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Abstrakt 

Cílem této práce je překlad vybraných kapitol z knihy Jeana Catinuse – La Bolivie a 

jeho komentář. Ten je rozdělen na pět částí. První z nich je překladatelská analýza 

založená na modelu Christiany Nordové, druhou představuje koncepce překladu, při níž 

vycházíme z díla Jiřího Levého. Následuje analýza vybraných překladatelských 

problémů a jejich řešení a rozbor překladatelských postupů podle Aleny Tionové. 

Závěrem se věnujeme hlavním posunům, ke kterým při překladu došlo. 

Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, vnitrotextové faktory, vnětextové 

faktory, překladatelské postupy, překladatelské posuny; geografie Bolívie, historie 

Bolívie 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to translate selected chapters from the book of Jean 

Catinus – La Bolive and to make a commentary of the translation. The commentary 

consists of five parts: translation analysis using the method of Christiane Nord, 

conception of translation based on the theory of Jiří Levý, analysis of selected translation 

problems and their solutions, translation procedures by Alena Tionová and lastly, 

principal translation shifts which occurred during the translation. 

Key words: translation, translation analysis, intratextual factors, extratextual factors, 

translation procedures, translation shifts; geography of Bolivia, history of Bolivia 
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1. ÚVOD 

Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich je překlad vybraných kapitol 

z knihy La Bolivie od francouzského autora Jeana Catinuse (1997), konkrétně kapitoly první 

s názvem Un peu de géographie a části kapitoly druhé pojmenované Un peu d'Histoire. 

Rozsah originálního i přeloženého textu je zhruba 20 normostran.  

Text jsme si vybrali zejména z důvodu osobního zájmu o danou oblast, k níž máme poměrně 

blízký vztah. Mimoto nás zaujala kombinace francouzského textu a hispanoamerického 

tématu, k čemuž nás zčásti vedl i náš druhý obor. Zeměpis a historie – konkrétní témata 

našeho textu – jsou taktéž spjata s osobním zájmem. Věříme však, že text by mohl být 

přínosný i širší veřejnosti, jelikož průvodců po dané oblasti existuje v českém jazyce 

vskutku nemnoho. 

Druhou hlavní část práce tvoří komentář překladu. Ten se skládá z překladatelské analýzy 

na základě modelu Christiany Nordové (1991), která by měla předcházet každému překladu 

a v níž podrobněji rozvedeme vnětextové a vnitrotextové faktory textu. Dále představíme 

koncepci a metodiku našeho překladu, následně se budeme věnovat hlavním 

překladatelským problémům, se kterými jsme se setkali, a předložíme jejich řešení. Na závěr 

uvedeme překladatelské postupy podle Aleny Tionové (2000) a zaměříme se na hlavní 

posuny, k nimž při překladu došlo. 
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2. TEXT PŘEKLADU  

 

KAPITOLA PRVNÍ 

NĚCO MÁLO ZE ZEMĚPISU 

(viz mapy č. 1 s. 248 a 2 s. 162) 

 

Podíváme-li se na mapu Jižní Ameriky, Bolívie se zdá být jejím srdcem. Na severozápadě 

ji ohraničuje Peru, od severu k jihozápadu ji lemuje Brazílie, její jižní hranici určují 

Paraguay s Argentinou a na západě se nachází Chile. 

 

Rozloha země činí 1 098 581 kilometrů čtverečních, tedy dvojnásobek rozlohy Francie. 

Bolívie bývá spojována s vysokými nadmořskými výškami. Je považována za střechu Jižní 

Ameriky a přirovnávána k Tibetu. A přesto se dvě třetiny jejího území nacházejí níž než 

800 metrů nad mořem. Zatímco si ji představujeme jako zemi And, studenou a zasněženou, 

zjišťujeme, že největší část jejího území představují tropy, které ostatně lépe odpovídají 

dané zeměpisné šířce. 

 

Bolívie, která se nachází mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha, respektive mezi šestnáctou 

a dvacátou první rovnoběžkou jižní polokoule, je charakteristická pestrostí reliéfu i 

klimatickou rozmanitostí. Obecně se dělí se na tři regiony: Andy a Altiplano, Yungas a údolí 

valles, a konečně llanos neboli tropické nížiny. 

 

ANDY A ALTIPLANO 

Andy jsou poměrně mladé pohoří, které se vynořilo z oceánu před čtyřmi až pěti milióny 

let, tedy v době, kdy se na zemi objevil první člověk. Vznikly tlakem litosférické desky 

Nazca na brazilský štít. Tento pohyb přetrvává dodnes a jeho důsledkem jsou častá 

zemětřesení v pobřežních oblastech, které tvoří součást takzvaného pásma vulkanické 

činnosti. Navíc vzniklými trhlinami prostupuje na povrch magma, a proto je mnoho sopek 

stále aktivních. Jejich aktivita se sice v současné době omezuje na úniky plynu a dýmu, 

nicméně jejich erupce je stále možná.  

 

Andy, rozdělené na dvě pásma v sedle La Raya v Peru, obepisují dlouhý půloblouk, který 

v Bolívii dosahuje své maximální délky – celých 650 kilometrů. Obě pásma sledují nejprve 

směr severozápad – jihovýchod, a poté se stočí do směru sever – jih. Východní pásmo 

vytváří bariéru dešťům přicházejícím z Atlantiku a Amazonské nížiny. Zatímco jeho 

východní úbočí oplývá zelení a různými ekosystémy, nachází se zde například mlžné lesy 

s lišejníky a epifyty, jeho západní je svah sušší. Přesto se zde vyskytují stromy se zlatavými 

listy a kůrou, která se loupe ve vrstvách tenkých jako cigaretový papír a kterým zde říkají 

quinoa. Západní pásmo je kvůli nedostatku srážek zcela suché. Ční z něj sopky, z nichž 

některé jsou stále aktivní. V této oblasti rostou především různé druhy kaktusů a jiné 

sukulenty.  

 

Severní část východního pásma nese majestátní název Královská Kordillera, který se k ní 

opravdu hodí. K nebi vzpíná své bělostné, zasněžené vrcholy (nevados), jako je například 

Nevado Illampu, Nevado Illimani či Huayna Potosí. Zatímco její západní úbočí je vyprahlé 

a vegetace zde roste jen výjimečně, až na pestrou škálu kaktusů, její východní úbočí je hojně 

pokryto vegetací, která se mění s nadmořskou výškou. Je to proto, že Andy brání postupu 

mraků z Atlantiku, které přinášejí vláhu pouze východním svahům. Královská Kordillera se 

dělí na několik pohoří jako je Cordillera Apolobamba (na hranici mezi Peru a Bolívií), 
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Cordillera de las Muñecas, Cordillera de La Paz a Cordillera Quimsa Cruz neboli Tres 

Cruces.  

 

V západním pásmu vyniká Canasita a sopka Anallajsi. Součástí tohoto horského řetězce 

je mnoho vulkánů, proto je též nazýván Cordillera de los Volcanos. 

 

K častým obrázkům na pohlednicích z Bolívie patří také jezero Titicaca. Právě na jeho 

březích rostou totorales, pole orobince, ze kterého se vyrábí známé loďky balsas. 

Nadmořská výška jezera je 3812 m. Výška jeho hladiny kolísá, nicméně obecně má spíše 

tendence k vysychání. Vlévá se do něj desítka vodních toků, zatímco z jezera vytéká jediná 

řeka, río Desaguadero, která se vlévá do bezodtokého jezera Poopó. Veškerá voda se tak 

vypařuje. 

