: 283), 

i když tuto situaci šlo opět řešit zkrácením (např. cvičí záchranu mužů a koní), nebo explicitně 

(cvičí záchranu tonoucích mužů a koní). 

Podobně v následujícím případě, kde modulací větu zároveň převedla z trpného rodu: 

Practice is necessary to teach the trooper the right moment at which to slide off. 

(VT: 387-388) 

Tréninkem voják získá cit pro správný moment, ve kterém z koně sklouznout. (CT: 356)  

Cizí slova a jména 

Text obsahuje tři výpůjčky, které jsou v původním textu graficky zvýrazněné kurzívou: 

cinquenelle, sac-cachou, a débris. První dvě jsou specifické termíny, které autor definuje 

těsnými apozicemi, překladatelka je i s kontextem zachovala nepozměněné. Při dohledávání, 

zda se používaly i u nás a zda pro ně existuje český ekvivalent nebo fonetický přepis, našla 

v elektronickém archivu Vojenských rozhledů článek V. Melichárka, který v části „Jezdecké 

rozhledy“ popisuje technické vybavení jezdectva francouzské armády: 
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Plovoucí podpory jsou skládací, z dřevěné konstrukce a z plátna, rozměrů 3.64, 1.26, 

0.56 m. Bývají zavěšeny na laně nataženém přes řeku. Mostovka je z třímetrových trámců 

a fošen.70 (Podtržení je autorčino.) 

Zdá se, že blížeji nespecifikovaný obecný termín lano a plovoucí podpory k porozumění 

postačují. Cinquenelle vysvětluje Všeobecný obchodní slovník71 jako námořnický termín, 

kterým se označuje pevné lano, na němž se nahoru proti říčnímu proudu tahaly obchodní lodě. 

V našem případě jde o pětisvazkový ocelový kabel. Tento výklad a skutečnosti, že a) autor lano 

apozicí definuje, b) v našem vojsku se používalo obecného jména, a c) tato dodatečná 

informace by textu nepřidala na žádné hodnotě, vedly autorku k tomu, že není potřeba vnitřní 

ani vnější vysvětlivky, a původní text v překladu nijak nedoplnila.  

Slovo débris překladatelka konzultovala s hydrology, a použila obecný termín 

„naplavený materiál“ (CT: 256), protože termín sediment či usazeniny mohou mít odlišné 

konotace.  

Výše zmíněný Melichárkův článek také posloužil jako podklad pro substituci domácím 

termínem. Vzhledem k tomu, že současná česká armáda už nedisponuje jezdeckými jednotkami 

(a PČR tuto výbavu nevyužívá), čerpala překladatelka z vojenských předpisů z téhož období, 

jako je výchozí text. Místo the Dunop bridge (VT: 356, 359), který autorka nedohledala ani ve 

francouzských zdrojích, použila termín jezdecký most Veyry (CT: 330,332), která figuruje právě 

ve výčtu Melichárkova článku,72 a jejíž jméno samo je výpůjčkou. Ani Dunop ani Veyry 

nezasvěceným laikům neřekne nic konkrétního, ale řešení pragmatické ekvivalence domácím 

prvkem zvídavým čtenářům umožní českou reálii alespoň dohledat.  

 

Historické reálie 

Cílový čtenář původního textu byl důstojník americké armády a můžeme předpokládat, 

že i Bonifaceův současník. Na moderního čtenáře tak číhají dvě veliká úskalí. 1. Za 

předpokladu, že čtenář ví, kdy text vyšel (1903), bude mít historické události relativně dobře 

časově zarámované, protože blížeji nespecifikované události bude vztahovat do doby před tímto 

rokem. Pokud si to nebude opakovat, může např. aluzi In the last war in Germany the Prussians 

(VT: 136) vztáhnout na Prusko, které bylo zrušeno krátce po druhé světové válce. Má tím tedy 

autor na mysli první, druhou, nebo kterou válku v Německu? Čtenář, který nezapomene, že čte 

text z roku 1903, na tom bude lépe, a domyslí si, že půjde o některou z válek ke konci 19. století, 

