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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad čtyř vybraných kapitol z knihy 

Валерий Харламов. Легенда No17. Práce sestává ze dvou částí: první část obsahuje 

vypracovaný překlad, druhá část je odborným translatologickým komentářem k tomuto 

překladu. Komentář je rozdělen do dvou dílčích částí. První část se zabývá analýzou 

výchozího textu dle modelu Christiane Nordové, druhá část je věnována translatologickým 

posunům dle klasifikace V. N. Komissarova.  
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Abstract  

 The aim of this bachelor thesis is to proved an annotated translation of selected 

chapters from the book Валерий Харламов. Легенда No17. The thesis consists of two parts: 

the first one is the translation, the second one presents the annotation of given translation. The 

annotation is divided into two other parts. The first one focuses on the analysis of the source 

text based on Christiane Nord’s model of translation; the second one focuses on 

translatological transformations as decribed by V. N. Komissarov.  
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Úvod  

Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Valerij 

Charlamov. Legenda No. 17 autora Fjodora Ibatoviče Razzakova. Práce sestává ze dvou částí: 

první část obsahuje překlad samotný a druhá představuje odborný komentář daného překladu. 

Komentář je rozdělen do dvou hlavních podčástí: první se zabývá analýzou výchozího textu 

na základě modelu Christiane Nordové, druhá se věnuje translatologickým posunům dle 

typologie V. N. Komissarova.  

Vybraná publikace je biografií sovětského hokejového reprezentanta Valerije 

Charlamova se zaměřením na jeho sportovní kariéru. Pro překlad byly vybrány první čtyři 

kapitoly.  
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1. Překlad  

 

Lékařům navzdory  

 Valerij Charlamov se narodil v Moskvě do dělnické rodiny. Jeho otec Boris Sergejevič 

pracoval v továrně Kommunar. Jeho matka Orive Orbat Germane (neboli Begonita) pocházela 

ze Španělska, do Sovětského svazu se přestěhovala ve dvanácti letech v roce 1937 a pracovala 

tamtéž. Brzy po narození Valerije se rodina rozrostla o dalšího člena – dceru Taťjanu.  

 Náhoda to zařídila tak, že se budoucí čarostřelec narodil v noci z 13. na 14. ledna 

1948, na pravoslavný Nový rok. Manželé Charlamovovi měli ten den zůstat doma, ale 

Begonita přece jen přemluvila svého muže, aby se vydali do klubu Kommunaru a oslavili 

Nový rok tam. A právě tam, když byla zábava v plném proudu, zastihly mladou nastávající 

matku porodní bolesti. Sanita přispěchala do pár minut, Begonitu rychle převezli do 

porodnice, ale na sál už to prostě nestihli. Proto se budoucí hokejista narodil vlastně 

v nemocniční chodbě, vůbec ne přímo v sanitce, jak nám tvrdí pozdější historky.  

 Šťastný otec zanechal svou ženu v porodnici a vydal se s uzlíčkem jejích šatů v rukou 

pěšky na ubytovnu, kde s rodinou žil (metro v tu dobu už nejezdilo). V jedné ulici si 

osamělého chodce s podezřelým balíčkem všimla policejní hlídka. Příslušníci jej vyzvali, aby 

s nimi šel na stanici, a on s radostí souhlasil, protože mrzlo, až praštělo, a cesta domů už byla 

k nevydržení. Na stanici se Boris Sergejevič zahřál a nabídl policistům ze svého tabáku.  

 „Dnes se mi narodil syn,“ opakoval svým společníkům zas a znova. „Pojmenovali 

jsme ho Valerij, na počest pilota Čkalova.“  

 Dítě, z kterého měl vyrůst idol milionů lidí, bylo při narození velmi slabé. Vážilo 

méně než tři kilogramy. Vzhledem k tomu, že potraviny tehdy byly na příděl, se ale silák 

mohl narodit jen těžko. Jeho rodiče žili velmi skromně. Měli k dispozici jen čtvrtinu velkého 

pokoje na ubytovně, která patřila továrně. Od ostatních rodin je dělila pouhá překližka.  

 V pěti letech Valerij poprvé nazul brusle a vydal se s otcem na kluziště. Jeho otec 

tehdy hrál bandy hokej za tým své továrny a často s sebou na tréninky brával i syna. Na 

stadionech ale bývá chladno a Boris Sergejevič nechtěl, aby synek mrznul. A tak se Valerij 

ocitl na bruslích a začal jezdit jako táta. Táta se proháněl na hrací ploše, syn za její hranicí. A 

tak to všechno vlastně začalo.   

 „Žili jsme v dřevěném baráku, proto jsem pořád lítal venku a bruslil na zasněžených 

cestách, které projíždějící vozy vyhladily tak, že byly úplně jako led,“ vzpomíná Charlamov. 

„Nejdřív jsem se naučil jezdit na kačenkách, pak přišly pořádné brusle. Jen co nám na dvoře 
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postavili hokejové kluziště, začal jsem se staršími kluky hrát. Brali mě mezi sebe ochotně, 

protože jsem bruslil líp než ostatní malí kluci…“   

 V raných padesátých letech se tato „domácí“ hokejová kluziště začala objevovat po 

celé zemi, protože lední hokej – tedy hokej s pukem – se tehdy vydělil jako samostatná 

disciplína a co do popularity, v ničem si nezadal s fotbalem. Mnoho chlapců snilo o tom, že 

budou střílet jako Vsevolod Bobrov nebo bránit jako Ivan Tregubov. A snil o tom i Valerij. 

Na cestě k tomuto vzácnému snu se ale náhle objevila překážka – zdravotní problémy.  

 Začátkem roku 1956 Valerije postihla těžká forma angíny. Více než měsíc proležel 

v nemocnici a další tři měsíce strávil v ozdravovně. Nemoc se podepsala i na jiných orgánech. 

Lékaři u chlapce zjistili srdeční vadu a zakázali mu v podstatě jakoukoliv aktivitu.  Od té 

chvíle Valerij nemohl chodit na hodiny tělocviku, běhat venku, zvedat těžké věci, plavat, a 

dokonce ani jezdit na tábory. Lékaři tvrdili, že pokud chlapec nařízení poruší, mohl by zemřít.  

 V témže roce se Valerij a Taťjana se svou matkou odstěhovali do Španělska. Takto o 

tom vypráví Boris Charlamov:  

 „Žena na dlouho ztratila kontakt se svou španělskou rodinou. Begonitu poslali ze 

Španělska do Sovětského svazu, protože jejího republikánského otce pronásledovali frankisté 

a matka dokonce skončila ve vězení. Když začala druhá světová válka, byl transport se 

španělskými dětmi během odsunu bombardován. Proto Begonitu doma ‘pohřbili zaživa‘. 

Rodiče se dozvěděli, že je dcera naživu, až za Chruščovova období tání. A Begonita byla 

mezi prvními Španěly, kterým návrat do rodné země povolili. Žili jsme spolu a nechystali 

jsme se rozvádět. Rozuměl jsem ale i své ženě, které se stýskalo po rodičích. Ano, také jsme 

žili ve špatných podmínkách, ve čtvrtině sdíleného pokoje, zatímco španělští příbuzní byli 

bohatí. Děda Benito vlastnil hotový vozopark. A tak jsem s cestou do Španělska souhlasil, 

aby se mé děti měly líp.  

 V Bilbau se dětem nežilo vůbec špatně, rychle si tam zvykly. Ale ženě se stýskalo, 

pořád mi psala dopisy. Zpátky už je pustit nechtěli, ale za rok jsem dosáhl jejich návratu díky 

pomoci od Červeného kříže. A nelituju…“  

 A tak se v roce 1957 vrátil Valerij Charlamov do rodné země a za dalších pět let 

začala jeho hokejová kariéra. V létě 1962 otevřeli na Leningradském prospektu letní kluziště 

a Boris Michajlovič sem, i přes prognózy lékařů, vzal svého syna, aby ho dal zapsat do 

hokejového oddílu CSKA Moskva. Tehdy nabírali chlapce narozené v roce 1949, ale Valerij 

byl tak drobný, že Boris Pavlovič Kulagin, druhý trenér CSKA Moskva, mohl snadno nabýt 

dojmu, že před ním stojí chlapec o rok mladší než ve skutečnosti. Charlamov se také nakonec 

stal jediným z několika desítek chlapců, kterého do oddílu přijali. A když se na lest nakonec 
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přišlo, Valerij už stačil své schopnosti prokázat natolik, že o vyloučení z oddílu nemohla být 

řeč.  

 Ale ano, i Valerij si dlouho dělal starosti, a to proto, že by se mohla provalit jeho 

diagnóza. Stal se však další zázrak – nemoc zmizela. Když Valerijův ošetřující lékař provedl 

nová vyšetření, výsledky ho ohromily. A upřímně rodičům Valerije řekl: „Tohle je zářný 

příklad toho, jak blahodárné účinky může mít pravidelný pohyb na zdraví dospívajících. O 

tom ještě napíšu.“  

 Můžeme tedy klidně říct, že hvězdy tehdy Valerijovi přály. Nejen že překonal 

nebezpečnou nemoc, také se velmi rychle stal jedním z nejslibnějších hokejistů 

dorosteneckého oddílu CSKA (nejdřív ve skupině trenéra Vjačeslava Tazova, potom hrál čtyři 

roky pod vedením samotného ředitele školy, Andreje Starovojtova). Na jeho utváření 

vzpomínají kolegové následovně.  

 A. Malcev: „Valerij se jednou v okamžiku našeho zvláštního duševního souznění 

přiznal: ‘Když jsem byl malý, plakal jsem doopravdy jen jednou. A to tehdy, když jsem 

zrovna začínal v dětském týmu CSKA a rozhodčí mě poprvé poslal na dvě minuty ven. A tam 

jsem se rozbrečel, mrzelo mě, že naši byli kvůli mně v oslabení. A když je naráželi na hrazení 

nebo když padali, trpěl jsem jak zvíře.‘ “ 

 V. Treťjak: „Hrál jsem s Valerou už za dorostence, a i tam zářil víc než všichni 

ostatní. Měl dar, jak se říká, od Boha. Mnohokrát jsem jen obdivně sledoval, s jakou lehkostí 

obchází soupeře. Charlamovovi se dařilo doslova všechno: rychlé kličky, promyšlené 

přihrávky i přesné střely. A to všechno jako by hravě – s lehkostí, elegantně…  

   ‘Nejraději hraju krásně,‘ říkával Valerij. To je skutečně přiléhavé, protože hokej byl 

v podání Charlamova opravdovým uměním, nad kterým žasly miliony lidí. Když se objevil na 

ledě, brankáři se rozklepali a diváci ho šťastně a energicky vítali.“  

 Nutno ale dodat, že tehdy byli v dorosteneckém týmu CSKA i lepší hokejisté než 

Charlamov. Například Alexandr Smolin, kterému už tehdy všichni přezdívali Kouzelník. 

Takto na něj vzpomíná živoucí svědek daných událostí – hráč za tentýž dorost Vladimir 

Bogomolov:  

 „No Smolin, to je jiná. Saša snadno obešel třeba pět hráčů! Zajel za bránu – a znovu 

jich pět překonal! Nikdo s ním nechtěl hrát, protože se nabízela opodstatněná otázka ‘a 

k čemu bych tam byl?‘ Postavili s ním dva slabší kluky a Saša začal předvádět doslova 

cirkusové kejkle. Blížil se třeba k obránci a na poslední chvíli přes něj přehodil puk. Nebohý 

obránce měl sotva čas se sehnout, aby nedostal pukem do obličeje – a Saša ho objel na jedné 
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brusli. Když s hokejem končil Alexandr Almetov, při odchodu podal Smolinovi svůj dres 

s číslem devět…  

 Kdo si dnes na Kouzelníka vzpomene? Jen my, co jsme s ním hrávali. Získání nových 

kvalit vyžadovalo úsilí, které Smolin prostě nevynaložil.  

 A Charlamov, kterého za zázračné dítě nepovažovali, v tomto složitém období přerodu 

juniora v mistra prokázal, že železnou vůli, kterou profesionální úroveň vyžaduje, zkrátka 

má.“ 

 Charlamov se ale formoval postupně. Na jaře 1967 se předvedl v celé své kráse na 

juniorském mistrovství SSSR v Minsku. Ihned po návratu do Moskvy (přímo na nádraží) mu 

Vitalij Erfilov, trenér CSKA, oznámil, že ho bere do oddílu mužů. A hned v létě Charlamov 

vyrazil na soustředění do Kuděpsty.   

 Oficiální debut Charlamova v kategorii mužů CSKA se odehrál 22. října 1967 za 

Uralem, kde ho nasadili do hry proti HK Sibir. Hosté tehdy Sibiřanům nasázeli devět gólů, 

které zůstaly bez odpovědi, ale nováček Charlamov se nezasloužil ani o jediný. Možná byl 

nervózní, možná se dělo něco jiného. Tak či tak, Tarasovovi se jeho hra nelíbila. Usoudil, že 

Charlamov není na hru za muže fyzicky připraven, a proto ho v listopadu (spolu s obráncem 

Alexandrem Gusevem) poslal nabrat síly do druhé ligy (čtvrté divize), konkrétně do 

armádního týmu Sverdlovského vojenského okruhu, čebarkulské Zvezdy. A tam se stal zázrak 

– prvotřídní sportovec Charlamov obrátil celý Čebarkul vzhůru nohama. Takto o tom mluví 

kurátor muzea V. Charlamova v čebarkulské základní škole Ernst Ivanov:  

 „V prvním zápase za Zvezdu proti čerepoveckému Metallurgu byl Charlamov viditelně 

nervózní a nedal ani jeden gól. Zato potom se strhla celá lavina vstřelených gólů, rychlých 

útoků, brilantních blafáků a kliček v podání ‘mašiny‘ sílící od zápasu k zápasu – Charlamova! 

Charlamov za zápas běžně nastřílel tři čtyři góly. Fanoušci Čebarkulu ho milovali! Pět tisíc 

míst čebarkulského otevřeného stadionu se zaplňovalo do posledního, na Charlamova 

přicházelo i sedm až osm tisíc fanoušků, a nejen čebarkulských. Vlaky přivážely na zápasy 

Zvezdy mnoho natěšených fanoušků z Čeljabinsku, Miassu, Zlatoustu i vesnic a osad celého 

čebarkulského okresu. V den zápasu se v Čebarkulu nepohnul ani lístek, protože celé město 

žilo jen a jen hokejem. Stadion byl plný i hodinu dvě předtím, než měl zápas začít.“  

 Charlamov odehrál za Zvezdu téměř celou sezonu a ve čtyřiceti zápasech nastřílel 

třicet čtyři gólů. Úžasný výsledek! Trenér Zvezdy, major Vladimir Alfer, o úspěších mladého 

moskevského dravce informoval Kulagina. Zpočátku tomu očividně nevěřil, ale na jaře 1968 

v tehdejším Kalininu uviděl Charlamova v akci na vlastní oči a pochopil, že patří na hlavní 

soupisku CSKA. Zbývalo jen zjistit, jak se k tomuto návrhu postaví přísný Tarasov.  
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 Říká se, že rozhovor trenérů o dalším osudu talentovaného hokejisty byl dlouhý a 

náročný. Tarasov pochyboval o Charlamovových schopnostech a považoval jeho raketový 

vzestup v Zvezdě za náhodu. Kulagin však trval na tom, aby devatenáctiletého hokejistu 

přeřadili do Moskvy. Přece se mu podařilo Tarasova přesvědčit. A tak se na jaře 1968 

Charlamov vrátil do Moskvy, do CSKA.  