 

Jezero si mezi sebou dělí Bolívie a Peru. Jeho rozloha činí 6 920 kilometrů čtverečních, tedy 

patnáctinásobek Ženevského jezera. Jeho hloubka dosahuje 280 metrů a jeho nejdelší část 

měří 171 kilometrů. V jezeře napočítáme na 60 ostrovů rozdělených mezi oba  pobřežní 

státy. Ostrov Slunce a Ostrov Měsíce patří Bolívii. Poloostrov Copacabana je rozdělen mezi 

oba státy, jeho bolívijská část je od zbytku území oddělena úžinou Tiquina. Místní podnebí 

se podobá tomu v Altiplanu – suchý vzduch a ostré sluneční paprsky. V období dešťů 

oblohu pokryjí nízké mraky, teploty klesnou k nule a výjimkou nejsou noční mrazíky. 

Vegetace se těmto drsným podmínkám přizpůsobila, najdeme zde zakrslé křoviny, kaktusy 

a velké trsy slaměné trávy zvané ichu. V mělčinách podél břehů roste orobinec (totora). 

Vodní fauna je velmi bohatá: kachny, slípky zelenonohé a další ptáci, z nichž někteří jsou 

stěhovaví, jako například růžoví plameňáci. Pstruh, který zde byl vysazen, způsobil 

vymizení mnoha druhů ryb. Přesto zde ještě přežívá několik původních druhů, jako 

například pejerrey. Břehy vysokohorského jezera jsou také domovem kondorů. Mezi 

nejpozoruhodnější místní rostliny patří vzácná prehistorická Puja Raymondova. Vedle 

všudypřítomných lam a alpak se zde popásají i divočejší a zdrženlivější vikuně a guanaky.  

 

Mezi Východní a Západní Kordilerou leží náhorní plošina Altiplano. Právě ta nejvěrněji 

odpovídá všem klišé, která o této zemi máme. Tato polopouštní planina se nachází 

v nadmořské výšce mezi 3 500 a 4 000 metry. Kromě drobných políček (kde se pěstují 

brambory, quinoa aj.) se zde vyskytují louky porostlé trávou ichu, kterým se zde říká 

pajonales a které poskytují pastvu pro lamy a alpaky. Západním okrajem této pánve protéká 

řeka Desaguadero, která vytéká na severu z jezera Titicaca a vlévá se do jezera Poopó. Dále 

na jih se rozkládají nekonečné bílé pláně vyschlých solných jezer: Salar de Coipasa, Salar 

de Uyuni a Laguna Colorada. Země bez života, jako na počátku světa. 

 

Na jižním okraji západního pásma se nachází nepopsatelně krásná krajina. Je to krajina 

zrozená z ohně země, vulkanická krajina plná aktivních sopek. Můžeme zde spatřit jezírka 

zbarvená sodíkem a uhličitanem sodným dočervena, dozelena, dooranžova či doběla, ve 

kterých hnízdí hejna růžových plameňáků. Za svítání, jakmile začnou hřát první paprsky 

slunce, vytrysknou gejzíry. Dochází zde k prudkým změnám teplot: nejnižší noční teploty 

sahají k mínus třiceti, přes den se teploty vyšplhají k třiceti nad nulou.  

 

 

YUNGAS A TROPICKÁ ÚDOLÍ VALLES 

Údolí na severu země, která vznikla v geologické minulosti během vrásnění horských 

pásem, se nazývají Yungas. Jejich orientace ze západu na východ umožňuje pronikání 

oblačnosti do horských masívů. Tato údolí se nacházejí v nadmořské výšce mezi jedním a 
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dvěma tisíci metry. Podnebí je zde tropické, vlhké, s velkým množstvím srážek. Rostou se 

zde listnaté stromy, sukulenty, palmy a banánovníky. Pěstuje se zde káva, čaj, kakao a koka. 

 

Dále na jihu se nacházejí valles, tropická údolí, vyhloubená vodnatými bystřinami, které 

vznikly v důsledku hojných srážek. Nejdůležitějším z toků je río Pilcomayo, široká řeka 

stékající z vysoko položeného města Sucre napříč zemí od severozápadu k jihovýchodu až 

do tropických nížin směrem k Paraguayi. Tvoří součást povodí řeky La Plata, jejíž vody se 

vlévají do Atlantického oceánu. Zatímco celé povodí řeky Pilcomayo směřuje k Argentině, 

ostatní toky země patří do povodí Amazonky. Existence tohoto předělu se později projeví 

v politickém vývoji, od vytvoření audiencie v Charcasu, přes války za nezávislost až po 

rivalitu mezi městy Sucre a La Paz. 

 

Klima na dnech valles je vzhledem k jejich nízké nadmořské výšce příjemnější a vegetace 

hojnější. Tyto oblasti mají příznivé podmínky pro kultivaci půdy, avšak pokračující 

odlesňování způsobuje čím dál častější erozi. Pokud jde o zemědělskou výrobu, pěstuje se 

zde obilí, kukuřice, a úplně na jihu země, poblíž Tariji, dokonce i vinná réva. 

 

 

TROPICKÉ NÍŽINY 

Na východ od Královské Kordillery se rozkládá takzvané východní území. Východ zde 

znamená Amazonie a ovocem prodávaným na bolívijských trzích jako ovoce z východu se 

rozumí tropické ovoce. Jedná se o teplou, vlhkou oblast s hojnými a intenzivními dešti 

a bujnou vegetací.  

 

Těmito rozsáhlými tropickými nížinami, jejichž nadmořská výška nepřesahuje 800 metrů, 

zvolna plynou mohutné a kalné řeky. Ty s sebou přináší úrodné naplaveniny z horských 

svahů, kde je uvolnila eroze, za níž nezřídka nese vinu člověk. Mezi nejdůležitější řeky patří 

Madre de Dios, Béni, Guaporé a Mamoré. Všechny tečou z jihu na sever a tvoří součást 

říční sítě Amazonky. Výška jejich hladiny se může značně lišit v závislosti na ročním 

období a hojnosti srážek v období dešťů. Není výjimkou, když řeka změní své řečiště, 

vytvoří mrtvé rameno, které zarůstá, nebo se z něj stává laguna. Les na tomto území má 

několik ekologických pater, od úrovně půdy, kde rostou mechy a houby, až po špičky 

stromů, které se v průměru nachází čtyřicet metrů nad zemí. Fauna je neobyčejně bohatá a 

pestrá, ale není zde zastoupena vysoká zvěř. Výjimku představují některé druhy 

jelenovitých, pumy, jaguáři, nebo také kapybary, největší hlodavci na světě. Typickou faunu 

této oblasti doplňují mravenci, žáby, želvy, menší hlodavci, různé druhy opic, motýlů a 

papoušků včetně papouška guayano. Neměli bychom opomenout ani vodní faunu, kterou 

tvoří vodní ptactvo, růžoví delfíni a ryby, jako například piraně.  

 

Tropické nížiny nabývají různých podob. Setkáváme se s travnatými pláněmi v kraji Béni, 

rozsáhlými savanami na východ od Santa Cruz, kde se pěstuje cukrová třtina, rýže a sója, 

bažinatými územími v povodí řeky Paraguay s jejich typickou vodní faunou a flórou a 

zaplavenými oblastmi, jako jsou například bañados de Izozog a bañados de Otuquis, jejichž 

řeky se nevlévají do žádného moře. V regionu se nachází také kopcovité krajiny serranias 

de Chiquitos, které tvoří součást brazilského štítu zarovnaného erozí dávno před tím, než 

vznikly Andy. Sotva převyšují 600 metrů nad mořem, s výjimkou skály Cerro Chochis, 

která se tyčí do výšky 1445 metrů. Tato kopcovitá tropická oblast je domovem jedinečných 

ekosystémů. 
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Úplně na jihu země, u hranice s Paraguayí, se nachází vyprahlé nížiny oblasti Chaco. Vodní 

toky, které jsou v těchto polopouštích spíše výjimkou, se buď vypařují, nebo vsakují do 

země. V místních solných dolech (salinas) se těží sůl. 