                                                 
70 Melichárek: Jak vybavit jezdectvo, aby bylo soběstačné pro přechody vodních toků, prostředky pluku, vyšší 

jezdecké jednotky, 1934, 4, s. 123. 
71 Cableau. In: Dictionnaire universel de commerce [online], Jacques Savary des Bruslons. [cit. 2. 7. 2019]. 
72 Melichárek, s. 124. 
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pravděpodobně pruskou-francouzskou (1870-1871). Zde je ono druhé úskalí: tuto konkrétní 

část totiž nepsal Boniface: Boniface ji pouze bez označení převzal a cituje Denisona73, tedy 

text, který vyšel v roce 1868. I na takové situace by měl překladatel myslet, a nabízí se mu dvě 

řešení: a) může generalizovat, např. „Prusové v závěrečné válce na německém území“ nebo 

„Když Prusové naposledy válčili v Německu“, nebo b) bude hledat a ověřovat, 

a konkretizovat. Za současných možností, kdy internet, a zejména digitalizace starých tisků74 

umožňuje bádat od domácího stolu, by byla škoda nehledat. V tomto případě je tedy správným 

řešením „prusko-rakouská válka“. 

Věcné chyby a kontrola údajů 

Autor je nekonzistentní v uváděných jednotkách. Např. uvádí: a parabola which will measure 

2 centimeters, approximately 1/2 inch (VT: 338). 

Délková jednotka půl palce je však rovna 12,7 milimetrům, a dva centimetry se rovnají 0,78 

palce. Údaj v palcích českému čtenáři nepřinese žádnou hodnotnou informaci, překladatelka 

tedy zmínku o půl palci vynechala, čímž zároveň odstranila početní/převodní rozpor.  

Ovšem později autor vypočítává fyzikální vlastnosti lana cinquenelle:  

a metal rope of ½ inch in diameter would sustain a tensile strain of about 12,500 pounds 

and weighed about 1 pound per meter (VT: 345-346) 

a zde se počty už fakticky rozcházejí. Vyhledáme-li lano odpovídající jmenovité hmotnosti, tak 

podle převodníku lanových průměrů75 má k 454 g (1 libře) na 1 m nejblíže lano o průměru 

9 mm (0,9 m/kg) a lano o průměru 8 mm (1,14 m/kg), čili v palcích lana o průměru 0,35 in, 

resp. 0,31 in, nikoli tedy ½ inch. I když je text z roku 1903 a kvalita železa i oceli se jistě od té 

doby změnila, délkové jednotky se mění jen zřídka. Tato nepřesnost je u vojáka zarážející, 

zejména když uvážíme, že v armádě je vše normalizováno na milimetry přesně. Stejné je to 

bohužel i s obyčejnými počty: 

One dozen lances were tied together and engaged in the handles of a dozen cooking-pots 

of metal, forming one part of a raft. Each bundle was made of 12 lances, and 12 of these 

bundles of lances formed one frame able to support 4 men with their equipments—that is, 

96 lances and 48 pots of metal. As each soldier has 1 lance and every 2 soldiers 1 metal 

mess-pot, one squadron can make only one raft. (VT: 96-101)  

                                                 
73 Denison, s. 315. 
74 Překladatelka se zde odkazuje zejména na neziskovou digitální knihovnu Internet Archive 

(https://archive.org/). 
75 Lanové průměry firmy Ormistonwire [online]. Přístup 1. 7. 2019. 
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Lze si snadno přepočítat, že 12 kopí v jednom svazku a dvanáct těchto svazků není 96, ale 144. 

Stejné je to i s kotlíky: jestliže se dva vojáci dělí o jeden kotlík, musí jich být polovina, tudíž 

v jednom svazku může být maximálně tucet rukojetí, ale nikoli rukojeti tuctu kotlíků.  