 

Ke zlatu je cesta trnitá  

V době Charlamovova návratu do metropole se už ruská superliga blížila ke konci 

(skončila 28. dubna 1968). Valerij se však na led ještě dostal a brzy i vstřelil první gól. 

K tomu došlo 23. dubna 1968 ve hře proti moskevským Křídlům Sovětů. Nejdůležitější ale 

bylo, že právě tehdy Charlamov získal své první zlato z turnaje. CSKA zvítězil a druhý tým 

v tabulce – moskevský Spartak – předehnal o 13 bodů (82 a 69). Soupiska vítězného týmu je 

následující: brankáři – Alexandr Paškov, Viktor Tolmačev; obránci – Vladimir Brežněv, Oleg 

Zajcev, Viktor Kuzkin, Vladimir Lutčenko, Alexandr Ragulin, Igor Romiševskij, Jurij 

Šatalov, Alexandr Gusev; útočníci – Veniamin Alexandrov, Vladimir Vikulov, Anatolij 

Ionov, Boris Michajlov, Jevgenij Mišakov, Jurij Moisejev, Vladimir Petrov, Viktor 

Polupanov, Alexandr Smolin, Anatolij Firsov, Valerij Charlamov.  

Všimněme si, že do týmu v dané sezoně přibylo pět nováčků: Valerij Charlamov, 

Alexandr Gusev, Vladimir Lutčenko, Boris Michajlov a Vladimir Petrov. Konkrétně tři 

poslední Tarasov nasadil do jedné lajny, z které se později zrodila slavná trojka: Boris 

Michajlov (*1944; pravé křídlo) – Vladimir Petrov (*1947; střední útočník) – Valerij 

Charlamov (*1948; levé křídlo). Na tomto místě se krátce zmíním o Charlamovových 

spoluhráčích z lajny, protože bez nich by se z něj těžko stal proslulý a vynikající útočník.  

 Michajlov se narodil 10. října 1944 v Moskvě. Hrát začal v roce 1956 za klub 

Trudovyje rezervy. V roce 1962 jej poslali nabrat herní zkušenosti do Saratova, do týmu 

Energija, kde strávil tři roky. V roce 1965 mu nabídli místo v moskevském Lokomotivu a 

odtud přešel už v roce 1967 do CSKA. O pouhý rok později se s CSKA poprvé stal 

hokejovým mistrem SSSR.  

 Petrov se narodil 30. června 1947. S hokejem začal v roce 1959 v Krasnogorsku 

(Moskevská oblast). V roce 1965 už hrál za moskevská Křídla Sovětů, s kterými odehrál dvě 

sezony. A v roce 1967 jej, stejně jako Michajlova, vzali do CSKA. Spolu s Michajlovem také 

začínal ve formaci, v jejímž středu stál slavný Veniamin Alexandrov. Alexandrov je však 

neustále utlačoval svou autoritou, proto v daném útoku nepanovaly zrovna idylické vztahy. 
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Vše do sebe zapadlo, až když Tarasov postavil místo Alexandrova právě Charlamova – a 

vznikla sportovně silná a lidsky plnohodnotná útočná trojice.  

 Koncem roku 1968 se Charlamovův útok dostal na soupisku týmu B sovětské sborné, 

kde se předvedl v tom nejlepším světle. Už v CSKA se den ode dne zlepšoval. Výsledkem 

bylo, že v následující sezoně superligy SSSR (září 1968–duben 1969) patřil mezi 

nejproduktivnější formace – připsal si rovných sto gólů (Charlamov – 37, Michajlov – 36, 

Petrov – 27). V sezoně 68/69 sice zvítězil moskevský Spartak, ale CSKA obsadil druhé místo 

v tabulce a získal jen o tři body méně než šampioni (48 a 45 bodů).  

 V prosinci 1968 zařadili mladý útok na soupisku týmu B sovětského národního 

mužstva, který nahradil mužstvo ČSSR v tabulce Mezinárodního turnaje, o rok později 

přejmenovaného na O pohár listu Izvestija (Čechoslováci do Moskvy nedorazili kvůli invazi 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa). V této soutěži vstřelila trojice Michajlov – 

Petrov – Charlamov 9 gólů, z nichž si dva (a čtyři asistence) připsal Valerij.  

 V lednu 1969 postoupil útok Michajlov – Petrov – Charlamov z 

reprezentačního mužstva B do mužstva A. Oficiální zkouškou trojice prošla v lednu během 

sportovního zájezdu sborné do Kanady (reprezentace se utkala s amatérskými týmy Kanady). 

První zápas se odehrál 19. ledna v Torontu. Tento zápas Sověti vyhráli s konečným skóre 4:2, 

přičemž dva góly vstřelili naši hrdinové – Charlamov (1 gól) a Petrov (1 gól).  

 V následujících dvou týdnech cesta po Kanadě pokračovala. Odehrálo se ještě osm 

zápasů a ve všech měl sovětský národní tým převahu. Celkový výsledek byl 9:0 na zápasy a 

59:24 na góly (samozřejmě v sovětský prospěch). Během her vstřelil Valerij Charlamov 

celkem osm gólů (a ve druhém zápase série, který sborná vyhrála 7:0, dosáhl na hattrick).  

 V polovině března 1969 začalo další mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo 

ve švédském Stockholmu. Pro Charlamovův útok to byla první prověrka v národním týmu (do 

té doby odehráli pouze přátelské zápasy). A právě tehdy bylo třeba národní tým Sovětského 

svazu omladit, což je velmi důležitý proces. Vynikající sportovce, kteří během šedesátých let 

vydobyli nesčetná vítězství na všech mezinárodních soutěžích, měli nahradit sportovci 

neméně znamenití. Občas se někdo obával, že se talent nováčků neprojeví tak zřetelně jako u 

jejich předchůdců. Ale tyto obavy, jak měla ukázat brzká budoucnost, byly liché. Mladá krev 

si v ničem nezadala s veterány a v lecčem je dokonce překonala. A mezi nadějnými bažanty 

byl i Charlamovův útok. Ale i zbytek mladíků měl doslova prvotřídní kvalitu. Kromě 

Charlamova, Petrova a Michajlova ve sborné debutovalo ještě pět hráčů: Jevgenij Paladěv 

(Spartak, Moskva), Vladimir Lutčenko (CSKA), Alexandr Jakušev (Spartak, Moskva), 

Alexandr Malcev a Vladimir Jurzinov (oba Dynamo, Moskva). Takový příliv nováčků sborná 
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ještě nikdy nezažila. Do té doby do reprezentace brali dva-tři nováčky, maximálně pět – 

v případě Olympijských her 1968 v Grenoblu. Sezona 1969 všechna tato čísla překonala.  

 V prvním zápase, kde sborná rozdrtila USA 17:2, vstřelil Charlamovův útok dva góly, 

i když Valerij si nepřipsal ani jeden. A hned ve druhém zápase proti Švédsku, kde Sověti 

zvítězili už skromněji (4:2), Charlamov nakonec otevřel i vlastní skóre. Vstřelil jeden gól (a 

jeho partner Michajlov druhý). Tento zápas mu dodal odvahy a Valerij začal skórovat 

prakticky v každém zápase: dal dva góly Kanaďanům (7:1 pro sbornou), jeden gól Finům (6:1 

pro sbornou), jeden gól Američanům (8:4 pro sbornou) a jeden gól Čechoslovákům (3:4 pro 

ČSSR).  

 Obecně se zápasy s Československem pro sbornou vyvíjely nejdramatičtěji. A dvě hry 

na MS 1969 nebyly výjimkou. Navíc tyto zápasy předčily všechny ostatní, protože se 

odehrály ve stínu výše zmíněných událostí srpna 1968. Mistrovství světa a Evropy se v roce 

1969 nemělo konat nikde jinde než v Praze. Sověti si ale uvědomili, že účast na MS v Praze 

by mohla být pro sbornou jen sedm měsíců po srpnových událostech značně riziková, a proto 

přesvědčili IIHF, aby turnaj přesunula jinam. A tehdy s pořadatelstvím mistrovství světa i 

Evropy souhlasilo Švédsko (Stockholm). Řevnivost mezi týmy ČSSR a SSSR ale nijak 

nezeslábla, pouze zesílila. Českoslovenští hokejisté doslova hořeli touhou si to s okupanty 

vyřídit, byť jen na ledě.    

 Mužstva spolu na tomto mistrovství sehrála dva zápasy. A v obou měl převahu tým 

Československa, který tyto hry považoval za vrchol své sportovní biografie. Čechoslováci 

mohli na mistrovství prohrát jakýkoliv jiný zápas, ale porážku od Sovětů by jim vlast nikdy 

neodpustila. Národní mužstvo do Stockholmu doprovázely tisíce fanoušků, které skandovaly: 

„Vy nám tanky, my vám branky!“  

 Už během prvního zápasu, 21. března 1969, začal československý brankář Vladimír 

Dzurilla snad doopravdy kouzlit a vychytal i nevychytatelné. Mimochodem právě na tomto 

mistrovství skončilo Dzurillovo přátelství se sovětským brankářem Viktorem Konovalenko. 

Dzurilla se snažil svému sovětskému kolegovi všemožně vyhýbat a když ho jednou uviděl na 

chodbě, odvrátil se od něj… a vyrazil opačným směrem.  

 V tomto památném zápase vychytal Dzurilla nulu a Konovalenko dvě střely pustil. 

Mač skončil vítězstvím Československa – 2:0. V tu chvíli se radovalo nejen celé 

Československo (obzvlášť bouřlivě slavila Praha), ale i pořadatel mistrovství, Švédsko, které 

stejně jako celý Západ invazi vojsk Varšavské smlouvy odsoudilo. Když tedy během zápasu 

na plochu náhle vnikl mladý československý emigrant s nápisem „My se Rusů nebojíme“ na 
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hrudi, švédská ochranka mu umožnila na ledě zůstat o něco déle, aby si všichni fanoušci (i 

televizní diváci) mohli jeho protest vychutnat.  

 Tato porážka se ale podepsala na Tarasovově zdraví – selhalo mu srdce. Je třeba 

podotknout, že do té doby prodělal dva infarkty a třetí by mohl mít fatální následky. Ve 

Švédsku to ale zatím dopadlo dobře. Už o týden později (28. března) vedl Tarasov svůj tým 

do dalšího boje proti úhlavním „přátelům“. A Čechoslováci se opět bili jako lvi. Výsledkem 

bylo, že sborná, která do té doby nikdy neprohrála se stejným soupeřem dvakrát na jednom 

turnaji, odcházela s další porážkou. Konečné skóre bylo 3:4. Po první třetině prohrávala 0:2, 

ve druhé ale vyrovnala, k čemuž jedním gólem přispěl i Charlamov. Později ale zavinil čtvrtý 

(rozhodující!) gól. Jen si představte, jak mu bylo. Sám na to vzpomíná takto:  

 „Při stavu 3:3 ve třetí třetině druhého zápasu s Československem, za remízy, kdy měl 

další gól rozhodnout, jsem se otočil, ztratil puk – a za naší bránou se rozsvítilo červené světlo.  

 Nikdo mi nemusel nadávat. Bylo mi jasné, co se stalo. A nikdo mi nenadával. Neříkal, 

co nás moje chyba stála.  

 Přišli ke mně trenéři, přišel Vjačeslav Staršinov. Padala z nich pouhá slova a směšně 

mě utěšovali.  

 Národní tým SSSR utrpěl porážku.  

 V naší kabině vládlo tíživé ticho. Strašlivé ticho. Nikdo mi nic nevyčítal, někdo 

dokonce prošel a poklepal mi na chránič – nezlob se, vždyť se z toho nestřílí, to se stává.  

 Otíral jsem si brusle a přemýšlel o zápase, o tom, co se stalo. Co se stalo kvůli mně, 

kvůli mé neodpustitelné chybě.  

 Styděl jsem se. Kvůli mně jsme prohráli mistrovství světa. Šest let v řadě – 1963 až 

1968 – jsme získávali zlato, a najednou se vítězná šňůra přetrhne. Přetrhne se kvůli mně. 

Kvůli mně budou z kluků bývalí mistři světa. Bývalí, včerejší mistři, Anatolij Firsov a 

Vjačeslav Staršinov, Alexandr Ragulin a Vitalij Davidov, Viktor Kuzkin a Vladimir Vikulov.  

 Z ponížení mi začaly téct zadržované slzy.  

 A v tu chvíli ke mně přišel Arkadij Ivanovič (Černyšev) a absolutně klidně, jako by 

mě ani neutěšoval, řekl: ‘Vždyť s hokejem teprve začínáš. Nemusíš se z toho hroutit. Tohle 

nebyla tvá poslední prohra. A pokud si budeš takhle moc brát každou chybu, každý neúspěch, 

tak dlouho nevydržíš.‘ “ 

 Mimochodem, v samotném závěru tohoto zápasu došlo k proslulému „zúčtování“: 

český hráč Jaroslav Holík ulehl na led, namířil svou holí na sovětskou střídačku, napodobil jí 

samopal a začal… „střílet“ sovětské hráče i s jejich trenéry.    
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Holík také vypráví: „S bratrem Jiřím jsme na sovětské kluky vždycky měli vztek, ale 

zároveň je obdivovali, protože hráli opravdu mistrovsky. I když vztek přece jen převažoval. 

Na hřišti jsme byli ochotní rýt rypákem v ledu, jen abychom Rusáky porazili. Kolik ran jsem 

od sovětských obránců schytal, kolik jsem jich vrátil – to už nikdo nespočítá. Obzvlášť mě 

dožíral Ragulin. Na bruslích byl sice neobratný, zato síly měl neúrekom. Pamatuju si, jak 

v Moskvě jednou máchnul, sejmul mě a držel mě u ledu. Já sebou mlel a řval: ‚Pusť, 

potvoro!‘ A on mi přidal ještě jednu a odjel střídat. ‚No dobře,‘ říkal jsem si. ‚To ti nedaruju!‘ 

A pak jsem se se svou paní jednou vypravil na dovolenou do Sovětského svazu, do 

Suchumi. Najednou u našeho hotelu se skřípěním zastavil taxík a z něj vystoupil Ragulin. 

Ukázalo se, že nějak zjistil, kde dovolenou trávíme, a přijel nás k sobě pozvat. Jak jsme mohli 

odmítnout? Tehdy jsme se skvěle prošli a dost jsme popili – i v tom mě samozřejmě předstihl. 

A už za rok jsem zval Ragulina já do Prahy. Nakonec jsme spolu vycházeli skvěle.“  

Vraťme se ale k mistrovství světa i Evropy 1969.  

Po signálu ukončujícím druhý zápas se sbornou byli Čechoslováci na vrcholu blaha. 

Někteří z nich (J. Golonka, bratři Holíkové, V. Dzurilla) se dokonce uchýlili ke zvláštnímu 

gestu: poklesli na led a začali jej… líbat. A pak téměř celý československý tým odmítl 

sovětským hokejistům podat ruce. Podobné protesty mistrovství světa ještě nezažilo. J. 