 

 

NÁRODNÍ PARKY 

Ve snaze zachovat úchvatnou a přirozenou rozmanitost svého území, vyhlásila Bolívie 31 

chráněných oblastí, národních parků, rezervací, biologických stanovišť a útočišť divoké 

přírody. Turismus založený na pozorování přírody tu sice funguje, ale pod přísným 

dohledem. Respektovány jsou také indiánské populace žijící v těchto parcích, a je vyvíjeno 

úsilí o jejich začlenění do správy a ochrany území. Následuje seznam těchto národních 

parků – existujících, či těch, které jsou v procesu vyhlašování. 

 

Národní park Alto Madidi 

Tento park, vyhlášený v roce 1996, se rozkládá na sever od jezera Titicaca poblíž peruánské 

hranice na ploše jednoho milionu hektarů. Jeho nadmořská výška se pohybuje mezi 250 a 6 

000 metry, což vysvětluje obrovskou rozmanitost místní fauny a flóry i nesčetné množství 

různých ekosystémů, od nízko položených tropických savan až po oblast věčného sněhu. 

Podél hranic parku žije několik drobných komunit Indiánů Takanů, kteří si uchovávají svůj 

tradiční způsob života. Spolu se svým sousedem – peruánským parkem Tambopata-

Candamo – tvoří nejrozsáhlejší chráněné území na světě. 

 

Národní přírodní rezervace Ulla Ulla 

Tato rezervace o rozloze 240 000 hektarů, vyhlášená v roce 1972, je také biosférickou 

rezervací organizace UNESCO. Leží u hranic s Peru severně od jezera Titicaca a zahrnuje 

různé ekosystémy And včetně pustin páramos nacházejících se těsně pod sněžnou čarou. 

V rezervaci se nachází několik zasněžených vrcholků, jako například Nevado Katantica, či 

horská jezera. Právě zde bylo napočítáno největší množství vikuní v Bolívii. 

 

Národní park Pilón Lajas 

Jádrem tohoto parku je údolí řeky Quiquibey, ležící tam, kde se poslední výběžky And noří 

do tropického pralesa. V roce 1977 byl organizací UNESCO prohlášen mezinárodní 

biosférickou rezervací a v roce 1992 získal statut území domorodých obyvatel, neboť zde 

žijí komunity Indiánů Čimaneů a Moseteneů, kteří si uchovali svůj původní způsob života. 

Jeho povrch o rozloze 400 000 hektarů pokrývají lesy na úpatí And, jež jsou domovem 

palem královských a jaguárů. 

 

Území domorodých obyvatel a národní park Isiboro Sécure 

Tento park byl vyhlášen roku 1965 v centru země, nedaleko města Trinidad. Žijí zde etnické 

skupiny Moxeňů, Jurakarů a Čimaneů Pokrývá na 1 200 000 hektarů andského podhůří, 

které zde přechází do plání kraje Beni. Žije zde přes 600 druhů ptáků, mezi něž patří známá 

harpyje pralesní, a více než stovka různých druhů savců, jako například jaguáři, tapíři či 

jeleni. 

 

Národní park Cotapata 

Byl vyhlášen v roce 1993 za účelem zmírnění negativního vlivu, který na území měla 

výstavba komunikace mezi Cotapatou a Santa Barbarou. Nachází se na východním svahu 

And ve výšce od 1 200 do 5 000 metrů. Strmé svahy tohoto hornatého území způsobují, že 

přístup do parku je náročný, místy i nebezpečný, a to zejména tam, kde roste mlžný les. 

Vegetace na tomto členitém reliéfu vytváří čtyři patra s velkou druhovou pestrostí rostlin, 
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z nichž některé jsou endemity. Oblastí prochází dávné stezky Inků, které jsou dnes 

využívány k turistice, jako například Chucura nebo Choro. 

 

Národní park Sajama 

Jde o nejstarší bolívijský národní park, vyhlášený v srpnu roku 1939 na severozápadě země, 

v němž se nachází nejvyšší vrcholek Bolívie – Sajama. Park se rozkládá na 120 000 

hektarech v nadmořské výšce mezi 4 200 a 6 600 metry. Sahá až k chilské hranici, kde na 

něj navazuje národní park Lauca. Pusté Altiplano, zasněžené vrcholky sopek a jezera – 

taková je místní scenérie. Dalším předmětem ochrany jsou archeologická naleziště, jako 

například chullpas – stavby z předkolumbovské doby, a také koloniální kostely. Několik set 

rodin žijících v místních vesnicích jsou ajmarského původu.  

 

Vegetaci tvoří vedle trav a kaktusů také trsy azorely nahloučené (yareta) –  obrovské 

vyboulené shluky jemně zeleného mechu, či lesy polylepis (queñua), rostoucí často 

v nadmořských výškách nad 5 000 metrů. V důsledku intenzivního kácení v koloniálních 

dobách patří tento strom k ohroženým druhům. 

 

Národní park Noel Kempff Mercado 

Tento park byl založen v srpnu 1988 na hranici s Brazílií, západně od řeky Paraguá na 

severozápadě kraje Santa Cruz. Jeho současná rozloha činí 914 000 hektarů, ale existuje 

projekt na jeho rozšíření až ke břehům Paraguá. Jeho nadmořská výška není nijak výrazná, 

pohybuje se mezi 200 a 720 metry. Rozkládá se zejména na mohutné vyzdvižené pánvi, 

která je obklopena útesy s neobvyklou faunou a flórou, vzniklou díky izolaci tohoto území. 

Rostou zde duby, cedry a palmy, také velké množství orchidejí. Dále zde žije přes 600 druhů 

ptáků, opice, jaguáři, oceloti a černí kajmani (viz kniha čtvrtá, kapitola dvacátá, Okolí Santa 

Cruz). 

 

Národní park Carrasco 

Byl založen v říjnu 1991. Nachází se v kraji Cochabamba na úbočí horských pásem And, 

rozbrázděných hlubokými údolími a porostlých tropickou vegetací. Pokrývá území 622 600 

hektarů v nadmořské výšce od 300 po 4 500 metrů. Podobně rozdílné je i místní klima, od 

velmi nízkých teplot v nejvyšších nadmořských výškách po teplé a vlhké nížiny s velmi 

častými srážkami. K nejdůležitějším vodním tokům patří řeky Ivirizu, Chimoré a Sajta San 

Mateo. Místní obyvatelstvo je složeno převážně z míšenců, zemědělců, kteří sem přišli 

z náhorních plošin. Okrajová území parku jsou osídlena indiánskými kmeny Jurakarů Právě 

rozmanitost reliéfu a klimatu vytvořila ojediněle krásnou a bohatou faunu a flóru. Bylo zde 

popsáno více než 3 000 druhů rostlin. Žijí zde jaguáři a více než 700 druhů ptáků. Také zde 

se nacházejí archeologické pozůstatky jako například ruiny Incachaca nebo jeskyně 

Repechón. 

 

Národní park Amboró 

Tento park, založený v říjnu 1991, se nachází v horské a podhorské oblasti s hlubokými 

kaňony, mezi Cochabambou a Santa Cruz. Na západě hraničí s parkem Carrasco. Jeho 

rozloha činí 42 500 hektarů a jeho nadmořská výška se pohybuje mezi 300 a 3 300 metry. 