Překladatelka se však držela původního textu a v překladu nespekulovala, chyby nechala 

v souladu s výchozím textem. Nad čím však spekulovala, byl způsob, jak tyto informace předat 

čtenáři ve fiktivním zadání. Nabízí se zde řešení hádankou nebo soutěží. Ve fiktivním vydání 

by za textem, bibliografií a slovníkem „Kdo byl kdo“ mohl následovat graficky výrazně 

provedený prvek, např. rámeček s pobídkou „Najdi chyby.“ Pokud by šlo o hádanku, stačilo by 

připojit „Správné řešení na poslední straně.“ Pokud by šlo o soutěž s cenami, rámeček by byl 

doplněn textem s nabídkou cen (např. klíčenka, čepice, plakát s podpisem apod.) a instrukcemi, 

jak odpovídat. Příklad, jak by řešení mohlo vypadat, překladatelka uvedla na konci práce (viz 

níže). 

Pak je tu otázka pravděpodobných chyb. Autor popisuje situaci Oliviera Clissona z roku 

1832 na řece Lys (VT: 92). Tento přechod 400 francouzských rytířů je velmi známý – řídil jej 

francouzský maršálek Clisson v roce 1382. Rovněž this river being 60 meters wide and 49 

meters deep (VT: 311) vzbuzuje otázku, zda šlo o řeku (Hudson je takto hluboký, ale je 

mnohem širší) nebo o kaňon, a jak ji tedy mohli několikrát přejít v plné polní bez jediného 

úhynu či úmrtí? Vzhledem k nedostatečnému časovému fondu, který by dovolil projít všechny 

Bonifacem zmiňované původní zdroje76, lze tyto otázky pouze položit, nikoli uspokojivě 

zodpovědět, a v překladu jsou ponechány ve stejné formě, jako ve výchozím textu. 

 

NAJDI CHYBY: SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

Najdi chyby: správné odpovědi 

Žádný tisk se nevyhne občasným chybám, chyby jsme našli i v Bonifaceově textu. Kdo byl 
pozorný, chyby odhalil a napsal nám. Správné odpovědi jsou: 

a. Dvanáct svazků po dvanácti kopí není 96 ale 144. 

b. Řeka s korytem širokým 60 metrů a hlubokým 49 m protéká kaňonem. 

Vylosovaným gratulujeme a zasíláme ceny. 
 

 

  

                                                 
76 Boniface jich uvádí 70 s dovětkem „And many others.“ Boniface, s. xxix-xii. 
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4. ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ekvifunkční překlad výchozího anglického textu, 

provést analýzu výchozího textu a okomentovat překladatelské problémy, s nimiž se během 

práce překladatelka setkala. 

Navzdory různým translatologickým publikacím, které překladatelka ke své práci 

využívala, byl jí konstantním vodítkem motiv, záměr a profil cílového čtenáře: je text 

srozumitelný pro všechny? Potřebuje dovysvětlit? Není překlad už příliš moderní a volný?  

Na první pohled se zdálo, že text nebude těžké přeložit, sem tam se něco vynechá, něco 

popřehazuje, je to známé téma. Čím více však práce pokračovala, a čím podrobněji jsme se 

s vedoucí práce zamýšlely nad chybami v překladu, nad záludnostmi výchozího textu, tím více 

jsem si uvědomovala, jak náročné je sestavit přesvědčivý překlad, a že umět číst, psát a mluvit 

v cizím jazyce a o textu vyprávět není totéž, co text smysluplně předat dál čtenářům, kteří 

nemohou nebo nechtějí číst originál. 

Ani téma nebylo tak jednoduché. Ukázalo se, že hipologické znalosti ani zdaleka 

nestačily, i když byly výhodou: stejně důležité bylo mít i znalosti historicko-vojenské. Načetla 

jsem několik dobových knih anglických i českých, studovala stavbu mostů, vojenskou výstroj, 

terminologii tehdy a dnes, rozdíly mezi jednotlivými historickými obdobími, nakoupila další 

publikace, kontaktovala hydrology, vojenské historiky, objednávala z archívů. A v tom je 

překladatelství fascinující – jakmile začneme překládat, sami se učíme. 

Na překladu je stále mnoho práce, stále v něm nacházím chyby a vidím jiná, lepší řešení. 

Ale jako s každou jinou prací i zde nastal okamžik, kdy bylo potřeba práci zastavit, odevzdat 

a nechat ji přečíst a okomentovat jiným. 
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