Golonka na to vzpomíná takto: „Jakožto kapitán jsem vyrazil podat protihráčům ruku – aby 

naše delegace nemusela platit pokutu. Ale za to, že zbytek týmu podání rukou odmítl, nám 

peněžní trest udělen nebyl. Jel jsem podél řady sovětských kluků a vysvětloval jim, že 

zůstávají našimi přáteli, ale mužstvo Československa prostě musí proti invazi vojsk 

Varšavské smlouvy protestovat.“ 

Co se týče sovětských hokejistů, ti nemohli nijak pochopit, proč českoslovenští 

kolegové obviňují za rozhodnutí učiněná jejich vládou právě je. Vždyť sportovci se snažili 

politiky vždy stranit, i když se to ne vždycky podařilo. Na rozdíl od sborné měli ale kolegové 

z Československa ve zvyku se mimořádně politicky vyhraňovat, obzvlášť po událostech srpna 

1968.  

Po druhé československé výhře nad Sovětským svazem v devětašedesátém už nikdo 

v Československu nepochyboval, že národní tým dokáže získat zlato. Vždyť hlavního soupeře 

už dvakrát porazil. Ale do situace se náhle vložili… Švédi. Tým Tre Kronor k sborné sice 

přehnané sympatie taky nechoval, ale po zlatu velmi toužil, protože hrál na domácí půdě. A 

Čechoslováci doufali, že s nimi v posledním zápase uhrají remízu (první zápas Švédi vyhráli 

2:0) a získají tak zlato. Ale hostitelé mistrovství nakonec dokázali nemožné. V posledních 

minutách zápasu za stavu 0:0 se jim povedlo překonat neprůstřelného Dzurillu (rozhodující 
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střelu si připsal Roger Olsson). Švédové si nakonec zajistili druhé místo a zlato putovalo 

k mužstvu Sovětského svazu, které tentýž švédský tým porazilo dvakrát (4:2 a 3:2). A tak 

českoslovenští hráči led stadionu Johanneshovs líbali marně – dotáhli to pouze na bronz. 

Doma je ale i tak vítali jako skutečné hrdiny tisíců fanoušků. A to vše proto, že 

československá reprezentace dvakrát porazila sovětské „okupanty“. Ne náhodou drželi 

fanoušci plakáty, na nichž se místo nápisů skvěla dvě vítězná skóre – 2:0 a 4:3.  

Pojďme ale zpátky k mistrovství.  

 Dva dny poté, co Sověty porazil tým Československa, hráli hoši svůj poslední zápas – 

s Kanadou. Podle Charlamova: „Po hovoru s Arkadijem Ivanovičem Černyševem jsem hrál 

vyrovnaněji, s větší sebedůvěrou a menšími obavami, a když člověk své síle věří, najednou 

chybuje méně: jede proti soupeři a najednou ví, jak jej může obehrát, obejít, oklamat, nebojí 

se ani obránce, ani možné chyby, ví, že ostatní riziko pochopí a zdůvodní si ho. A hra se lepší. 

A samotný hokej vypadá ještě zajímavěji. 

 Pamatoval jsem si všechna svá promáchnutí, všechny svoje chyby, podrobnosti 

každého zápasu jsem si pamatoval opravdu do detailu, po vítězství jsem ale byl šťastný a 

nijak jsem svou radost neskrýval.“  

 Čechoslováci hráli proti Švédsku ve stejnou dobu jako sborná proti Kanadě. A ten 

zápas, jak už bylo řečeno, prohráli. Sborná vyhrála s konečným výsledkem 4:2 (Charlamov 

neskóroval, ale díky jeho přihrávkám se to dvakrát povedlo Michajlovovi). Proto se hokejisté 

vraceli na hotel už s titulem mistrů světa. Asi si dovedete představit, jak velkou radost tehdy 

pociťovali. Jak vzpomíná Charlamov: „Po zápase s Kanadou jsme se vraceli na hotel a zpívali 

jsme. Jeli jsme tam skoro hodinu a celou dobu jsme zpívali, neztichli jsme ani na vteřinu. 

V těchto chvílích jsme byli dokonale šťastni…“  

 A následujícího dne se Charlamov dozvěděl ještě jednu ohromující novinu. Jakou? 

„Na stockholmském letišti mě Slavo Staršinov jako první informoval, že mi byl přiděleno 

naše nejvyšší sportovní ocenění – zasloužilý mistr sportu – a taky mi jako první gratuloval. 

Nedovedu si představit, jak se to Vjačeslav dozvěděl nejdřív ze všech, ale předběhl dokonce i 

trenéry…“  

 Všimněme si, že na tomto mistrovství světa patřil Charlamov i k nejproduktivnějším 

hráčům se ziskem 13 bodů (6 gólů, 7 asistencí). Ještě o fous lépe dopadl Michajlov: 14 bodů 

(9 + 5).  
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Vzestup a pád a naopak  

 Když v polovině září 1969 začalo další (celkem čtrnácté) mistrovství SSSR, 

Charlamov do něj vstoupil výborně naladěn. Už své místo v srdci týmu potvrdil, se svým 

útokem získal titul nejtalentovanějšího mladého hokejisty mistrovství (zároveň v téže sezoně 

debutoval v CSKA ještě jeden nováček – sedmnáctiletý Vladislav Treťjak, který přerod 

juniora v mistra absolvoval také velmi rychle).  

 A v prosinci se Charlamovův útok v rámci sovětské reprezentace zúčastnil dalšího 

turnaje O pohár listu Izvestija. Náš útok se předvedl v plné parádě: získal první místo, vyhrál 

čtyři zápasy a uhrál jednu remízu (s Kanadou, která skončila druhá). Charlamovův útok na 

turnaji odehrál čtyři zápasy a vstřelil osm gólů (z celkových 25 gólů sborné): Michajlov – 3 

góly, Petrov – 3 góly, Charlamov – 2.  

 Hned po turnaji se sovětská reprezentace vypravila na tradiční novoroční turné 

po Kanadě, kde sehrála pět přátelských zápasů proti amatérským mužstvům. Tentokrát se 

štěstí usmálo na domácí, kteří zvítězili ve třech zápasech, zatímco sborná pouze ve dvou. 

Charlamovův útok vstřelil osm gólů: Petrov – 5, Charlamov – 2, Michajlov – 1.  

 V březnu 1970 se odehrálo další mistrovství světa, opět ve švédském Stockholmu. 

Proč znovu ve Stockholmu? Původně měl tento turnaj probíhat v Moskvě. Sovětské úřady se 

ale této pocty vzdaly: obávaly se, že by turnaj mohl narušit výročí V. I. Lenina (které připadlo 

přesně na šampionát), a to nejen možnou prohrou sborné (v jejíž výhru úřady ostatně věřily), 

ale i skandálními výtržnostmi hráčů československé reprezentace. Kvůli tomu se turnaj 

nakonec opět konal ve Švédsku.  

 Tentokrát sovětští hokejisté do Švédska přijeli s nezlomným odhodláním nečekat na 

zásah vyšší moci a vítězství si vydobýt vlastníma rukama. A obzvlášť velké naděje vkládali 

sovětští fanoušci i hokejoví odborníci právě do Charlamovova útoku, který byl na mistrovství 

SSSR nejlepší a nejproduktivnější. Všichni věřili, že budou tyto úspěchy pokračovat i na 

světové úrovni. Skončilo to ale jinak, i když obecný výsledek sborné byl zářný – z deseti 

zápasů jich sborná devět vyhrála a prohrála jen proti Švédům. Reprezentanti vstřelili 68 gólů 

a dostali jen 11. Charlamovův útok si mohl připsat 19 gólů: Michajlov – 7, Charlamov – 7, 

Petrov – 5. Na rozdíl od předchozího šampionátu to ale ani jeden hráč z tohoto útoku podle 

bodování „gól + asistence“ mezi nejproduktivnější hráče turnaje nedotáhl. Proč? Podle 

samotného Charlamova proto:  

 „Věřili nám. Očekávali toho od nás hodně. Opravdu hodně. A to jsme chápali. Moc 

dobře jsme to chápali! Proto jsme se báli…  
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 Vždyť to, co by odpustili nováčkům, nám už nesleví. A vybojovat uznání, jak známo, 

je snazší než si ho udržet.  

 Nemyslete si, že se chci nějak vymlouvat. Prostě hledám vysvětlení, proč už to 

našemu útoku tak nešlo. Vždyť rozhodující zápasy, jako třeba finále mistrovství 

v sedmdesátém, jsme sehráli, jak se patří.  

 Trenéři nám v jedné části šampionátu oprávněně nadávali, Petrova dokonce ze hry 

stáhli. Vyčítali naší lajně sobectví a neschopnost přihrávat. Všechny jsme je chápali. 

Chápali jsme, kdy nás napomínají právem a kdy z ‚výchovných‘ důvodů. Snažili jsme 

se. Tekly z nás hektolitry potu. I v zápase, i na tréninku.  

 V každém zápase jsme šli na hranice svých možností. Zdálo se, že nám všechno přeje 

– ale hra nám nešla.  

 Nadšení zmizelo. Naše fyzička zjevně upadala, což zažívá každá formace, každá 

skupina. A tento pád jsme prožili zrovna během mistrovství světa. A vyvolala jej – či 

urychlila – naše nezměrná nervozita…“  

 

Koncem dubna skončilo i mistrovství SSSR, v němž vavříny (už popatnácté) sklidil 

CSKA. Druhý Spartak za sebou nechali o deset bodů (79 ku 69). Produktivita Charlamovova 

útoku byla nejvyšší: Petrov vstřelil 51 gólů (rekord mistrovství), Michajlov 40, Charlamov 

33. Celkový výsledek – 124 gólů.  

Když v září 1970 začalo následující mistrovství SSSR, Charlamovův útok byl opět 

nasazen. A vstřelil několik gólů prakticky v každém zápase – obzvlášť se o to zasloužili 

Charlamov a Michajlov. Ano, na tradičním turnaji O pohár listu Izvestija se v prosinci 

Charlamovův útok předvedl skromně: ve třech zápasech nastřílel jen čtyři góly. Nakonec na 

tomto turnaji skončila sborná na druhém místě a vítězství přenechala Čechoslovákům.  

Po turnaji Izvestija mělo, jako dříve, následovat turné sborné po Kanadě, v roce 1970 

ale na tento zájezd nedošlo kvůli kanadskému odmítnutí (rozhodli se pro izolaci). Tehdy se 

reprezentanti vypravili na přátelské zápasy do přátelsky-nepřátelského Československa a 

Finska. Sehráli s ostatními týmy po dvou hrách, třikrát zvítězili a jednou prohráli (s 

Československem). Charlamovův útok vstřelil 7 gólů: Petrov 4 (všechny góly vstřelil 

v zápase s Československem), Charlamov 2 a Michajlov 1.  

V březnu 1971 následovalo další mistrovství světa, tentokrát ve švýcarském Bernu a 

Ženevě. Doslova v předvečer jeho zahájení odehrála sborná v rámci příprav čtyři přátelské 

zápasy ve Švédsku a Finsku proti reprezentacím těchto zemí. Ve třech zápasech vyhráli a 

jeden prohráli (se Švédy). Charlamovova formace byla velmi produktivní a z celkových 22 
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gólů jich vstřelila 11 čili rovnou polovinu. Góly si útok rozdělil následovně: Charlamov 6, 

Petrov 4, Michajlov 1.  

Na tomto mistrovství měla sborná za úkol jediné – vybojovat světové zlato. Evropské 

zlato však putovalo do Československa. O osudu posledního zápasu se rozhodovalo v duelu 

probíhajícím 1. dubna.  

Po první třetině svítilo na tabuli skóre 1:1. Ve čtvrté minutě druhé třetiny dopravil 

Valerij Charlamov puk do branky po tvrdé ráně Viktora Kuzkina od modré. 2:1 – a sborná se 

poprvé na tomto mistrovství dostává v zápase s československou reprezentací do vedení. 

Mezitím sovětští hoši pokračují v náporu: stoprocentní šance mají postupně Alexandr Malcev 

(na tréninku několik dní před zápasem mocnou a tvrdou ránou prostřelil plastový mantinel 

ženevské arény Les Vernets), Vladimir Petrov, Valerij Charlamov a Boris Michajlov, ale puk 

je jako zakletý a do československé brány ne a ne spadnout. A v těchhle sportech platí jedno 

pravidlo: nedáš – dostaneš.   

Brzy se na trestnou lavici odebírá Alexandr Ragulin a českoslovenští hokejisté 

vyrovnávají – 2:2. Takto končí druhá třetina. A v poslední dvacetiminutovce se štěstí od 

sborné odvrátilo už definitivně. Došlo k dalšímu vyloučení (Vjačeslav Staršinov) a 

Čechoslováci se ujímají vedení – 3:2. Tohle byl podle všeho zlomový okamžik hry, protože 

v sovětské bráně přistály ještě dvě střely. Nakonec sborná prohrála 2:5 a kvůli tomu přišla o 

titul mistrů Evropy, který nakonec putoval Čechoslovákům, když o dva dny později zvítězili 

ještě nad Finy. Aby sborná mohla teď vyhrát zlaté medaile mistrů světa, musela 3. dubna 

vybojovat alespoň jediný bod v závěrečném zápase proti Švédsku. A byť Sověti v prvním 

kole nad Švédy vyhráli vysoko 8:0 (Anatolij Firsov vytvořil rekord, když vstřelil čtyři góly), 

bylo jasné, že tato hra bude mnohem obtížnější. A také byla.  

Zezačátku Sověti vedli 2:0 (v 28. vteřině otevřel skóre Anatolij Firsov a druhý gól 

vstřelil v páté minutě jeho spoluhráč z CSKA Viktor Kuzkin). Švédi se ale nehodlali vzdát 

bez boje. A vstřelili tři góly za sebou. Velkou službu ale Švédům prokázala i příhoda z konce 

druhé třetiny, kdy po tvrdé ráně jednoho hráče… prasknul plastový mantinel. K něčemu 

takovému došlo už při tréninku sborné, ale tentokrát mantinel utrpěl rukou Malceva. A je tu 

nový případ. Desetiminutová přestávka se musela zdvojnásobit, aby mohl být mantinel 

opraven. A tato pauza hrála do karet Švédům, kteří spoléhali na to, že si odpočinou, naberou 

síly a přejdou na defenzivní hru, ve které vítězné skóre udrží. Ale tento záměr nevyšel.  

V poslední třetině létali hráči sborné po ledě jako kulky a s každým novým útokem 

vnesli do řad protivníkových obránců i paniku a chaos. Nakonec musel švédský brankář ze 

své sítě lovit čtyři góly, které zůstaly nepotrestané a které vstřelili Valerij Charlamov, Boris 
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Michajlov, Vladimir Petrov a Vladimir Lutčenko. Zápas skončil výsledkem 6:3 pro sbornou. 

Sovětská reprezentace se podeváté stala mistrem světa. A v Ženevě byl překonán ještě jeden 

rekord: podeváté se mistry stali i Alexandr Ragulin, Vjačeslav Staršinov a Vitalij Davydov. 

Treťjak téhož večera získal titul zasloužilého mistra sportu.  

Charlamovův útok si ve Švýcarsku připsal 20 gólů: Petrov – 8, Michajlov – 7, 

Charlamov – 5. Charlamov svým spoluhráčům zároveň dvanáctkrát asistoval, což mu 

nakonec vyneslo druhé místo v tabulce nejlepších střelců turnaje (na prvním místě se umístil 

Anatolij Firsov s 19 body – 11 + 8). To vše nebyla náhoda, vzhledem k tomu, že právě 

Charlamov byl mozkem této lajny a hlavním zakladatelem útoků.  