Místní klima je stejně tak rozmanité jako reliéf, což má za následek různorodou a hojnou 

květenu. Obyvatelstvo se skládá ze santacruzských zemědělců a několika indiánských 

komunit Guarajů. Fauna a flora je zde podobná té v parku Carrasco. 

 



12 
 

Národní park Kaa-Iya del Chaco (zatím v podobě projektu) 

Toto území o rozloze 3 510 704 hektarů se nachází v části Bolívie zvané Gran Chaco. Místní 

vegetaci utváří suché tropické lesy, fauna je zde rozmanitá a čítá mnoho druhů savců, včetně 

několika endemitů, jako například sudokopytník pekari Wagnerův (pecari chaqueño). Také 

zde žijí dvě indiánské skupiny – Izoceňové a Ajoreové. 

 

Národní rezervace fauny Eduardo Avaroa 

Byla vyhlášena v květnu 1991. Jedná se o rezervaci o rozloze 714 745 hektarů a nadmořské 

výšce pohybující se mezi 4 200 a 6 000 metry. Nachází se na jihozápadě země, v Altiplanu. 

Tato oblast je součástí kraje Sud Lípez, pro který je charakteristické velké množství menších 

jezer, například Laguna Colorada či Laguna Verde, gejzíry a sopky, jako například 

Licancabur. Krajina jako na počátku světa.  

 

Květena v této vysoko položené puně je spíše výjimečná. Místní faunu tvoří velbloudovití 

jako vikuně, lamy a alpaky, dále pštrosi a růžoví plameňáci, jejichž tři druhy sem přilétají 

hnízdit ve velkých hejnech. 

 

Národní rezervace fauny a flóry Tariquia 

Nachází se na nejzazším jihu země, při hranici s Argentinou. Její rozloha 246 860 hektarů 

zahrnuje hornaté oblasti s nadmořskou výškou do 3 000 metrů, ale větší část rezervace leží 

mezi 900 a 1 100 metry nad mořem. Nachází se zde jak mlžné lesy, tak pustiny páramos, 

krajina pod hranicí věčného sněhu. Proto tato rezervace chrání nespočet druhů rostlinstva i 

zvířectva. 

 

 

 

KAPITOLA DRUHÁ 

NĚCO MÁLO Z HISTORIE 

 

Inkové jí říkali kraj Collao. S příchodem Španělů získala název Alto Perú, tedy Horní Peru. 

To je poměrně příhodný název, pokud se vztahuje k průměrné nadmořské výšce Altiplana, 

která se blíží 4000 metrům. Problém je ale v tom, že většinu země tvoří prales a nížiny.  

V roce 1825 jí její osvoboditel Bolívar dal nejen nezávislost, ale i jméno – Bolívarova země, 

Bolívie. 

 

Její moderní historie je obzvláště pohnutá. Bolívijská republika drží poměrně smutný 

světový rekord coby země s nejčastějšími vojenskými převraty. Ty bohužel často bývaly 

krvavé. Země se také střetávala ve válce se svými sousedy. V těchto válkách Bolívie přišla 

o téměř polovinu území, a to ve prospěch Chile, Paraguaye a Brazílie. V šedesátých letech 

se snažil východní část Bolívie obsadit se svou guerillou Che Guevara, dokud nebyl zatčen 

a v roce 1967 popraven v kraji Vallegrande. V polovině 80. let byla v zemi nastolena 

demokracie, a Bolívie od té doby usiluje o její udržení, se střídavými úspěchy. Přejme jí, ať 

uspěje! 

  

PRAVĚK (15 000–5000 př. n. l.) 

Podle dosavadních výzkumů se první člověk na americkém kontinentu neobjevil spontánně, 

ale migroval sem. Zbývá otázka odkud. Obecně se uznává, že první lidé přišli do Ameriky 

Beringovou úžinou, ale nemůžeme zcela vyloučit ani migrace po moři. Pro obhájení druhé 

hypotézy se v roce 1947 vydal norský mořeplavec Thor Heyerdahl napříč Tichým oceánem 

na voru z totory. Jedna z otázek, která mu vrtala hlavou, byla podobnost některých soch ze 
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souostroví Markézy s monolity z Tiwanaku. Touto myšlenkou se později zabýval španělský 

dobrodruh Kitin Muñoz, který ho následoval na voru z chlebovníku. Koncem 20. století 

připravoval na Velikonočním ostrově balsu ke své další expedici, stejně jako Američan 

Gene Savoy, objevitel ztracených měst, který se ale na výpravu chystal na člunech z 

obyčejného dřeva. 

 

Nejnovější výzkumy ukazují, že na území dnešní Bolívie se člověk dostal od pobřeží. 

Pravděpodobně v důsledku klimatických změn, které proměnily prostředí, v němž žil, se 

vydal proti proudu řek do hor. V té době byl člověk kočovným lovcem-sběračem a hlavním 

důvodem pro jeho stěhování do vnitrozemí bylo pronásledování zvěře, představující základ 

jeho obživy. 

 

Z této doby máme jen malé množství pramenů. V horských jeskyních však bylo nalezeno 

mnoho známek jeho přítomnosti, zejména výjevy z lovu namalované na stěnách jeskyní, 

které obýval. Jsou to nástěnné malby v Calacala u Betanzos poblíž Potosí, v Quilla Quilla u 

Surcre, v Toro Toro u Cochabamby či v kamenných dolech u Viscachani. 

 

PŘEDKERAMICKÉ OBDOBÍ (5000–2500 př. n. l.) 

Když docházelo k vysychání pobřežních oblastí a život byl omezen na oázy v údolích 

ztrácejících se řek, které stékají z And, pocítil tento kočovník potřebu domestikovat rostliny. 

Tak vzniklo zemědělství a člověk se usadil. Tato změna vedla ke složitější společenské 

organizaci: život v rostoucích komunitách vyžadoval specializaci úkonů a vytvoření 

společenské hierarchie. Je možné, že klima Altiplana bylo příznivější než v současnosti, 

jisté však je, že toto území bylo hustě zalidněno. Zemědělské oblasti byly mnohem 

rozsáhlejší, než jsou dnes. Pěstovaly se zde brambory, které ostatně pravděpodobně 

pocházejí z těchto náhorních planin, několik druhů kukuřice a obilniny, jako například 

quinoa či určitý druh laskavce (kiwicha). Domestikovala se také zvířata, a to velbloudovití, 

jako jsou lamy a alpaky, se kterými se zde setkáme i dnes. Člověk přišel na to, jak 

zpracovávat jejich vlnu na výrobu oblečení, aby se nemusel oblékat jen do zvířecích kůží. 

Z této doby pocházejí hřebeny na mykání, přeslen na předení a také první tkalcovské stavy. 

Všechny tyto předměty nalezené v hrobech z tehdejší doby používají místní obyvatelé 

dodnes. To dokazuje, že indiáni velmi rychle nabyli dovedností a osvojili si pokročilé 

technologie. 

 

KERAMICKÉ OBDOBÍ (2500 př. n. l.–600 n. l.) 

Vypalování keramiky pravděpodobně není místní technikou, ale přišlo ze severu, z dnešní 

Kolumbie, přes Peru. Tento technologický pokrok umožnil vařit pokrmy na ohni a jejich 

úprava tak mohla být sofistikovanější. Spolu s keramikou se objevilo také její zdobení, a to 

jak za účelem dekorativním, tak rituálním. Kolem roku 800 zaznamenáváme vliv vzdálené 

kultury Chavín ze severu Peru, charakteristické vyobrazováním ostrých zubů šelem.  