Ve stejném roce spatřila světlo světa kniha A. Firsova Zažeč pobedy svet (Zažehnout 

světlo vítězství – pozn. překl.), kde o Charlamovově triu vypráví toto: 

„Když se mě někdo zeptá, který útok našeho současného hokeje považuju za nejlepší, 

bez váhání jmenuju Borise Michajlova, Vladimira Petrova a Valerije Charlamova.  

Stali se skutečnými tahouny CSKA i národního týmu.  

A k vrcholu vystřelili stejně prudce jako před několika lety můj útok (Anatolij Firsov 

– Vladimir Vikulov – Viktor Polupanov – pozn. autora).  

Na ledě i mimo něj mezi všemi třemi panuje podivuhodné přátelství. Jsou nerozluční, i 

když jedeme na soustředění nebo na zápasy do jiných měst a zemí. Nikdy se nehádají, 

i když Boris a Valerij si z Volodi rádi utahují. Nejoblíbenější téma jejich vtípků jsou 

úspěchy Petrova jakožto hlavního střelce formace, a musím přiznat, že bývají dost 

zdařilé, tím víc, že Voloďa často příležitost k vtipkování zavdává.  

Každý z nich je úplně jiný, nejen na ledě, ale i v životě.  

Veselý, energický a obvykle ve středu pozornosti – takový je Charlamov, který jaksi 

překvapivě přirozeně doplňuje prchlivého, ale neobyčejně férového Borise Michajlova 

a mrzoutského, ale zároveň zcela dobromyslného Voloďu Petrova.  

V čem je síla Petrovovy útočné formace? Myslím, že především v moderním pojetí 

podstaty hry… Promyšlený, možno říci i inteligentní, pohyb, jehož základem je 

soupeři zamotat hlavu tak moc, že mu prostě nebude zbývat fyzická síla na to, aby se 

s ním vypořádal – to zaprvé. Zadruhé spočívá v rychlosti, schopnosti číst za pohybu 

soupeřovu hru…“  

 

Přímo o Valeriji Charlamovovi píše ve své knize legendární útočník tohle:  

„Valerij je nevyčerpatelným zdrojem vtipů a nápadů, svými komentáři zpestří i ten 

nejnáročnější trénink. Neztichne ani na vteřinu, ani při úspěšném obehrání jiného 
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hráče, nebo naopak při neúspěšném osobním souboji, ani při míjení střídačky nebo při 

střele za ležícího brankáře. 

Charlamov má vždycky společnost, nikdy není sám, a doprovází ho nejen nerozluční 

přátelé Boris a Voloďa, ale i Vladimir Vikulov, Alexandr Malcev nebo Vladimir 

Lutčenko.  

Sborná jede na trénink.  

Někdo křičí přes celý autobus:  

‚Valero, viděls tu tmavě červenou Volhu? To je dobrý auto! Kdy si ji koupíš?‘ 

Charlamov naříkavým hlasem vzbuzujícím soucit vysvětluje:  

‚Včera jsem byl v hračkářství… a do žádný se jim nevlezu…‘ 

Autobus přijíždí k aréně. Spěcháme do šatny.  

Nový dres si Valerij šetří a teď si obléká starý, kterému se už povážlivě roztahují švy.  

Saša Malcev se při pohledu na roztažený dres ještě vrací k autům.  

‚Volhu by kupoval, ale na nový dres nemá…‘  

Ale hlavně – Charlamov vesele a duchaplně hraje. Právem je považován za jednoho 

z největších mistrů ruského hokeje.  

Nejvíce je mi na mladém hokejistovi sympatický jeho vztah k tréninkům, jeho 

neuvěřitelná píle. Mohlo by se zdát, že měl prostě štěstí, dostal do vínku ohromný 

talent, vše se snadno daří, a tak si může dovolit trochu zvolnit, ale on ne! Charlamov 

patří ke stejnému druhu mistrů jako Vikulov – do tréninků je nikdo honit nemusí…“  

 

Na konci dubna 1971 skončil hokejový šampionát SSSR, ve kterém zvítězil tým 

CSKA. Zdůrazněme, že tento turnaj byl zkrácený – místo dřívějších 12 týmů se soutěže 

zúčastnilo jen 9. Po téměř celou dobu turnaje vedlo moskevské Dynamo, ale ke konci se 

CSKA nějak povedlo jej dohnat, a pak i o sedm bodů předehnat. Nejproduktivnějším hráčem 

turnaje se ale stal Alexandr Malcev z Dynama, který získal 57 bodů: 37 gólů vstřelil a 

dvacetkrát asistoval. A právě na druhém místě se umístil náš hrdina Valerij Charlamov s 51 

body (39 + 12). Mimochodem, Charlamov a Malcev byli dobří přátelé, kteří se skamarádili na 

posledním mistrovství světa. Na třetí příčce žebříčku útočníků se umístil další hráč 

z Charlamovova útoku, Boris Michajlov s 47 body (32 + 15).    

 

V nové lajně snů  

 19. srpna 1971, přesně v ty dny, kdy byl Charlamov s CSKA na letním soustředění, se 

jeho sestře Taťjaně v Moskvě narodil syn, jehož na počest proslulého bratra pojmenovala 
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Valerij. Bohužel byl osud Valerije Charlamova mladšího stejně tragický jako osud jeho 

strýce: zemřel téměř ve stejném věku – v okamžiku úmrtí (2007) mu mělo být 36 let.  

 Vraťme se ale do roku 1971, kdy jsou všichni hrdinové ještě živí a zdraví.  

 Hned po letním soustředění se sovětská reprezentace vydala na krátké turné po 

Spolkové republice Německo před začátkem nové sezony (na konci roku se měl konat další 

turnaj O pohár listu Izvestija a na počátku roku následujícího čekal nejdůležitější turnaj, a to 

turnaj Zimních olympijských her v Sapporu). V západním Německu sborná s německou 

reprezentací sehrála dva zápasy a v obou zvítězila: 9:4 a 14:1. Charlamovův útok v těchto 

zápasech nastřílel nejvíce gólů – celých devět. Z těchto gólů jich dal Petrov pět (přičemž čtyři 

padly ve druhé hře 26. září), Charlamov tři (všechny v prvním zápase 24. září) a Michajlov 

jeden.  

 Ani tato kanonáda ale Tarasova neodradila od jednoho nápadu… a to, že tento útok 

zruší a Charlamova z něj odstraní. Trenér dospěl k závěru, že Charlamov (kterého měl 

z tohoto útoku nejraději) nemá možnost předvést všechen svůj vynikající potenciál, který by 

se možná projevil, kdyby hrál v jiném útoku. A tak v Tarasově hlavě uzrál nápad, že sestaví 

lajnu snů CSKA i reprezentace, v které budou figurovat útočníci Anatolij Firsov, Valerij 

Charlamov a Vladimir Vikulov, a také obránci Alexandr Ragulin a Gennadij Cygankov. 

S lajnou snů se počítalo z dlouhodobého hlediska: zaprvé měla pomoci k olympijskému zlatu, 

zadruhé se měla pustit do kanadských profesionálů, protože zápasy s nimi se (podle Tarasova) 

už blížily.  

 V. Akopjan vypráví:  

 „Tarasov se rozhodl, že obohatí herní princip Firsovova ‚systému‘ nesrovnatelnými a 

naprosto očividnými schopnostmi V. Charlamova. Tyto podrobnosti jsou důležité, 

abychom pochopili, jak těžké pro Tarasova bylo přesvědčit sama sebe, že posílení 

Firsovovy lajny na úkor oslabení Petrovova útoku týmu nakonec přinese zlepšení. 

Jinými slovy, posílení Firsovovy lajny se projeví výrazněji než oslabení Petrovova 

útoku.  

 Neméně důležitá je ale i skutečnost, že kromě přání posílit celkovou hru sovětské 

reprezentace Tarasov hodlal ‚prodloužit sportovní život velkých veteránů A. Firsova a 

A. Ragulina‘ mezi elitou světového hokeje.  

 V ‚rovnici‘ figuroval Ragulin jako stoper, polobeci Cygankov a Firsov, a útočník 

Vikulov. A k jejímu řešení patřilo promyslet, který z útočníků by tuto hvězdnou 

sestavu ideálně doplnil. Tarasov věděl, že to musí být hráč jedinečný, jehož herní styl 

se naprosto liší od Firsovova a Vikulovova uspořádání a chápání hry, aby doplnil 
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jejich různorodost novými individuálními nápady a významně obohatil útočný 

potenciál lajny i celého týmu.  

 Pouze Valerij Charlamov, tento podivuhodný hokejový přirozený talent, byl právě 

takovým drahokamem, kterému není rovno, a který by ideálně doplnil uměleckou 

kompozici sestavy. Michajlov a Petrov s trenérovou koncepcí zásadně nesouhlasili, ale 

Charlamov v ní pocítil svěží vítr kvalitativně nové herní vlny a jeho věrní 

spoluútočníci nakonec slevili z vlastních zájmů a popřáli kamarádovi v nové lajně jen 

to nejlepší…“ 

 

 Nová lajna se začala zabíhat přímo na Poháru Izvestija, který se konal v Moskvě ve 

druhé polovině prosince 1971 (turnaje se zúčastnily čtyři evropské země: Sovětský svaz, 

Československo, Finsko a Švédsko). Právě tam hrál Charlamov v útoku s Firsovem a 

Vikulovem a k Michajlovovi a Petrovovi postavili Jurije Blinova.  

 Turnaj byl zahájen 17. prosince. V ten den se sborná střetla s Finy a prohrála 2:4. 

Zároveň sborná už v první třetině prohrávala 0:3. Dva sovětské góly vstřelil útočník nového 

Charlamovova útoku Vladimir Vikulov. Ten samý útok zazářil i následujícího dne, v sobotu 

18. prosince, kdy sborná porazila Československo 5:2 a tři góly vstřelili hráči z nového útoku: 

Vikulov, Firsov a Charlamov.  

 Nehledě na to, že tři týmy nakonec získaly po čtyřech bodech (SSSR, ČSSR a Finsko), 

pohár Izvestija putoval do Sovětského svazu, který měl nejlepší brankový rozdíl – 19:7. 

Z devatenácti gólů si jich Charlamovův nový útok připsal devět – Vikulov 5, Charlamov 3, 

Firsov 1. Petrovův útok vstřelil pět gólů – Michajlov a Blinov po 2, Petrov 1. Ukázalo se, že 

promíchání hráčů sovětskému hokeji prospělo. Totéž píše i V. Akopjan: „Formace se vyvedla 

náramně. Pohotoví útočníci s nápaditou podporou Firsova rozložili obranu libovolného 

soupeře. Polobeci v záloze zadusili většinu soupeřových protiútoků hned v zárodku a stoper 

Ragulin obranu, jako jednolitá skála, jistil zezadu.“ 

 Obě nové formace se blýskly i na mistrovství SSSR, které začalo v říjnu 1971, a 

k zimní olympiádě se už chýlilo ke konci. To ale probereme později, zatím se vraťme 

k Zimním olympijským hrám v Sapporu (Japonsko), které byly zahájeny na samém začátku 

února 1972.  

 První zápas sborná odehrála v sobotu 5. února proti Finům. Tento střet byl pro 

sovětské hokejisty vcelku snadný: pouze v první třetině Finové zvládli důstojně odolávat a 

nechali soupeři jen jednogólový náskok (3:2), ale pak je něco zlomilo. Konečný výsledek byl 

9:3 pro národní tým Sovětského svazu. Nejlepší útočnou formací se stal útok Vikulov – 
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Firsov – Charlamov, který vstřelil 5 gólů (s hattrickem pro Charlamova a dvěma góly pro 

Vladimira Vikulova). Borisi Michajlovovi se však v tomto zápase nedařilo – nejen, že 

nevstřelil ani jeden gól, ale dokonce utrpěl vážné zranění. Poranil si meniskus pravého 

kolenního kloubu. Po zápase bylo svoláno lékařské konzilium, které vyřklo verdikt: 

Michajlov nesmí šest až osm týdnů hrát. Na to ale řekl jen: „Na to vám kašlu, hrát budu.“ A 

mluvil tak sebejistě, že se s tím lékaři prostě museli smířit. 

 Michajlova ubytovali na pokoji s lékařem národního týmu Olegem Belakovským a 

masérem, kteří začali jednoho z nejlepších útočníků reprezentace společně vypiplávat 

– pomocí injekcí, umrtvování i masáží. Dva následující zápasy ale musel Michajlov stejně 

vynechat. Zejména jednu z rozhodujících her proti Švédsku, která se měla konat 7. února. 

Švédy na této olympiádě trénoval Kanaďan Bill Harris, který svým svěřencům sebejistě slíbil, 

že z nich udělá olympijské vítěze. Švédi proto do zápasu vstoupili s maximální koncentrací. 

Po dvou třetinách vedla sborná 2:0, přičemž skóroval opět Charlamovův útok – Firsov a 

Charlamov. Všem už se zdálo, že je vyhráno. Všem kromě Švédů. V závěrečné 

dvacetiminutovce zvládli vyrovnat a nakonec to dotáhli na remízu 3:3 (za sbornou potřetí 

neskóroval nikdo jiný než neohrožený Charlamov).  

 O osudu olympijského zlata se rozhodovalo v zápase mezi SSSR a ČSSR 13. února. 

Zápas – jak se konečně očekávalo – se vyvíjel neuvěřitelně dramaticky. Nejdřív 

Čechoslováky zklamal brankář Vladimír Dzurilla, který byl tak nervózní, že se už v první 

třetině dopustil dvou nepříjemných chyb, díky kterým se dostala sborná do vedení 2:0. A když 

na začátku druhé třetiny pustil i třetí gól, mnohým se zdálo, že už je rozhodnuto. 

Čechoslováci se tímto stavem ale nesmířili a s dvojnásobnou energií se vrhli na dobývání 

sovětské brány. Brzy se jim povedlo snížit stav. Chvíli před koncem třetiny ale Dzurilla pustil 

čtvrtý gól.  

 V poslední třetině se českoslovenští sportovci znovu vrhli do útoku a povedlo se jim 

prostřelit Treťjaka ještě jednou. Skóre bylo 4:2 pro sbornou. Během několika následujících 

minut Čechoslováci neúnavně atakovali sovětskou bránu a možně i nemožně se snažili snížit 

skóre. Kdyby se jim to povedlo, získali by výhodnou psychickou vzpruhu. To si ale 

uvědomoval i sovětský tým. Nakonec se mu podařilo soupeřův nátlak ustát, vstřelit ještě 

jeden gól a dosáhnout výsledku 5:2. Za sovětskou reprezentaci skórovaly všechny tři útoky: 

Anatolij Firsov (z útoku Firsov – Vikulov – Charlamov), Boris Michajlov a Jurij Blinov 

(Michajlov – Petrov – Blinov) a dva góly vstřelil Jevgenij Mišakov (Malcev – Mišakov – 

Jakušev).  

 Boris Michajlov na to vzpomíná takto:  
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„Večer po zápase jsme seděli v olympijské vesničce a slavili vítězství. Stůl jsme 

postavili z posuvných dveří. Vedoucí výpravy Valentin Syč slíbil: ‚Až dojde vodka, 

dám vám další.‘ Najednou přišel československý brankář Dzurilla div ne v slzách a 

říká: ‚Prej za tu prohru můžu já.‘ Jak ho utišit? No tak ho vezmeme mezi nás a 

nalejeme mu panáka: ‚Pij na naše vítězství!‘ 

 

S devíti body sovětská reprezentace vyhrála olympijské zlato. Konečný brankový 

rozdíl byl 33:13. Charlamovův útok si jich připsal 16: Charlamov – 9 (+7 asistencí), Vikulov 

– 5 (+3), Firsov – 2 (+5). Vidíme, že favoritem útoku se stává náš hrdina Valerij, pro něhož 

byla tato olympiáda z hlediska produktivity turnajem snů. Stejně se pro něj však bude vyvíjet 

i mistrovství SSSR 1972, ke kterému se ještě vrátíme.  

Petrovovův útok se ale zasloužil o pouhých pět gólů: Blinov – 3 (+3), Michajlov – 2 

(+0), Petrov – 0 (+2). Jak vidíme, výsledek byl úplně opačný, skoro až neúspěšný (centr 

Petrov soupeřova brankáře nepřekonal ani jedinkrát). Tato formace se během turnaje 

několikrát měnila – za Michajlova dvakrát a za Petrova jednou nastoupil Jevgenij Mišakov a 

ani jemu se nepovedlo vstřelit jediný gól.  
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2. Komentář  

  

2.1 Překladatelská analýza  

 Následující část práce se věnuje analýze originálu dle modelu německé translatoložky 

Christiane Nordové. Nordová rozlišuje vnětextové a vnitrotextové faktory, kdy 

k vnětextovým řadí autora, případně vysilatele sdělení, záměr, příjemce, médium, místo a čas 

komunikace. K vnitrotextovým faktorům patří téma a obsah textu, presupozice adresáta, 

kompozice textu, lexikum, nonverbální a suprasegmentální prvky, styl a syntax (Nordová 

1991: 36–37).  

 

2.1.1 Vnětextové faktory  

2.1.1.1 Autor a vysilatel 

Model Nordové rozlišuje autora a vysilatele textu. Vysilatel může být 

konkrétní osoba nebo instituce, jež má text zprostředkovat recipientovi a zároveň mu 

tak předat určitou informaci. Autor pak vystupuje jako producent textu. Rozlišení 

autora a vysilatele je nosné především u neliterárních textů, kde se jméno autora 

obvykle neuvádí, protože není relevantní. Vysilatel však uveden být musí. V případě 

textů literární povahy je autor a vysilatel vždy tatáž osoba, autor daného díla je tak 

zároveň jeho vysilatelem (Nordová 1991: 42–43).  

Autorem tohoto textu je novinář a spisovatel Fjodor Ibatovič Razzakov. 

Razzakov (*1962) vystudoval fakultu historie univerzity Moskovskij oblastnoj 

pedagogičeskij institut imeni Krupskoj. Od roku 1992 pracuje jako novinář a v roce 

1994 publikoval svou první knihu. 

Je znám jako autor knih biografických a knih o sovětské a ruské 

kinematografii, televizním vysílání, estrádách a sportu. V roce 2004 vydal dvoudílnou 

knihu Žizň zamečatělnych vremen, ve které chronologicky popisuje sedmdesátá léta 

v Sovětském svazu. V roce 2016 se k projektu vrátil a začal vydávat podrobnou 

kroniku šedesátých let pod názvem Žizň zamečatelnych vremjon. Šestiděsjatyje. Je 

držitelem ocenění Slovo k narodu.  

Kromě Charlamovovy biografie zpracoval životopisy např. Vladimira 

Vysockého, Ally Pugačovové nebo Vladislava Treťjaka.  
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2.1.1.2 Záměr autora 

Záměr autora částečně plyne z anotace knihy a z povahy autobiografického 

žánru. Razzakov přibližuje a popisuje život hokejisty Valerije Charlamova, který je 

milovníky sportu považován za legendu a proslavil se po celém světě. Získané 

informace považuje za unikátní a celou knihu ilustrují fotografie 60.–80. let 20. století, 

které více přibližují zlatý věk ruského a sovětského hokeje.  

 

2.1.1.3 Příjemce  

Předpokládaným příjemcem výchozího textu může být rodilý mluvčí ruštiny 

nebo nerodilý mluvčí s pokročilou znalostí jazyka. Zároveň jím je laik, který se zajímá 

o sport (či přímo hokej) a významné sportovce. V každém případě by se měl 

orientovat v hokejové terminologii a slangu. Výhodou pro něj bude, bude-li mít 

přehled o významných hokejistech šedesátých a sedmdesátých let, a to nejen 

sovětských, ale i československých. Měl by mít také povědomí o československo-

sovětských vztazích konce šedesátých let, neboť pocity z invaze vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa se odrazily také na sportovním poli, jak ostatně vyplývá i 

z překládaného úseku.  

 

2.1.1.4 Médium  

Text vyšel jako knižní publikace v různých nakladatelstvích. V roce 2013 

knihu Valerij Charlamov. Legenda № 17 vydalo nakladatelství EKSMO, jež sídlí v 

Moskvě, v roce 2014 pak taktéž moskevské nakladatelství Algoritm. Překlad je 

vypracován dle textu vydaného nakladatelstvím Algoritm.  

Text lze nalézt také v elektronické podobě, na jejímž základě byla vypracována 

tato bakalářská práce. Z celého textu je zveřejněn pouze souvislý úryvek v rozsahu asi 

30 NS a celá kniha není volně dostupná. Lze ji pořídit jak v elektronické podobě, tak 

jako knižní publikaci.  

V roce 2013 vznikl stejnojmenný životopisný film.  

 

2.1.1.5 Místo  

Text vznikl v Rusku. Autor žije a dlouhodobě působí v Moskvě, kde také byla 

kniha, jak je zmíněno výše, publikována. Autor v textu odkazuje k různým sovětským 



 29 

i zahraničním městům a pozornost je věnována také konkrétním názvům sovětských 

hokejových klubů.  

 

2.1.1.6 Čas  

Kniha Valerij Charlamov. Legenda № 17 byla poprvé vydána v roce 2013, jde 

tedy o poměrně aktuální dílo. Časový rozestup mezi vznikem originálu a překladu není 

velký, proto tato skutečnost nepředstavuje při překladu žádné problémy.  

Autor chronologicky popisuje Charlamovův život a začíná tedy rokem 1948, 

převážná část textu je ale věnována Charlamovově profesionální kariéře, tedy 

šedesátým a sedmdesátým létům 20. století.  

 

2.1.1.7 Funkce  

Funkce textu je charakterizována na základě modelu lingvisty Romana 

Jakobsona (Jakobson 1995: 78–81). Jde o model funkcí komunikačních neboli 

vnějších, což znamená, že stojí mimo systém jazyka. Jakobson rozlišuje šest funkcí: 

funkci referenční, konativní, fatickou, metajazykovou, expresivní a poetickou. 

Dominantní funkcí překládaného textu je funkce referenční, autor referuje neboli 

informuje čtenáře o slavné osobnosti sovětského hokeje. 

V textu se také výrazně projevuje funkce expresivní, a to zejména v případech 

citování jiných osob: 

 

[…] Владимир Богомолов:  

«Вот Смолин – дело иное. Саша запросто обводил пятерку соперников! […]»  

 

Рассказывает Я. Холик:  

[…]«Хотя злость все-таки доминировала – на площадке мы были готовы лед 

грызть, только чтобы победить русских. […]» 

 

Zajímavě se v textu projevuje funkce fatická neboli kontaktová. Ze základních 

kontaktových prostředků využívá autor plurál první osoby (oтметим – str. 11, 13, 14, 

18; вернемся – str. 16, 17, 27, 29; поговорим – str. 29). V případech, kdy označuje 

sovětský tým, dochází k mísení funkce fatické a expresivní, protože autor výraz, 

kterým tým označuje, často rozvíjí přívlastkem наш, наши. Na tým odkazuje např. 
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spojeními наши ребята; наши хоккеисты; наша сборная či jen prostě наши. 

Podobně hovoří o skóre, kdy vítězné výsledky rozvíjí spojením в нашу пользу, trenéra 

sovětského týmu označuje také jako нашего a totéž se děje při označování objektů 

přímo souvisejících s hokejovým zápasem – наши ворота, наша раздевалка. 

Použitím těchto prostředků text evokuje sportovní reportáž, publicistický žánr, 

jehož dominantními rysy jsou mluvenost, spontánnost a nepřipravenost. Předmětem 

sportovní reportáže je sport, jenž se často vyznačuje dynamikou, zvraty, nenadálými 

situacemi a napjatou, živou atmosférou. V případě sportovní reportáže je autorem 

projevu komentátor, který nabývá dvojí role. Vystupuje nejen jako komentátor, ale 

také jako jeden z diváků, proto vnímá ne pouze sportovní událost, ale i její atmosféru, 

a proto se citová zainteresovanost komentátora může projevit v použitém lexiku.  

Kniha se sice od sportovní reportáže v mnohém liší (jde o text psaný, 

připravený, nespontánní), tuto konkrétní knihu a sportovní reportáž ale spojuje právě 

sport. Dle Daneše (1966: 137) je mírné citové zaujetí v projevu reportéra věcí nejen 

přirozenou, nýbrž i vhodnou a potřebnou. V případě sportovní události na mezinárodní 

úrovni, které se účastní domácí tým, je jistá úroveň citového zaujetí dokonce 

samozřejmá a divák je s komentátorem sdílí. Podobně může díky přívlastkům наш, 

наши čtenář originálu s autorem sdílet pozitivní vztah k sovětským hokejistům. 

Posesivy autor tedy vyjadřuje jednak citovou zainteresovanost, jednak to, že má se 

čtenářem něco společného.  

 

2.1.2 Vnitrotextové faktory  

 

2.1.2.1 Téma  

Kniha Valerij Charlamov. Legenda № 17 pojednává o životě a sportovní 

kariéře sovětského hokejového reprezentanta Valerije Charlamova. Je členěna do 

21 kapitol, z nichž je většina věnována Charlamovově sportovní kariéře, jeho 

osobního života se týkají kapitoly dvě. Kniha jeho život popisuje chronologicky, od 

narození v roce 1948 po úmrtí v roce 1981.  

Autor text doplňuje vzpomínkami Charlamovových rodinných příslušníků, 

známých, spoluhráčů i protihráčů. Pro překlad byly zvoleny první čtyři kapitoly.  
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2.1.2.2 Obsah 

První kapitola, nazvaná Назло врачам..., začíná Charlamovovým narozením. 

Popisuje jeho rodinné poměry, hokejové začátky a zdravotní problémy, které mu cestu 

ke sportu již v raném věku zkomplikovaly. Je doplněna vzpomínkami Charlamovova 

otce, spoluhráčů Malceva, Treťjaka a Bogomolova, a kurátora Charlamovova muzea 

Ivanova. Charlamov byl do nejvyšší ligy v kategorii mužů poprvé přijat v roce 1967, 

jelikož se mu ale hra zatím nedařila, byl dočasně přeřazen do druhé ligy. Kapitola 

končí Charlamovovým opětovným přeřazením do nejvyšší ligy.  

Druhá kapitola Через тернии к «золоту» je věnována Charlamovovým 

začátkům v nejvyšší lize a na mezinárodní úrovni. Kromě něj krátce představuje také 

spoluhráče z Charlamovovy formace Borise Michajlova a Vladimira Petrova. Dále 

popisuje jejich první reprezentační zápasy, ve kterých se formace úspěšně uvedla, 

včetně výsledků. Poměrně velká část kapitoly je věnována také zápasům 

s Československem, protože zápasy se shodou okolností odehrávaly v sezoně 1968–

1969, tedy sezoně, která byla pro Čechoslováky silně poznamenaná událostmi srpna 

1968. Autor popisuje kromě samotných zápasů také napjatou atmosféru a některé 

incidenty, které československo-sovětské zápasy provázely, protože Čechoslováci, 

včetně hokejistů, byli hotovi vypořádat se se Sovětským svazem alespoň na poli 

sportovním. Kapitola je doplněna vzpomínkami Jaroslava Holíka, Jozefa Golonky a 

samotného Valerije Charlamova. Charlamov popisuje svůj postoj k chybám, které 

v zápasech udělal. V poslední části kapitoly získává Charlamov nejvyšší sovětské 

sportovní ocenění.  

Třetí kapitola nese název От взлета к спаду и обратно a v první části 

shrnuje úspěchy, které Charlamovova formace zažila v úvodních reprezentačních 

zápasech, a popisuje očekávání fanoušků pro následující sezonu. Autor jmenuje 

zápasy sezon 1969, 1970 a 1971, kterých se formace zúčastnila, a uvádí jak celkové 

výsledky, tak úspěchy jednotlivých hráčů formace. Následuje podrobný popis 

náročných zápasů o evropské a světové zlato z mistrovství 1971, jeden se odehrál 

s Československem, druhý se Švédskem. Kapitola je doplněna Charlamovovou 

vzpomínkou a citací z knihy Anatolije Firsova. Končí statistikami hráčů z šampionátu 

SSSR 1971.  

Poslední překládaná kapitola je nazvána В составе новой суперпятерки a 

popisuje změny v Charlamovově stávající formaci na pozadí zápasů nové sezony, 

sezony 1971–1972. Charlamov byl z formace Charlamov – Michajlov – Petrov 
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odvolán a přeřazen do formace Firsov – Charlamov – Vikulov, což bylo motivováno 

trenérovým záměrem vytvořit formaci snů. Následuje popis začátků nové formace na 

turnaji O pohár listu Izvestija a popis Zimních olympijských her v Sapporu, kde se 

zranil Boris Michajlov. V závěru kapitoly se čtenář dočte o dramatickém zápasu 

s Československem o olympijské zlato a pozápasovém veselí, protože sborná zlato 

skutečně získala. Zcela ukončena je herními statistikami z olympijského turnaje. Je 

doplněna vyprávěním Vladimira Akopjana a Borise Michajlova.  

 

2.1.2.3 Presupozice  

Dle Nordové (1991: 96) jsou presupozice „informace, jež by podle očekávání 

adresáta měly být součástí obzoru příjemce“. Bylo již zmíněno, že předpokládaný 

příjemce by měl ovládat ruštinu na velmi dobré úrovni. Také by se měl orientovat 

v hokejové terminologii a slangu a mít základní povědomí o československo-sovětských 

vztazích v období přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. V textu se 

vyskytuje několik druhů reálií. Jsou to:  

• názvy sovětských a ruských měst (toponyma): Moskva, Čebarkul, Kuděpsta, 

Čerepovec aj.  

• názvy zahraničních měst: Bilbao, Praha, Stockholm, Ženeva aj.   

• názvy sovětských hokejových klubů: Zvezda, Metallurg, CSKA, Dynamo aj.  

• názvy sovětských společností: Kommunar  

• názvy institucí: IIHF  

• vlastní jména (antroponyma) ruského původu: Boris Charlamov, Ernst Ivanov, 

Vladimir Bogomolov, Alexandr Smolin aj.  