 

Archeologické nálezy dokazují existenci následujících kultur: 

 

Kultura Chiripa se rozvíjela od roku 1300 př. n. l. poblíž jezera Titicaca a zanikla na začátku 

našeho letopočtu. Víme o ní díky stejnojmennému městskému komplexu, odkrytému uvnitř 

pahorku u jižního břehu jezera. Domy jsou čtvercového půdorysu – inovace, kterou tato 

kultura přinesla – a mají patio. Zdejší chrám byl vybudován napůl pod zemí, má na 

zdech kamenné obklady a zdobené stély. Zřejmě právě od řemeslníků z kultury Chiripa se 

lidé budoucí kultury Tiwanaku naučili zpracovávat kámen. 
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Lidé kultury Wankarani, jejíž vládu situujeme mezi roky 1200 př. n. l. a 400, žili 

v komunitách čítajících od patnácti po zhruba osm set chýší, jak dokazují naleziště. Bohužel 

klima Altiplana a údolí u Cochabamby neumožnilo uchování nálezů z organických látek; 

dochovaly se pouze předměty z kamene, keramiky či z nově užívaného materiálu – kůže. 

 

Mezi tehdejšími kulturami existovaly obchodní kontakty. Dokazují to tkaniny objevené 

v poušti Arica na severu Chile, přisuzované kultuře Chiripa. Rozbor přírodních barviv 

umožňuje zjistit místa, odkud pocházela, z čehož vyvozujeme, že probíhal výměnný obchod 

mezi tak vzdálenými místy jako Amazonie či pobřeží Tichého oceánu. 

 

Na náhorních planinách poblíž jižního břehu jezera Titicaca se v prvních stoletích našeho 

letopočtu začala rozvíjet kultura, která o sobě dala brzy slyšet: Tiwanaku. 

 

TIWANAKU (600–1200) 

Vynalézaví zemědělci, architekti, kameníci, hutníci, vodní inženýři, výrobci textilu a 

hrnčíři: to vše bylo připraveno ke zrození nové civilizace, která svou existencí měla 

poznamenat celý kontinent – Tiwanaku. Prosadila se kolem roku 600 a překonala všechny 

předešlé kultury. Tato říše zde vládla nejdéle ze všech – téměř tisíc let. Existovala současně 

s největší kulturou starého Peru, kulturou Močiků, která se rozvíjela v severní části 

peruánského pobřeží Tichého oceánu. 

 

Právě tehdy se na březích jezera Titicaca tyčily velkolepé stavby jako Akapana, 

Kalassasaya, Putuni či Puma Punku, budovy vymalované zářivými barvami, zdobené 

zlatými destičkami a drahými kameny, které zářily ve žhavém slunci náhorních plošin. 

Pohled na ně uchvacoval cestovatele po generace a jejich karavany na svých cestách šířily 

zvěsti o velkoleposti říše Tiwanaku. 

 

Současně se v tropických nížinách llanos vyvíjela podobně významná kultura – kultura 

Mochos. Ta vynikala znalostmi a mimořádným zvládnutím hydrauliky: vytvořila tisíce 

terasovitých polí mimo dosah pravidelných záplav, vybudovala stovky nádrží pro uchování 

vody v období sucha, vystavěla hráze, vyhloubila kanály. Tato kultura se rozvíjela současně 

s kulturou Tiwanaku a dlouhé karavany, v nichž putovaly tisíce lam, umožňovaly výměnu 

zboží mezi Altiplanem a tropy, s čímž souvisel i rozsáhlý chov domácích zvířat a rozlehlé 

pastviny. 

 

Krátce před rokem 1200 došlo k zásadní události, jejíž původ nám dodnes není znám. 

Nejpravděpodobnější hypotézou je změna klimatu – dlouhé období sucha. To vedlo ke 

zkáze zemědělství a tím i ke ztrátě příležitostí pro výměnný obchod. Výsledkem 

byl ekonomický úpadek. Tiwanaku během 50 let zaniklo, chrámy byly opuštěny a nad 

Altiplanem se rozhostilo ticho. 

 

 

REGIONÁLNÍ KULTURY (1200–1450)  

V prázdnu, které následovalo, se rozvíjelo několik místních kultur. Patřili k nim Kojové, 

žijící severně od jezera Titicaca, Umasujové na východě a Pakasové, Karankové a Lipiové 

na jihu. V Cochabambě mezi horami a džunglí to byli Čarkové, severně od dnešního Potosí 

Karakarové a jižně odtud Čičové. Také – a především – zde byla kultura Ajmara. Ta vznikla 

kolem roku 500 př. n. l. a svého největšího rozmachu dosáhla na severozápadě Argentiny  

kolem roku 700. Ve dvanáctém století Ajmarové překročili bolivijské náhorní plošiny a 

jejich obyvatele hnali před sebou směrem na sever. Jedni z těchto vyhnanců byli také 
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potomci kultury Tiwanaku. Ti pod jménem Puquinové migrovali na sever a domníváme se, 

že jejich potomci později založili inckou dynastii v Cuzcu. To by vysvětlovalo, proč Inkové 

kladli svůj původ na Ostrov Slunce, který byl tak blízký kultuře Tiwanaku. 

 

Některé z dalších skupin obývajících břehy jezera Poopó emigrovaly před invazí Ajmarů 

na jihozápad, kde zmizely v pustinách současné chilské hranice na březích solného jezera 

Salar de Coipasa. Zde žili téměř soběstačně a udržovali minimální kontakt s okolním 

světem. Zachovali si tak své tradice a jazyk puquina. Jedná se o Čipaje, jejichž původ sahá 

až k roku 1500 př. n. l. Je také možné, že i oni vzešli z Tiwanaku. 

 

K lesům na východě se naopak vydala kultura Mollos, jejímž hlavním městem byla bez 

pochyby Iskanwaya, i když víme také o existenci mnoha dalších významných měst. 

Iskanwaya představuje komplex staveb, které se stupňovitě rozkládají na skloněné plošině 

východního podhůří Apolobamby. V době jeho objevení bylo město pokládáno za incké, 

jelikož stavby připomínají jejich architektonický styl, avšak později se zjistilo, že Inkům 

předcházelo. Není však pochyb o tom, že zde Inkové přebývali. 

 

INKOVÉ (1450–1532) 

Legenda o jejich původu vypráví, že první inka (vládce Inků) Manco Capac a jeho žena 

Mama Oqllo pocházejí z Ostrova Slunce na jezeře Titicaca. Po cestě na sever se Manco 

zastavil v Cuzcu, jelikož zlatá hůl, se kterou prozkoumával půdu, se zde zabořila. To bylo 

boží znamení. 

 

Z tohoto centra v Cuzcu se incká říše šířila do svého okolí. Inkové si postupně získávali 

nadvládu nad svými sousedy. Tak začala územní expanze. Víme, že Inkové se k  jezeru 

Titicaca vydali dvakrát před tím, než toto území připojili ke své říši. Krátce nato napadl třetí 

inka, Lloque Yupanqui, provincii Collas jižně od Pucara v Peru, a několik let poté obsadil 

oblast Chucuito. Řeku Desaguadero ale nepřekročil, jak líčí Garcilaso de la Vega. 