• vlastní jména jiného původu: Orive Orbat Germane, Jaroslav Holík, Jozef 

Golonka, Bill Harris   

• historické události a reálie: hrdina Čkalov, období tání, vpád vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSSR, ZOH 1972 

 

2.1.2.4 Výstavba textu  

Překládaný text je součástí knihy Valerij Charlamov. Legenda № 17, která je 

rozčleněna do jednadvaceti kapitol. Kromě nich obsahuje anotaci, obsah a herní 

statistiky hráčů Borise Michajlova, Vladimira Petrova a Valerije Charlamova. Každá 

kapitola je uvozena nadpisem, který zároveň tvoří název kapitoly. Překládané kapitoly 
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na sebe navazují ze sémantického hlediska – jsou řazeny chronologicky dle 

Charlamovova života – i hlediska formálního, což znamená, že jsou řazeny těsně za 

sebou (1. – 4. kapitola). V poslední překládané kapitole autor kataforicky odkazuje na 

následující kapitoly (Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже, а пока 

вернемся к Олимпийским играм в Саппоро […] – str. 29). V knize se nevyskytují 

poznámky pod čarou.  

Struktura překládaných kapitol je jasná a přehledná. Na horizontální rovině 

jsou kapitoly členěny na názvy kapitol a odstavce, na vertikální rovině na hlavní text a 

fotografie s popisky.  

 

2.1.2.5 Nonverbální prvky  

Text je ilustrován fotografiemi a obrázky s popisky. Jedná se jednak o 

fotografie konkrétních lidí, o nichž se právě hovoří, jednak o fotografie, které 

dokreslují situaci popsanou v textu (Památeční mince Alexandra Malceva – str. 25).  

Popisky fotografií jsou v některých případech větné (str. 13) a vždy jsou od 

hlavního textu graficky odděleny.   

 

 2.1.2.6 Suprasegmentální prvky  

  Ze suprasegmentálních prvků autor využívá tučné písmo, jímž vyznačuje 

názvy jednotlivých kapitol. Dále se v textu poměrně často vyskytuje závorka, autor 

závorkami odděluje nejčastěji doplňující či upřesňující informace (метро к тому 

времени уже не работало – str. 5; от чехословаков – str. 22) nebo statistiky 

jednotlivých hráčů (32 + 15 – str. 25).  

  Výpustka je využívána zejména v přímé řeči, lze ale nalézt případy užití i 

v samotném textu, např. Но в ситуацию внезапно вмешались... шведы. (str. 17).  

  Uvozovkami je vyznačována přímá řeč, názvy společností («Коммунар» – str. 

5), expresivní výrazy («скорой» – str. 5; «золоту» - str. 11), názvy sovětských 

hokejových klubů («Спартак» – str. 11; «Энергия» – str. 12) a názvy děl (книга А. 

Фирсова «Зажечь победы свет» – str. 24). Vydělit uvozovkami názvy a neobvyklé 

výrazy vyžaduje ruský pravopis, v češtině byly názvy vyznačeny kurzívou a 

expresivní výrazy většinou nevyznačovány.  
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 2.1.2.7 Kód  

  Předkládaný text je multimodální. Dominantní kód je kód jazykový, kromě něj 

ale využívá také kód typografický (text je rozčleněn na odstavce, názvy kapitol jsou 

jasně odděleny od zbytku textu) a o kód pikturální (ilustrace fotografiemi).  

 

 2.1.2.8 Lexikum  

  Autor v knize užívá lexikální prostředky různých vrstev spisovného i 

nespisovného jazyka. V překládaném úryvku dominuje jazyk neutrální a spisovný. 

Značnou část překládaného úryvku tvoří přímá řeč, kde lze nalézt hovorové prvky.  

  Důležitou součástí textu je lexikum z vrstvy slangu a terminologie, zde se obojí 

týká hokeje. Sportovní slang je vrstvou jazyka, která je užívána jak v oblasti zájmové, 

tak oblasti profesní – sport může být pro jednoho člověka koníčkem a pro jiného 

povoláním. Mimo to sportovní slang v profesní oblasti neužívají pouze profesionální 

sportovci, ale i tělovýchovní pracovníci, redaktoři či reportéři. Díky sportovní 

žurnalistice sportovní slang také snadno proniká mezi laickou veřejnost a výrazy z této 

oblasti tak bývají známé a snadno srozumitelné. Ojediněle se vyskytují také termíny 

lékařské (ангина – str. 6; мениск – str. 31).  

  V textu lze nalézt následující výrazy z oblasti hokejové terminologie: форвард 

(str. 25, 34); нападающий – правый крайний; левый крайний (str. 11, 27, 30); 

ворота (str. 8, 13, 14); шайба (str. 8, 12, 13); период (str. 15, 22, 23). Ke slangovým 

výrazům patří: снегоуборочки (str. 5); щелчок (str. 22, 23); тройка (str. 11, 12, 13).  

  Dále lze v textu najít slova domácí (время – str. 5, 6, 7) i přejatá (матч – str. 

21, 22, 23; чемпионат – str. 16, 17, 18; хет-трик – str. 13, 29). Ojediněle lze nalézt 

také historismus (гаги – str. 5, starý typ bruslí). Co se týče expresivity, nacházejí se 

v textu slova pozitivně i negativně zabarvená: deminutiva (мальчишки – str. 5; узелок 

– str. 5); hypokoristika (Валера – str. 6, 7, 25; Саша – str. 8, 25; Слава – str. 18); 

výrazy negativně citově zabarvené (мы были готовы лед грызть – str. 16) a zřídka 

též pejorativa (Пусти, гад1! – str. 16).  

  V textu se vyskytují také obrazná vyjádření různého typu. Můžeme jmenovat 

např. frazeologismy (По иронии судьбы – str. 5; кумир миллионов – str. 5, на 

вершине счастья – str. 16); přirovnání (терпел как ни в чем не бывало – str. 7; 

 
1 http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B3%D0%B0%D0%B4+&all=x 

 

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B3%D0%B0%D0%B4+&all=x
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летали по площадке как метеоры – str. 23); metafory (судьба благоволила к 

Харламову – str. 7; фейерверк заброшенных шайб – str. 9); synekdocha (в игре 

против «Сибири» - str. 8); perifráze (кудесник шайбы – str. 5; Тре Крунур – str. 17); 

oxymóron (отбивая даже самые неберущиеся шайбы – str. 14); aktualizovaná 

slovní spojení (против заклятых «друзей» – str. 14) i automatizovaná slovní spojení 

(при счете – str. 15, 17; в ранге чемпионов мира – str. 18).  

  V textu se dále objevují názvy jednotlivých sovětských hokejových klubů. Při 

jejich převodu byla ve většině případů zvolena metoda transkripce (Звезда – str. 8, 9; 

Металлург – str. 9), protože při ověřování jsem zjistila, že jejich názvy většinou 

nejsou převedeny do češtiny. Výjimkou jsou kluby ЦСКА Москва a Крылья 

Советов, kdy v případě ЦСКА je oficiální český název také transkripcí a v případě 

Крылья Советов je překládán jako Křídla Sovětů. Metoda adaptace zde při převodu 

názvů ostatních klubů nepřicházela v úvahu, protože typickým rysem literatury faktu 

je snaha o informační přesnost. Přesnost by v případě adaptace nebyla dodržena.  

  Antroponyma ruského původu byla taktéž transkribována. Problém vyvstal 

s transkripcí jména Charlamovovy matky: Арибе Орбат Хермане, jejíž jméno je 

španělské. Nejedná se o jméno slavné osobnosti, které by bylo snadno dohledatelné, 

proto bylo nutné ověřit španělskou výslovnost a s přihlédnutím ke španělštině jméno 

zpětně transkribovat do latinky. V tomto případě jsem konzultovala s mluvčím 

španělštiny.  

  V případě ostatních vlastních jmen neruského původu šlo o jména snadno 

ověřitelná – Билл Харрис (str. 30); Ярослав Холик (str. 15). V textu se nalézá 

poměrně mnoho jmen českého či slovenského původu – Ярослав Холик; Й. Голонка; 

Владимир Дзурилла.  

  Bylo nutné také ověřit českou podobu zeměpisných názvů (Бильбао – str. 6; 

Стокгольм – str. 13, 14) a názvů stadionů (Юханнесхоф – str. 17; Вернэ – str. 22).  

  Zajímavý překladatelský problém vyvstal při překládání posesiva наши. Toto 

posesivum se v textu vyskytuje poměrně hojně a, jak je zmíněno výše, plní funkci 

fatickou a expresivní zároveň, autor jím odkazuje na hokejovou reprezentaci 

Sovětského svazu. Kdybych je v překladu užívala stejně, mohlo by to ve čtenáři 

vyvolat dojem, že neodkazuji na sovětský tým, ale na český, případně na 

československý, proto byla tato posesiva většinou nahrazována přívlastkem sovětský. 

V textu se vyskytují i případy, kdy je posesivum наши použito jinak, na těchto 

místech jej tedy převádím analogicky – např. наши герои (str. 12), přeloženo jako 
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naši hrdinové. V tomto případě totiž posesivum neodkazuje na hráče sovětské 

reprezentace, ale především na hrdinu, případně hrdiny této knihy, kteří jsou ruskému 

a českému čtenáři společní. 

  Text cituje nejen sovětské, ale i české hráče a v souvislosti s tím se v textu 

vyskytuje několik čechismů: пани – str. 16; бранки – str. 14.  

  V překládaném textu se také vyskytuje několik mezijazykových paronym: 

родина – str. 14; ворота – str. 20; сборная – str. 25, která mohou pro začínajícího 

překladatele představovat riziko a může dojít k chybnému překladu. Denotát slova 

sborná je v češtině užší než v ruštině – označuje výhradně ruský reprezentační 

hokejový tým. V ruštině je pak jako сборная označována reprezentace libovolné 

země, jak lze zjistit i z textu: со сборной Швеции – str. 13; сборной ЧССР – str. 14.  

 

 2.1.2.9 Syntax  

  Výchozí text je psán především er-formou, v případě citací je pak obsažena 

také ich-forma. Ich-forma je sporadicky využívána také mimo citace: вернемся – str. 

27, 29; отметим – str. 11, 13.  

  Autor užívá převážně rozvitá souvětí, souřadná: В начале 1956 года 

Харламов перенес ангину в тяжелой форме: он больше месяца пролежал в 

больнице, три месяца лечился в санатории. (str. 6), podřadná: Тот матч наши 

хоккеисты выиграли со счетом 4:2, причем две шайбы забили наши герои: 

Харламов (1 шайба) и Петров (1 шайба). (str. 12).  

 Vyskytují se také věty jednoduché: Но вернемся на чемпионат мира и 

Европы 1969 года. (str. 16), pasivní konstrukce: И, как и Михайлов, в 1967 году был 

приглашен в ЦСКА. (str. 12) a aktivní konstrukce: В первом же матче, где наши 

обыграли сборную США с разгромным счетом 17:2, харламовская тройка 

забила две шайбы, однако на долю Харламова не выпало ни одной. (str. 13).  

 Dominantní slovesný způsob je způsob oznamovací: Судьба хоккейного 

олимпийского золота решалась в игре СССР—ЧССР 13 февраля. (str. 30), lze ale 

najít také slovesa v podmiňovacím způsobu: В день матча Чебаркуль словно бы 

вымирал, жил и дышал хоккеем. (str. 9), v přímé řeči lze také nalézt způsob 

rozkazovací: Выпей за нашу победу! (str. 31).  

 Z hlediska typů vět převažují věty oznamovací: В конце апреля 1971 года 

завершился чемпионат СССР по хоккею, победу в котором одержала команда 
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ЦСКА. (str. 25), vyskytují se také věty tázací, a to jak v rámci přímé řeči: С ним 

играть-то никто не хотел, потому что резонно возникал вопрос, зачем же 

здесь ты? (str. 8), tak v rámci hlavního textu: Почему снова там? (str. 20). Dále lze 

najít věty zvolací: Потрясающий результат! (str. 9); Хороша машина! (str. 25).  

 Běžné jsou také polovětné a přechodníkové konstrukce, které jsou pro ruštinu 

typičtější než pro češtinu: Когда лечащий педиатр, наблюдавший Валерия, провел 

новые обследования, он был поражен результатом. (str.7); Покидая хоккей, 

Александр Альметов вручил Смолину свой свитер с номером девять... (str. 8).  

 V textu lze nalézt též případy obmykání, které je taktéž pro ruštinu typické: В 

стокгольмском аэропорту Слава Старшинов первым сообщил о присвоении мне 

самого высокого в нашем спорте звания – заслуженный мастер спорта и 

первым поздравил с наградой. (str. 18).  

 V textu se také často vyskytuje pomlčka, jejíž užití je pro ruštinu typičtější než 

pro češtinu. Plní funkci konektoru spojujícího věty v souvětí: Его отец Борис 

Сергеевич работал слесарем-испытателем на заводе «Коммунар», мать – 

Арибе Орбат Хермане, или Бегонита, испанка по национальности, приехавшая в 

12-летнем возрасте в СССР в 1937 году, трудилась на том же заводе. (str. 5); 

oboustranně odděluje vsuvku: СКА стал чемпионом, обогнав своего ближайшего 

конкурента – столичный «Спартак» – на 13 очков (82 против 69). (str. 11); a 

uvozuje přímou řeč: Кто-то кричит через весь салон автобуса: – Валера, видел 

темно-красную “Волгу”? (str. 25).  

 Objevuje se také dvojtečka, která taktéž uvozuje přímou řeč: Вот как об этом 

вспоминает еще один живой свидетель тех событий – игрок той же 

«молодежки» Владимир Богомолов: «Вот Смолин – дело иное. […]» (str. 8); 

výčet: Следует назвать победный состав команды чемпионов: вратари – 

Александр Пашков […] (str. 11); a vysvětlení: Что верно, то верно: хоккей в 

испол- нении Харламова был подлинным искусством, которое приводило в 

изумление миллионы людей. (str. 7).  

 

 2.1.2.10 Styl a žánr  

 Žánrem výchozího textu je biografie, jde tedy o žánr, který popisuje něčí život, 

většinou život slavné či významné osobnosti. Biografie by měla nabídnout neutrální, 

objektivní a komplexní pohled na život dané osobnosti. Řadíme ji do literatury faktu. 
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Literatura faktu stojí na rozhraní literatury věcné a umělecké, je založena na 

ověřených skutečnostech a měla by se vyhýbat fikci a fabuli.  

 V případě tohoto textu se prolíná styl publicistický a styl umělecký. 

Publicistický styl má tři základní funkce: funkci persvazivní, informační a zábavnou. 

Základní funkcí uměleckého stylu je funkce estetická. Dominujícím slohovým 

postupem je postup vyprávěcí, který popisuje průběh děje dynamickým způsobem a 

zohledňuje časovou posloupnost nebo příčinné souvislosti. Pro publicistický i 

umělecký styl je typické použití prostředků z různých jazykových vrstev. Zde se 

prolíná neutrální slovní zásoba s hovorovými a expresivními jazykovými prostředky.  

 Výrazným rysem textu je užití sportovní terminologie a sportovního slangu. 

Text místy evokuje přímou sportovní reportáž, pro kterou jsou příznačná 

automatizovaná (забила две шайбы – str. 13) i aktualizovaná («скатать» с ними 

последнюю игру вничью – str. 17) vyjádření, vysoká míra expresivity a subjektivity 

(opakované označování sovětského týmu jako наши; příznakové výrazy: варяг – str. 

9; золото – str. 11) a obraznost (чехословаки были на вершине счастья – str. 16). 

Přímé sportovní reportáže jsou příjemci nejčastěji zprostředkovávány skrz televizní 

vysílání a jejich hlavní funkcí je umožnit divákovi, aby se stal účastníkem dané 

události, i když zrovna není přímo na místě. Společné rysy většiny přímých 

televizních reportáží jsou mluvenost, spontánnost, monologičnost a sepjetí verbální a 

obrazové složky. Sportovní reportáž se odlišuje následujícími znaky: specifický 

předmět reportáže (sport), osobní prožitek, uplatnění speciálních prostředků a 

možnosti televizní techniky. Vedle těchto činitelů stojí verbální složka reportáže, 

především sportovní terminologie (Svobodová 1992: 72–77). Zásadním činitelem 

v rámci přímé sportovní reportáže je verbální projev komentátora, který rozhoduje o 

tom, zda bude reportáž přímého přenosu úspěšná, či nikoliv.  

  Základ jazyka žurnalistiky tvoří neutrální spisovný jazyk. V psané žurnalistice 

je možné užít nespisovné výrazy, které mají následující funkce: mají odrážet zájmové, 

případně profesní prostředí a navodit autentičnost; zajistit výraznější expresivitu; 

aktualizovat slovní spojení; zajistit ekonomičnost sdělení; nebo jich lze užít v případě 

neustálené nebo rozkolísané terminologie (Minářová 2001: 193–196).  

  Automatizovaná spojení jsou pro sportovní žurnalistiku příznačná, protože 

v jejím případě bývají komentovány podobné situace (stejný sport) a akce, které 

vznikají na základě stejných pravidel (hrací doba, počet hráčů, hřiště, nedovolené 

zákroky). V důsledku toho dochází k opakování jazykových komunikantů. Proto 
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hovoříme o modelovosti ve vyjadřování (Plesníková 2012: 32). Automatizovaná, 

konvenční spojení se snaží komentátoři kompenzovat výrazy aktualizovanými. Jako 

prostředky aktualizace mohou fungovat výrazy z oblasti sportovního slangu, jiné 

nespisovné jazykové prostředky, slovní hříčky nebo knižní výrazy. Ve sportovní 

žurnalistice bývají aktualizovány často prostředky typické pro vojenskou terminologii 

(завоевать победу – str. 21; без борьбы – str. 23), kulturu, školství apod. (Mlčoch 

2002: 13–14).   

  V textu se nacházejí některé stylistické figury, např.: elipsa (Ужасная 

тишина. – str. 15); inverze (Автобус подвозит нас к Дворцу. – str. 25); apoziopeze 

(Но в ситуацию внезапно вмешались... – str. 17); řečnická otázka (Кто сегодня 

помнит кудесника Смолина? – str. 8); exklamace (Потрясающий результат! – 

str. 9); enumerace (Отметим, что новобранцами из них в том сезоне были 

пятеро: Валерий Харламов, Александр Гусев, Владимир Лутченко, Борис 

Михайлов и Владимир Петров. – str. 11); gradace (В нашей раздевалке царила 

гнетущая тишина. Ужасная тишина. – str. 15); hyperbola (Хотя злость все-

таки доминировала – на площадке мы были готовы лед грызть, только чтобы 

победить русских. – str. 16); či antiteze (Но хозяева чемпионата совершили 

немыслимое: на последних минутах матча при счете 0:0 умудрились «пробить» 

непробиваемого В. Дзуриллу (это сделал Рогер Ульссон – str. 17).      

 

2.2 Překladatelská metoda a postupy  

 Dle Jiřího Levého rozeznáváme tři fáze překladatelovy práce – pochopení předlohy, 

interpretaci předlohy a přestylizování předlohy. Ve fázi interpretace zmiňuje překladatelskou 

koncepci: „Z názoru na dílo a ze zaměření na konzumenta určitého typu vyrůstá 

překladatelovo pojetí předlohy“ (2012: 60).  

 Důležitým prvkem v rámci stanovení překladatelské koncepce je analýza výchozího 

textu, jež byla provedena v předchozí části.  

 Bylo stanoveno následující fiktivní zadání: vybrané kapitoly by měly být vydány 

v rámci celé knihy v nakladatelství Epocha. Toto nakladatelství se orientuje na literaturu faktu 

a historii, zejména prezentovanou životopisnými monografiemi. Vydalo mj. životopis 

hokejisty Jaroslava Holíka Žít jako Holík. Z překladatelského zadání vychází volba 

překladatelské strategie.  

 Cílem bylo vytvořit funkční a věrný překlad. Věrná metoda je „pracovní postup těch 

překladatelů, kteří za svůj hlavní cíl považují přesnou reprodukci předlohy“ (Levý 2012: 82). 
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Volba věrné metody vychází z povahy výchozího textu – biografie spadající do literatury 

faktu. Pro literaturu faktu je správný a přesný překlad jedinečných prvků – jmen, názvů a 

reálií – zásadní. S ohledem na cílového čtenáře překladu byly doplněny na některá místa 

vnitřní vysvětlivky. 

 Levý dále rozeznává tři pracovní postupy překladatele: překlad v pravém slova 

smyslu, substituci a transkripci (2012: 106). Překlad v pravém slova smyslu je možné vytvořit 

pouze u čistě pojmového významu, což je případ např. terminologie. Substituci jsem užila 

v případech převodu některých ustálených spojení (O: судьба благоволила к Харламову – 

str. 7; P: hvězdy tehdy Valerijovi přály). Metoda transkripce byla využita u převodu 

antroponym a toponym.  

 

2.3 Překladatelské posuny 

 Typologie překladatelských posunů je vytvořena na základě klasifikace V. N. 

Komissarova, jež je označuje jako transformace a zahrnuje transformace lexikální, gramatické 

a lexikálně-gramatické (Komissarov 2002: 159).  

 

 2.3.1 Lexikální posuny  

  Lexikální posuny reflektují obsahové a formální vztahy mezi jednotlivými 

slovy a slovními spojeními v textu originálu a překladu (Komissarov 2002: 159–160). 

Lexikální posuny dále dělíme na formální (transkripce, transliterace, kalkování) a 

obsahové (konkretizace, generalizace, modulace).  

 

  2.3.1.1 Formální lexikální posuny  

  Transkripce označuje převod zvukové podoby originálního výrazu, 

transliterace pak převod podoby grafické. Kalkováním se rozumí doslovný 

překlad prováděný po jednotlivých morfémech daného výrazu (ibid).  

  Ve výchozím textu lze nalézt celou řadu antroponym, toponym, názvů 

klubů, společností apod., proto byla z uvedených posunů nejčastěji použita 

transkripce. Byla užita k převodu vlastních jmen ruského původu: Valerij 

Charlamov, Alexandr Smolin, Čkalov. Přepis vlastních jmen neruského původu 

(Jaroslav Holík, Bill Harris) spočíval v ověření toho, jakou podobu má vlastní 

jméno v jazyce, z nějž vychází, a následně byla taktéž užita metoda 

transkripce. V případě jazyků se společným písmem se transkripce kryje 
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s postupem opisu (Levý 2012: 107). Problém vyvstal s přepisem vlastních 

jmen neruského původu, která označovala osoby, jež nejsou známé (Арибе 

Орбат Хермане – Бегонита; Бенито). Tyto případy byly konzultovány 

s mluvčím španělštiny. Ženské příjmení Germane jsem se rozhodla 

nepřechýlit, jiná ženská příjmení jsem v textu nezaznamenala.  

  Dále jsem transkribovala toponyma: Čebarkul, Miass, Zlatoust; názvy 

sovětských hokejových klubů: Zvezda, Metallurg, Dynamo; a název díla: Zažeč 

pobedy svet. U díla jsem zkontrolovala, zda nebylo přeloženo do češtiny, a 

jelikož nebylo, rozhodla jsem se jeho název pracovně přeložit a tento název 

uvést v závorce jako poznámku překladatele. Transliterace při překladu užita 

nebyla. Při transkribování jsem vycházela z transkripčních tabulek dostupných 

z online zdrojů.  

  Metodou kalku byly převedeny např. názvy soutěží: Приз газеты 

«Известия» (O pohár listu Izvestija); чемпионат СССР (šampionát SSSR).  

 

  2.3.1.2 Obsahové lexikální posuny  

  Konkretizace je dle Komissarova užití takové jednotky cílového jazyka, 

která má ve srovnání s jednotkou výchozího jazyka užší význam. Užívá se ve 

dvou základních situacích: pokud má cílový jazyk pro vyjádření významu 

daného slova několik možností s užším významem, z kterých musí překladatel 

volit, nebo pokud z různých důvodů nelze v textu cílového jazyka užít stejně 

obecný ekvivalent (2002: 161). Tento druh posunu lze využít také v případech, 

kdy je v ruštině vynechán větný člen (např. část přísudku či předmět) a 

v češtině je pak obligatorní.  

 

   Příklady konkretizace:  

  O: И вызван он был или ускорен нашим чрезмерным волнением... (str. 21)  

  P: A vyvolala jej – či urychlila – naše nezměrná nervozita… 

 V tomto případě byla na základě kontextu zvolena lexikální jednotka s užším 

významem.  

 

 O: На четвертой минуте второго Валерий Харламов подправил шайбу в 

ворота в соперников после дальнего щелчка Виктора Кузькина. (str. 22)  
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 P: Ve čtvrté minutě druhé třetiny dopravil Valerij Charlamov puk do branky po 

tvrdé ráně Viktora Kuzkina od modré. 

 Zde nebylo možné použít obecný ekvivalent, protože kolokace dlouhá rána 

není v rámci hokejové terminologie a slangu obvyklá, přívlastek dlouhá se 

užívá v případech, kdy se mluví o přihrávce.  

 

  Jako generalizaci Komissarov označuje užití takové jednotky cílového 

jazyka, jež má ve srovnání s jednotkou výchozího jazyka širší význam. Užívá 

se v případech, kdy v cílovém jazyce konkrétní vyjádření neexistuje, nebo ze 

stylistických důvodů (2002: 161–162). 

 

   Příklady generalizace:  

 O: Официальный дебют Харламова в составе взрослого ЦСКА состоялся 

22 октября 1967 года в Новосибирске, когда его выпустили на лед в игре 

против «Сибири». (str. 8)  

 P: Oficiální debut Charlamova v kategorii mužů CSKA se odehrál 22. října 

1967 za Uralem, kde ho nasadili do hry proti HK Sibir. 

 Zde byla generalizace zvolena ze stylistických důvodů, kvůli podobnosti slov 

Новосибирск a Сибир. Opakování slov totiž nebývá v češtině žádoucí.  

 

  O: Заходил вчера в “Детский мир”… (str. 25) 

  P: Včera jsem byl v hračkářství… 

 V tomto případě neexistuje konkrétní vyjádření. Generalizace byla zvolena 

také z důvodu jazykové ekonomie: úryvek je vyňat z přímé řeči, proto řešení 

s např. vnitřní vysvětlivkou („Včera jsem byl v hračkářství Dětský svět/Dětskij 

mir…“) nepovažuji za vhodné. Zásadní je zde fakt, že se jedná o hračkářství, 

konkrétní název obchodu není důležitý. Metodu adaptace jsem zde 

nezvažovala, protože z kontextu poměrně jasně vyplývá, že se hráči zrovna 

nacházejí v Rusku a adaptace by tedy byla proti logice sdělení.  

 

  Modulace je dle Komissarova (2002: 161–162) záměna slova nebo 

slovního spojení ve výchozím jazyce jednotkou v jazyce cílovém, jejíž význam 

vyplývá z významu výchozí jednotky.  

   Příklady modulace:  
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  O: Пот катил ручьями. (str. 21)  

  P: Tekly z nás hektolitry potu. 

 

 O: Однако Харламов сделал своим партнерам целых 12 голевых передач, 

что в итоге вывело его на второе место в споре лучших бомбардиров 

турнира (на первом месте расположился Анатолий Фирсов с 19 очками – 

11+8). (str. 23)  

 P: Charlamov svým spoluhráčům zároveň dvanáctkrát asistoval, což mu 

nakonec vyneslo druhé místo v tabulce nejlepších střelců turnaje (na prvním 

místě se umístil Anatolij Firsov s 19 body – 11 + 8). 

 

 O: Умное, если хотите, интеллектуальное движение, где главное – 

предложить сопернику столько загадок, чтобы он просто физически не 

успел с ними справиться, – это первое, и второе – мгновенно, в движении 

разгадывать все уловки противника... (str. 24)  

 P: Promyšlený, možno říci i inteligentní, pohyb, jehož základem je soupeři 

zamotat hlavu tak moc, že mu prostě nebude zbývat fyzická síla na to, aby se 

s ním vypořádal – to zaprvé. 

   

 2.3.2 Gramatické posuny  

 Dle Komissarova (2002: 162–164) jsou nejběžnějšími gramatickými posuny 

doslovný překlad, členění a spojování větných celků a gramatické záměny. V případě 

doslovného překladu nahrazuje syntaktickou strukturu výchozího jazyka analogická 

struktura jazyka cílového. Členění větných celků je motivováno především 

stylistickými a sémantickými důvody, rozdělením věty může překladatel přispět 

k větší srozumitelnosti a přehlednosti sdělení. V případě spojování vět dochází 

k procesu opačnému, motivovanému například nedořečeností daného větného celku, 

na nějž významově navazuje následující celek. Ke gramatickým posunům patří také 

transformace mluvnických kategorií, slovnědruhové a větně-členské transformace 

nebo změna typu věty.  

 Doslovný překlad byl využíván zejména v případech, kdy výchozí text uvádí 

faktografické údaje, konkrétní jména a data. V takovém případě je co nejpřesnější 

převod žádoucí. Zároveň jsem se ale snažila respektovat gramatická pravidla a úzus 

cílového jazyka.  
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 Příklady doslovného překladu:  

O: Валерий Харламов родился в Москве в рабочей семье. (str. 5)  

P: Valerij Charlamov se narodil v Moskvě do dělnické rodiny. 

 

O: Петров родился 30 июня 1947 года. (str. 12)  

P: Petrov se narodil 30. června 1947. 

 

  Při převodu jsem se snažila respektovat syntaktickou výstavbu výchozího 

textu, v případech dlouhých souvětí jsem se ale uchylovala k členění vět:   

O: Его отец Борис Сергеевич работал слесарем-испытателем на заводе 

«Коммунар», мать – Арибе Орбат Хермане, или Бегонита, испанка по 

национальности, приехавшая в 12-летнем возрасте в СССР в 1937 году, 

трудилась на том же заводе. (str. 5) 

 P: Jeho otec Boris Sergejevič pracoval v továrně Kommunar. Jeho matka Orive Orbat 

Germane (neboli Begonita) pocházela ze Španělska, do Sovětského svazu se 

přestěhovala ve dvanácti letech v roce 1937 a pracovala tamtéž. 

  

 O: Но хозяева чемпионата совершили немыслимое: на последних мину- тах 

матча при счете 0:0 умудрились «пробить» непробиваемого В. Дзуриллу (это 

сделал Рогер Ульссон). (str. 17)  

 P: Ale hostitelé mistrovství nakonec dokázali nemožné. V posledních minutách zápasu 

za stavu 0:0 se jim povedlo překonat neprůstřelného Dzurillu (rozhodující střelu si 

připsal Roger Olsson). 