 

Naopak čtvrtý inka, Maita Capac, se svou armádou přeplul Desaguadero na rákosových 

vorech a objevil zde někdejší Tiwanaku. Podle Pedra Cieza de León, kterého Garcilaso 

cituje, se zde nacházel velký kopec překrývající kamenné základy budov a dva kamení obři, 

jejichž oblečení sahalo až k zemi a hlavy zdobil účes. Popis pokračuje líčením dlouhé zdi 

z obrovských bloků a velké kamenné brány vytesané z jednoho kusu kamene. Nejúžasnější 

na tom podle autora však nebyla brána samotná, ale kamenné bloky, na nichž byla usazena. 

Tyto monolity prý měřily deset metrů na délku, pět na šířku a asi dva metry na výšku. To je 

téměř přesný popis megalitických bloků Pumy Punku, které tvořily základ tamější 

monumentální brány. 

 

Později, za dobyvatelských výprav, které vedl Capac Yupanqui, překročila incká armáda 

řeku Desaguadero po mostě z totory, a postupně si podrobila všechny kmeny Altiplana: 

kmeny z oblasti Charca, Tutury, Sipisipie, Čaquie a Čamury. Poté Inkové sestoupili do 

tropických údolí, kde se pěstuje koka. 

 

Inca Roca, následník Capaca Yupanqui, připojil k incké říši, nazývané Tawantinsuyu, 

území dnešního kraje Chiquisaca.  

 

Viracocha Inca, osmý panovník dynastie, pokračoval v tažení údolím Calchaquí na 

severozápadě Argentiny, až dorazil do Tucumánu.  
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Pachacutec dosáhl důležitého vítězství nad sousedními Čanky a tím začal opravdový 

rozmach incké říše. Zde je však nutno dodat, že líčení kronikářů zdaleka nejsou jednotná. 

Liší se v popisech událostí, které proběhly za panování jednotlivých vládců, a dokonce i ve 

jménech a počtu inckých panovníků. Zásluha za vítězství nad Čanky byla dlouho 

připisována Viracochovi. Dnes ji však spojujeme spíše s Pachacutcem, jelikož toto vítězství 

znamenalo obrat v dějinách Inků, a protože po této události nastal opravdový rozmach říše. 

Navíc Pachacutec v jazyce Inků znamená „reformátor světa“. Někteří autoři, jako Marie 

Rostoworowská, kladou otázku, zda Pachacutec a Viracocha nebyli tatáž osoba. Další 

otázka vyvstává v souvislosti s bitvou s Čanky: šlo o opravdovou „bitvu“, nebo o pouhý 

sled několika střetnutí, která postupně vedla k incké převaze a které legendy okrášlily? 

 

Podobné dilema vyvstává i s Pachacutcovým nástupcem: nebyli Inca Yupanqui a Túpac 

Inca Yupanqui jeden a týž člověk? Garcilaso mluví o dvou různých, po sobě následujících 

vládcích. Události, které se odehrály v době vlády obou panovníků, jsou však natolik 

propojeny, že mohou být jednoduše připsány jedinému inkovi. 

 

Garcilaso uvádí, že desátý inka, Túpac Inca Yupanqui, slyšel podobně jako jeho 

předchůdci o hustě osídlených územích a chtěl si je podrobit. Sestoupil do údolí llanos, a 

v jedné z jeho částí se setkal s Musy, které Španělé nazývali Los Mojos a kteří jsou dnes 

známí jako Mochové. Inků na tuto výpravu vyrazilo mnoho, ale neustálé válčení a nemoci 

je vyčerpaly, a tak k Mochům dorazila pouze malá skupina. Kmeny se místo střetu 

spřátelily, vyměnily si vyslance a podle Garcilasa se menší skupina Mochů usadila v zemi 

Inků a Inkové založili menší osadu v llanos. Proto dnes v llanos nacházíme pozůstatky 

inckých kolonií nazývaných mitimaes. 

 

Mochové zůstali Inkům věrní až do jejich porážky. Udržovali styky s Túpacem Amaru, 

posledním ze vzpurných inckých vládců, který našel útočiště ve městě Vilcabamba. Je 

možné, že to byli právě Mochové, ke komu se Inkové snažili připojit v amazonském pralese 

ve své neúspěšné snaze uniknout Španělům. 

 

Túpac Inca Yupanqui nechal také přestavět náboženské stavby na Ostrově Slunce a na 

Ostrově Měsíce. Ostrov Měsíce, tehdy známý pod názvem Ostrov Titicaca, byl považován 

za kolébku této dynastie. Proto zde nechal vystavěn nový chrám. Právě tento inka založil 

město Copacabana.  

 

Pokud i nadále vycházíme z Garcilasových zpráv, později, v roce 1564, sestoupila přes 

Cochabambu do llanos malá skupina Španělů. Kvůli jejich neomalenosti vůči indiánům 

došlo ke krveprolití a ti Španělé, kteří z něj vyvázli, si při líčení událostí tuto krajinu 

přikrášlili. Tak se začala utvářet Legenda o Paititi, ztraceném městě Inků s ulicemi 

dlážděnými zlatem. 

 

Zdá se, že Inkové měli potíže udržet se v Altiplanu a že byli z některých míst dokonce 

vytlačeni invazemi kmene Guaraní, který přicházel od jihu. Víme o krutých bojích, které se 

za vlády jedenáctého inky Wayna Capaca odehrály při obraně incké říše na okraji Amazonie 

kolem roku 1525. O těchto událostech dnes svědčí pozůstatky pevnosti Incallajta. 

 

Wayna Capac posunul hranice své říše na sever. Tehdy se říší Tawantinsuyu poprvé 

roznesly zprávy o bílých lidech. Poslední inkové, Wascar a Atawalpa, spolu soupeřili o 

moc v době, kdy se španělský dobyvatel Pizzaro vylodil v Tumbes a vydal se do Cajamarky. 

Dne 16. listopadu 1532 byl Atawalpa poražen a uvězněn. To byl konec říše Inků.  
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Incká nadvláda nad územím dnešní Bolívie netrvala příliš dlouho. Přesto si tato kultura 

dokázala podrobit Altiplano, sestoupit až na severozápad dnešní Argentiny, a zanechat nám 

takové velkolepé stavby, jako je například Samaipata.  

 

Kultura Inků však znamenala především způsob života, uspořádání společnosti, filosofii a 

pohled na svět. Všechen lid, jenž jim byl podroben, byl touto kulturou hluboce a trvale 

poznamenán, a to více než kulturami, které Inkům předcházely, nebo se rozvíjely ve stejné 

době. Tři hlavní principy Inků jsou uznávány dodnes: ama sua, ama llulla, ama kkella, tedy 

nekraď, nelži a nebuď zbabělý.  

 

 

ŠPANĚLSKÉ OBDOBÍ (1535–1825) 

Zatčením Atawalpy v Cajamarce roku 1532 zanikla incká říše. Noví vládci však 

nepřicházeli. Altiplano objevili až v roce 1535 španělští conquistadoři Juan de Saavedra a 

Diego Almagro. První vesnici, Paria, založili poblíž dnešního města Oruro.  

 

Občanská válka 
Vraťme se však zpět k událostem v Cajamarce. Zatímco Pizzaro dobýval území, jeho 

zástupce Almargo spravoval španělské državy ze základny v Panamě. Jakmile se doslechl 

o pohádkové kořisti na dobývaných územích, vznesl požadavek na svůj podíl. Situace se 

vyostřila poté, co se Pizzaro, který odjel žádat španělskou korunu o záruku týkající se 

budoucnosti Tawantinsuyu po jeho dobytí, vrátil jako guvernér Peru, aniž by přivezl nějaký 

titul pro svého společníka. Když se později rozšířily zprávy o jisté říši v Chile, jejíž 

bohatství se údajně mělo rovnat tomu inckému, netrvalo Pizzarovi dlouho přesvědčit 

Almagra, aby se vydal podrobit tato nová území, jimž by poté mohl vládnout. S tímto 

záměrem se malá skupina čítající na šest set osob vydala napříč Bolívií na jih. Následovalo 

kruté zklamání v podobě dlouhého přechodu Altiplana, vysokých hor a spalující pouště 

Atacama, zakončené porážkou Almargovy skupiny statečným kmenem Aurakánců. 