 

  Při převodu došlo také ke spojování větných celků:  

 O: Тренеры на каком-то отрезке чемпионата здорово ругали нас. Петрова 

даже снимали с игры. (str. 21) 

 P: Trenéři nám v jedné části šampionátu oprávněně nadávali, Petrova dokonce ze hry 

stáhli. 

 

 Při převodu se vyskytly následující gramatické záměny:   

  1. Transformace mluvnické kategorie  

 Pád  
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  Změnu pádu často doprovázela změna předložky. Jedná se o 

transformaci poměrně častou, vyplývající ze systémových rozdílů mezi oběma 

jazyky.   

 

 O: И спустя неделю (28 марта) Тарасов снова вывел своих игроков 

против заклятых «друзей» чехословаков. (str. 14)  

 P: Už o týden později (28. března) vedl Tarasov svůj tým do dalšího boje proti 

úhlavním „přátelům“. 

 

 O: ЦСКА стал чемпионом, обогнав своего ближайшего конкурента – 

столичный «Спартак» – на 13 очков (82 против 69). (str. 11)  

 P: CSKA zvítězil a druhý tým v tabulce – moskevský Spartak – předehnal o 13 

bodů (82 a 69). 

 

 Jmenný rod  

 O: Тарасов задумал обогатить игровой принцип фирсовской “системы” 

несравненным исполнительским мастерством В. Харламова. (str. 28)  

 P: Tarasov se rozhodl, že obohatí herní princip Firsovova ‚systému‘ 

nesrovnatelnými a naprosto očividnými schopnostmi V. Charlamova. 

 

 Číslo 

O: Харламову удавалось буквально все: и скоростной маневр, и 

хитроумный пас, и меткий удар. (str. 7)  

 P: Charlamovovi se dařilo doslova všechno: rychlé kličky, promyšlené 

přihrávky i přesné střely. 

 

 Slovesný vid  

 O: Кто сегодня помнит кудесника Смолина? (str. 8)  

 P: Kdo si dnes na Kouzelníka vzpomene?  

 

 Slovesný rod  

O: Когда началась Великая Отечественная война, при эвакуации 

транспорт с детьми-испанцами разбомбили. (str. 6)  
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 P: Když začala druhá světová válka, byl transport se španělskými dětmi během 

odsunu bombardován. 

 

 O: Харламовская тройка забила 7 шайб: Петров – 4 (все шайбы были 

забиты в матче против сборной ЧССР), Харламов – 2, Михайлов – 1. (str. 

22)  

 P: Charlamovův útok vstřelil 7 gólů: Petrov 4 (všechny góly vstřelil v zápase 

s Československem), Charlamov 2 a Michajlov 1.  

 

 Slovesný čas  

 O: Вскоре после рождения Валерия в семье Харламовых появится еще 

один ребенок – дочка Татьяна. (str. 5)  

 P: Brzy po narození Valerije se rodina rozrostla o dalšího člena – dceru 

Taťjanu.  

 

 Slovesný způsob  

 O: В день матча Чебаркуль словно бы вымирал, жил и дышал хоккеем. 

(str. 9)  

 P: V den zápasu se v Čebarkulu nepohnul ani lístek, protože celé město žilo jen 

a jen hokejem. 

 

  2. Transformace slovního druhu  

  Verbum – substantivum  

 O: Счастливый отец, оставив жену в роддоме, с узелком в руках, где 

была ее одежда, отправился пешком в общежитие, где проживал с 

молодой супругой и дочкой (метро к тому времени уже не работало). 

(str. 5)  

 P: Šťastný otec zanechal svou ženu v porodnici a vydal se s uzlíčkem jejích šatů 

v rukou pěšky na ubytovnu, kde s rodinou žil (metro v tu dobu už nejezdilo). 

 

  Substantivum – adjektivum  

 O: Вскоре на скамейку штрафников отправляется Александр Рагулин, и 

чехословацкие хоккеисты восстанавливают равновесие – 2:2. (str. 23)  
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 P: Brzy se na trestnou lavici odebírá Alexandr Ragulin a českoslovenští 

hokejisté vyrovnávají – 2:2. 

  

 

  Substantivum – pronomen  

 O: С этого матча Харламов поймал кураж и стал забивать практически 

в каждом матче: две шайбы канадцам (итог 7:1 в нашу пользу), одну 

шайбу финнам (6:1 в нашу пользу), одну шайбу американцам (8:4 в нашу 

пользу), одну шайбу чехословакам (3:4 не в нашу пользу). (str. 13)  

 P: Tento zápas mu dodal odvahy a Valerij začal skórovat prakticky v každém 

zápase: dal dva góly Kanaďanům (7:1 pro sbornou), jeden gól Finům (6:1 pro 

sbornou), jeden gól Američanům (8:4 pro sbornou) a jeden gól Čechoslovákům 

(3:4 pro ČSSR).  

 

  Substantivum – verbum  

  O: Просто ищу объяснения не самой лучшей игре тройки. (str. 21) 

  P: Prostě hledám vysvětlení, proč už to našemu útoku tak nešlo.   

 

 3. Transformace větného členu  

 Přívlastek – vedlejší věta  

 : Армейцы тогда накидали сибирякам девять безответных шайб, однако 

на долю дебютанта Харламова не досталось ни одной. (str. 8)  

 P: Hosté tehdy Sibiřanům nasázeli devět gólů, které zůstaly bez odpovědi, ale 

nováček Charlamov se nezasloužil ani o jediný. 

 

 Předmět – podmět  

 O: А поскольку на стадионе было холодно, Борис Сергеевич, чтобы сын 

не мерз, начал ставить его на коньки. (str. 5)  

 P: Na stadionech ale bývá chladno a Boris Sergejevič nechtěl, aby synek 

mrznul. A tak se Valerij ocitl na bruslích a začal jezdit jako táta. 

 

 4. Transformace typu věty  

 K transformacím typu vět jsem v překladu nepřistupovala téměř vůbec – 

oznamovací věty originálu odpovídají oznamovacím větám překladu atd.  
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 2.3.3 Lexikálně-gramatické posuny  

  Do této kategorie řadíme antonymický překlad, opisný překlad a kompenzaci. 

Antonymický překlad značí převod kladné jednotky v negativní nebo naopak, opisný 

překlad značí záměnu jednotky výchozího jazyka slovním spojením cílového jazyka, 

které vysvětluje její význam a při kompenzaci se v originále vyskytuje výraz s natolik 

specifickým sémantickým nebo stylistickým příznakem, že jej nelze ekvivalentně 

převést do cílového jazyka. Z toho důvodu překladatel tento prvek kompenzuje jiným 

slovem nebo na jiném místě v textu (Komissarov 2002: 165–166).  

  Antonymický překlad: 

 O: В день матча Чебаркуль словно бы вымирал, жил и дышал хоккеем. 

(str. 9) 

 P: V den zápasu se v Čebarkulu nepohnul ani lístek, protože celé město žilo jen 

a jen hokejem. 

 

 O: Я тебе отомщу! (str. 16)  

 P: To ti nedaruju!  

 

 Překlad opisem:  

 O: На четвертой минуте второго Валерий Харламов подправил шайбу в 

ворота в соперников после дальнего щелчка Виктора Кузькина. (str. 22)  

P: Ve čtvrté minutě druhé třetiny dopravil Valerij Charlamov puk do branky po 

tvrdé ráně Viktora Kuzkina od modré. 

 Opis je zde volen z důvodu pragmatického – pro daný výraz sice existuje 

v češtině jak termín (střela příklepem), tak výraz slangový (golfák), jedná se ale o 

výrazy méně frekventované a nemusí být čtenáři (byť se zájmem o hokej) známé. 

Z toho důvodu by mu mohla uniknout informace, že jde o střelu tvrdou. Zvolený výraz 

nepovažuji za stylově rušivý, oproti originálu ale došlo k oslabení expresivity.  

 

 Kompenzace nebyla použita ani jednou.  
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 2.3.4 Pragmatická adaptace  

  Dle Komissarova (2002: 135–137) není možné na lexikální jednotku nahlížet 

jen z hlediska sémantiky a syntaktické struktury, ale je třeba vzít v úvahu také 

hledisko pragmatické. Výsledný komunikační efekt se bude lišit dle rozdílů mezi 

konkrétními příjemci komunikátu, a proto se musí překladatel v některých případech 

uchýlit k pragmatické adaptaci. Patří sem substituce, zobecnění, doplnění nebo 

vynechání určité informace způsobem, který zajistí, že bude text pro příjemce 

srozumitelný.   

  Doplnění jsem užila např. v následujících případech:  

 O: Многие тогдашние мальчишки мечтали быть похожими на Всеволода 

Боброва или Ивана Трегубова. (str. 6) 

 P: Mnoho chlapců snilo o tom, že budou střílet jako Vsevolod Bobrov nebo 

bránit jako Ivan Tregubov. 

 

 O: В декабре 1968 года молодую армейскую тройку включили во вторую 

сборную СССР, которая заменила команду ЧССР на третьем 

розыгрыше турнира на приз газеты «Известия» (она не приехала в 

Москву после августовских событий – ввода войск Варшавского дого- 

вора в Чехословакию). (str. 12)  

 P: V prosinci 1968 zařadili mladý útok na soupisku týmu B sovětského 

národního mužstva, který nahradil mužstvo ČSSR v tabulce Mezinárodního 

turnaje, o rok později přejmenovaného na O pohár listu Izvestija 

(Čechoslováci do Moskvy nedorazili kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa). 

 V tomto případě jsem při rešerši zjistila, že turnaj O pohár listu Izvestija se 

v roce 1968 jmenoval Mezinárodní turnaj. Informaci jsem doplnila z důvodu 

větší faktografické přesnosti.  

 Na tomto příkladu lze vidět i případ vynechání – oproti originálu vypouštím 

informaci августовские события, protože je v daném souvětí redundantní. 

Pro českého čtenáře by zřejmě bylo možné převést jen část августовские 

события – srpnové události a vynechat ввод – invazi, z důvodu větší 

srozumitelnosti jsem ale volila řešení s invazí.  

 

  Další vynechání je v následujícím případě:  
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 O: Отметим, что чемпионат мира и Европы в 1969 году должен был 

проходить не где-нибудь, а в Праге, столице ЧССР. (str. 12–13) 

 P: Mistrovství světa a Evropy se v roce 1969 nemělo konat nikde jinde než 

v Praze. 

 Důvod vynechání je zde zjevný – českému čtenáři není nutné Prahu 

geograficky přiblížit.   

 

2.4 Další překladatelské problémy  

 2.4.1 Citace československých hráčů  

 V textu lze nalézt několik citací českých či slovenských hráčů (J. Holík – str. 

16; J. Golonka – str. 16; Dzurilla – str. 31) nebo odkazy na nápisy, které byly původně 

české, v knize ale převedeny do ruštiny (Они нам танки, мы им – бранки (шайбы)! 

– str. 14). V takovém případě jsem se pokusila v elektronických i knižních (např. 

David Lukšů: Žít jako Holík) zdrojích ověřit, zda z nich citace vychází a v případě, že 

se citaci dohledat nepodařilo, vytvořila jsem vlastní překlad. Nápisy byly ověřitelné 

snadno, v případě citací československých hráčů jsem musela vždy vytvořit vlastní 

překlad.  

 Citaci Jozefa Golonky dokonce nepovažuji za věrohodnou, protože různé české 

zdroje uvádějí, že hokejisté protestovali proti okupaci různými způsoby: přelepili si 

hvězdu na dresu nebo rozhodli se sovětským soupeřům po zápase nepodat ruce. České 

zdroje2 se shodují v tom, že ruce soupeřům nepodal nikdo z hráčů (a uvádí jiné 

vysvětlení3 než výchozí text), zatímco hvězdu si přelepili jen někteří hokejisté. Citace 

Vladimíra Dzurilly je rovněž velmi těžko ověřitelná, protože v textu je uvedena pouze 

formou nepřímé řeči a nelze tedy posoudit, zda výrok skutečně vyřkl. Lze ale s velkou 

jistotou předpokládat, že vychází ze vzpomínek sovětských hráčů, protože Dzurilla 

zemřel téměř dvacet let (1995) před prvním vydáním knihy (2013).  

  

 
2 https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/vy-nam-tanky-my-vam-branky-hokejova-pomsta-za-invazi-

odstartovala-normalizaci 

 
3 https://www.idnes.cz/hokej/ms-2004/hokejova-pomsta-za-okupaci.A040325_111628_reprezentace_rav 

 

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/vy-nam-tanky-my-vam-branky-hokejova-pomsta-za-invazi-odstartovala-normalizaci
https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/vy-nam-tanky-my-vam-branky-hokejova-pomsta-za-invazi-odstartovala-normalizaci
https://www.idnes.cz/hokej/ms-2004/hokejova-pomsta-za-okupaci.A040325_111628_reprezentace_rav
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 2.4.2 Přechodníkové konstrukce  

  Přechodníky jsou slovesným tvarem, který vyjadřuje buď souběžnost dějů, 

nebo předčasnost jednoho děje před druhým. V češtině i ruštině existují přechodníky 

přítomné a minulé, ale zatímco v češtině je přechodník typem konstrukce se silným 

příznakem archaičnosti, v ruštině je používán běžně a je vnímán jako bezpříznakový. 

Toto tvrzení lze doložit i na samotném výchozím textu: je v něm obvyklé, že se 

přechodníky vyskytují v rámci přímé řeči. Přechodníky se využívají především kvůli 

jazykové ekonomii. Vzhledem k příznaku archaičnosti se do češtiny většinou 

nepřevádějí analogicky, ale jinými způsoby: hlavní nebo vedlejší větou, větným 

členem. Níže uvádím některé výskyty přechodníků v překládaném textu a jejich 

překladatelská řešení:  

 

 O: Хотя чемпионами в том году стали столичные спартаковцы, армейцы 

заняли вторую строчку в турнирной таблице, отстав от победителей на три 

очка (48 против 45). (str. 12)  

P: V sezoně 68/69 sice zvítězil moskevský Spartak, ale CSKA obsadil druhé místo 

v tabulce a získal jen o tři body méně než šampioni (48 a 45 bodů).  

 

 O: Мы ехали почти час и все время, не умолкая ни на секунду, пели. (str. 18)  

 P: Jeli jsme tam skoro hodinu a celou dobu jsme zpívali, neztichli jsme ani na vteřinu. 

 

 O: Кстати, Харламов и Мальцев были крепкими друзьями, сдружившись на 

последнем чемпионате мира. (str. 25)  

 P: Mimochodem, Charlamov a Malcev byli dobří přátelé, kteří se skamarádili na 

posledním mistrovství světa. 
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Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkčně ekvivalentní komentovaný překlad 

prvních čtyř kapitol publikace Valerij Charlamov. Legenda No. 17 ruského spisovatele F. I. 

Razzakova. Odborný translatologický komentář prezentuje analýzu výchozího textu na 

základě modelu Christiane Nordové, volbu překladatelské metody, typologii překladatelských 

posunů a řešení překladatelských problémů. Kromě Nordové se opírá především o publikace 

Levého a Komissarova.  

Při překladu byl zohledněn český čtenář, z toho důvodu musely být některé pojmy 

dovysvětleny. Z jazykového hlediska překlad vychází ze syntaktických, lexikálních a 

gramatických norem češtiny.  

Knihu jsem si pro bakalářskou práci zvolila kvůli blízkému vztahu k pojednávanému 

tématu.  
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