Poražení se vydali na cestu zpět, hnáni touhou pomstít se Pizzarovi a jeho druhům. Tyto 

události vyústily v krvavou občanskou válku. V roce 1538 byl Almargo zadržen a Pizzarovi 

stoupenci ho popravili v Cuzcu. 

 

Dne 29. září 1539 založil kapitán Pedro Anzúrez de Campos na žádost Francisca Pizzara 

město La Ciudad de La Plata, které bylo později přejmenováno na Charcas, poté Chuquisaca 

a nakonec Sucre. Téhož roku se skupinka pod vedením Pedra de Candii vydala do llanos 

obývaných Mochy. 

 

V červenci 1541 byl Pizzaro zastřelen almargisty ve městě Ciudad de los Reyes, které o šest 

let dříve založil. Španělský král Karel V. tedy vyslal Cristóbala Vacu de Castro, aby v Peru 

zjednal pořádek. Ten v roce 1542 porazil almargisty vedené Almargovým synem Diegem 

v bitvě u Chupas, poblíž peruánského města Ayacucho. Později se de Castro vydal 

k Altiplanu a jeho skupina pod vedením Alonze Mendozy založila jižně od jezera Titicaca 

město La Paz. Nejdříve 20. října 1548 v lokalitě Laja a o několik dní později na jeho 

současném místě, v údolí řeky Choqueyapu. Jméno tohoto nového města, Nuestra Señora 

de La Paz, připomíná znovunalezený mír mezi znepřátelenými bratry. 

 

Místokrálovství Peru 

Od roku 1545, kdy bylo v hoře Cerro Rico de Potosí objeveno slibné naleziště stříbra a 

začalo se s jeho těžbou, přitahovalo území Horního Peru pozornost. V roce 1551 byla 
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v pobřežním městě Ciudad de los Reyes založena první univerzita – Universidad San 

Marcos. (Založení univerzity v Chiquisace je datováno až v roce 1624.) Španělské kolonii 

se začalo dařit a lákala čím dál více evropských dobrodruhů. Avšak následujícího roku 

vypukla v Potosí občanská válka mezi baskickým a vigoským klanem, která trvala celých 

sto let. 

 

Dekretem z 18. září 1559 rozhodl Španělský král Filip II. o vytvoření soudního okrsku – 

audiencie – v kraji Charcas, jejímž správním střediskem se stala Chiquisaca. Místokrál 

Limy sice i nadále představoval nejvyšší autoritu, ale správní a soudní moc, která byla 

omezována geografickou vzdáleností, byla delegována na lokální zástupce. Tato událost se 

odehrála za místokrále markýze de Cañete. Prvním správcem nově vytvořené audiencie se 

stal Pedro Ramírez de Quiñones. Audiencie v Charcasu potvrdila svou autonomii v praxi 

velmi rychle. Stejně rychle vznikala i nová města: Cochabamba (1550), Tarija (1547), Santa 

Cruz (1561), Oruro (1606). 

 

V roce 1569 zavedl toledský místokrál krutý režim mita, tedy systém nucené práce. 

Pojmenování tohoto systému sice vyšlo z praxe zavedené Inky, to je však jediné, co mají 

tyto dva režimy společného. Indiáni ve věku 18 až 50 let byli posíláni do dolů, z nichž 

nejvíce nechvalně prosluly právě doly v Cerro Rico de Potosí. Oficiálně zde měli pracovat 

po omezenou dobu, reálně se však jen málo z nich vrátilo. Nelidské pracovní podmínky, 

podvýživa, zima a vysoká nadmořská výška vedly k předčasným úmrtím. Právě tehdy došlo 

k rozšíření užívání koky, která byla do té doby určena výhradně vládnoucí třídě Inků. 

Španělé totiž zjistili, že její konzumace zvyšuje fyzickou odolnost dělníků. 

 

Na venkově byla zavedena encomienda, tedy systém konfiskace půd, které byly následně 

přerozdělovány novým osadníkům, zvaným encomenderos, a to i s Indiány, kteří na nich 

žili. Indiánské obyvatelstvo se tím stalo podrobenou  pracovní silou, odkázanou na milost a 

nemilost svých pánů. 
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3. KOMENTÁŘ 

V průběhu překladatelského komentáře budou citovány příklady z originálního a 

přeloženého komunikátu; při uvádění čísel stran, na nichž se citace vyskytují, bude užito 

zkratek O (originál) a P (překlad). 

a. Překladatelská analýza 

Překladu textu by měla předcházet překladatelská analýza. Při té budeme vycházet primárně 

z modelu Christiany Nordové (Text Analysis in Translation, 1995). Při rozboru funkcí v 

textu se opřeme o teorii Romana Jakobsona (Poetická funkce, 1995).  Dále budeme 

analyzovat stylistickou stránku textu, a to zejména na základě práce Marie Čechové 

(Stylistika současné češtiny, 1997).  

i. Faktory vnětextové 

1. Autor, vysilatel, intence 

Autorem textu je Jean Catinus, bývalý cestovatel, průvodce, spisovatel a francouzský  

velvyslanec v Peru, člověk s velkým zájmem o Jižní Ameriku, zejména pak o andskou 

oblast1. O jeho zájmu i znalostech daného tématu svědčí i další jeho publikace, průvodce 

Peru (Le Pérou, 1996), Patagonie (La Patagonie, 1999), Argentina, Paraguay a Uruguay 

(L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, 2001), Ekvádor a Galapágy (L'Equateur et les 

Galapagos, 1999) a Kolumbie (La Colombie, 1998).2 

Vysilatelem je nakladatelství Éditions de l'Adret, které vytvořilo kolekci průvodců Les 

guides peuples du monde, jejíž součást tvoří také náš text. V této kolekci najdeme průvodce 

po spíše exotičtějších zemích, které nepatří k nejtypičtějším turistickým destinacím (vedle 

Bolívie například Guatemala, Kambodža či Arménie).  

Záměrem textu je přiblížit čtenáři tuto méně známou destinaci, avšak současně zanechat její 

přírodní i kulturní exotičnost.  

2. Adresát 

Adresátem originálu je člověk z francouzského prostředí se zájmem o tuto exotickou zemi. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o průvodce, půjde navíc zejména o ty jedince, kteří se chystají 

do této země vycestovat. Je však nutné podotknout, že praktické informace k cestě zabírají 

jen velmi malou část knihy, a tudíž není vyloučeno, že by si knihu pořídil i ten, kdo zemi 

(zatím) navštívit nehodlá. Obecně se jedná o adresáta spíše vzdělaného, v textu si můžeme 

povšimnout mnohých odborných výrazů a termínů, současně je však text koncipován tak, 

aby byl srozumitelný i člověku, který se v daném tématu příliš neorientuje.  

 

 

                                                           
1 Zdroj: http://www.tourmag.com/Sudamerica-Tours-Jean-Catinus-nous-a-quittes_a4995.html [cit. 2016-11-

2]. Obecně existují o autorovi jen velmi sporé informace, mimo zdrojů uvádějících jeho publikace. 
2 Zdroj: http://www.peuples-du-monde.com/category/Amerique-du-Sud [cit. 2016-11-2] 

http://www.tourmag.com/Sudamerica-Tours-Jean-Catinus-nous-a-quittes_a4995.html
http://www.peuples-du-monde.com/category/Amerique-du-Sud
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3. Místo a čas původu 

Text byl vydán v Paříži roku 1997. Obsahově však pojednává o zcela jiné zemi, o Bolívii. 

O té mají francouzský čtenář a potencionální čtenář český poměrně srovnatelné znalosti.  

Informace o neznámých jevech vázaných k Bolívii jsou zde tedy autorem v poměrně velké 

míře zpracovány a při překladu by nemělo vznikat příliš velké množství komplikací po této 

stránce. Ovšem země, na kterou je text vázán, je čtenáři z francouzské kulturní oblasti 

zprostředkována právě na základě všeobecných znalostí onoho čtenáře: La superficie du 

pays est de 1. 098. 581 kilomètres carrés, soit deux fois la France. (O: 9) To je třeba vzít 

při překladu na zřetel a v případě, kdy by se mělo jednat o skutečnost nespadající do 

všeobecných znalostí českého čtenáře, bude třeba text rozšířit poznámkou či přejít 

k substituci informace za jinou, známou čtenáři cílového textu.  

Další problém by mohla představovat podobnost francouzského a španělského jazyka. 

V textu se objevuje mnoho původních názvů, z nichž ne všechny jsou překládány do 

francouzštiny. To je způsobeno tím, že často je grafická podoba španělského názvu téměř 

shodná, přinejmenším snadno identifikovatelná s jejím francouzským ekvivalentem: […] 

on retient généralement trois grandes régions: les cordillères et l'altiplano, les Yungas et 

les Valles, et enfin les Llanos ou plaines tropicales. (O: 9) Zatímco výraz Llanos autor 

vysvětlil, překlad slova Valles nebylo nutné ve francouzštině uvádět, vzhledem k jeho 

grafické podobě s výrazem vallées. Tato situace se ovšem při překladu do slovanského 

jazyka dá použít s mnohem větším úsilím, či není možná vůbec, a je třeba výraz dovysvětlit, 

užít poznámky, případně závorek. 

Kniha byla vydána v roce 1997, tedy téměř před 20 lety. To má poměrně zásadní vliv 

zejména na praktické informace v průvodci obsažené, které mohly od té doby podstoupit 

mnohé změny. Nicméně část textu, kterou jsme si k překladu zvolili my, obsahuje informace 

o geografii a historii země, které jsou převážně neměnné. Přesto se i zde můžeme setkat 

s informacemi vázanými na časové umístění. V těchto případech by záleželo především na 

konkrétním zadání překladu. My jsme se rozhodli v textu explicitně či implicitně uvést fakt, 

že daná informace nepochází ze současnosti, nicméně na obsahu textu nic neměnit.  

4. Médium 

Kniha vyšla v tištěné podobě, v měkké vazbě, doplněná o několik stránek barevných 

fotografií, zobrazujících exotickou faunu, flóru a místa, o nichž je v textu řeč. Dále se zde 

objevují plánky, mapky a drobné černobílé ilustrace. Všechny tyto prvky jsou typické pro 

cestovního průvodce. 

5. Funkce 

Dominantní funkcí tohoto populárně-naučného textu je funkce referenční neboli sdělná. 

V textu jsou poměrně hustě zastoupeny různé termíny z geografie, historie, biologie, 

politologie, etnografie, archeologie a dalších oborů, text obsahuje množství názvů, čísel a 

dat. Není tedy pochyb o tom, že hlavním úkolem textu je čtenáře informovat. Jak ovšem 

bývá zvykem, tato funkce se prolíná i s funkcemi dalšími, sekundárními. K těm patří funkce 

poetická, kterou zde autor volil pro větší čtivost a čtenářovo zaujetí danou zemí a kterou si 

částečně žádá i žánr knihy – průvodce. Tento žánr má také vliv na přítomnost druhých dvou 

sekundárních funkcí, tedy funkci expresivní a konativní. Autor zde v menší míře vyjadřuje 

své dojmy z faktů, o nichž píše. To může být zapříčiněné i autorovou citovou blízkostí 
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k Andské oblasti, jak bylo zmíněno v oddíle Autor, vysilatel, intence. Funkcí konativní pak 

autor navazuje kontakt se čtenářem, udržuje jeho pozornost a sdílí s ním své překvapení či 

nadšení. Za pomoci metajazykové funkce jsou čtenáři vysvětlována neznámá slova či jevy. 

ii. Faktory vnitrotextové  

1. Téma a obsah 

Téma knihy poměrně jasně vystihuje její název –  La Bolivie, tedy Bolívie. Kniha je 

rozdělena na pět menších úseků, označených jako knihy, současně je však také dělena na 

kapitoly, jejichž číslování přesahuje hranici jednotlivých knih. Těm předchází úvod, a za 

nimi následují přílohy, bibliografie, rejstřík a obsah. My jsme k překladu vybrali první 

kapitolu a část kapitoly druhé. 

Téma našeho textu opět částečně prozrazuje název jednotlivých kapitol, jsou jím geografie 

Bolívie v první a historie Bolívie v druhé části.  

Obsah pak dále rozvádí tato dvě témata. V první kapitole se hovoří o jednotlivých regionech 

Bolívie, jejich poloze, klimatu, reliéfu, fauně a flóře. Dále jsou zde uvedeny národní parky 

země, u nichž je vždy uvedeno kde se nachází, jakou mají rozlohu a čím jsou význačné. Ve 

druhé kapitole je vyložena historie země, řazena více méně chronologicky, tedy od prvního 

člověka na území až po současnost, při čemž náš úryvek končí podkapitolou La guerre 

civile. 

2. Presupozice 

Presupozice nám autor sám poměrně jasně udává již v úvodu své práce:  

Que sait-on de la Bolivie? Hormis quelques clichés, pas toujour exacts d'ailleurs, 

comme La Paz la plus haute capitale du monde, comme le Titicaca le plus haut lac 

navigable du monde, ou éventuellement le désert de sel de Uyuni, c'est, il faut bien 

l'avouer, à peu près tout ce que nous en connaissons.3 

Zde je však třeba brát v potaz faktor funkce konativní, kterou se autor obzvláště v úvodu 

knihy snaží zaujmout čtenáře. Přesto si lze na základě tohoto malého úryvku udělat 

představu o očekávaných presupozicích čtenáře originálu a usoudit, že půjde o člověka spíše 

vzdělaného, se zájmem o Bolívii, avšak ne zcela podmíněně znalého této oblasti. To se nám 

potvrzuje i v následujících kapitolách, kdy je vidět, že jistá míra vzdělání se od čtenáře 

očekává; hlubší znalosti dané tematiky se mu naopak nabízejí. Současně nám zmíněný 

úryvek ukazuje, že kultura jazykové oblasti originálu a kultura cílové jazykové oblasti mají 

presupozice ohledně Bolívie poměrně srovnatelné. Hlavní rozdíl tedy vznikne spíše po 

stránce jazykové, jak bylo zmíněno v oddíle Místo a čas původu. 

3. Struktura textu 

Námi vybraný úsek se nachází na začátku knihy první, konkrétně se jedná o první a část 

druhé kapitoly. Kromě kapitol je text dále členěn do jistých podkapitol, oddělených od sebe 

třemi hvězdičkami ve tvaru trojúhelníku a začínajících nadpisem psaným tučnými 

kapitálkami. Tyto podkapitoly jsou dále členěny na odstavce či skupinky odstavců, 

                                                           
3 CATINUS, Jean, La Bolivie. Paris 1997: Éditions de l'Adret, s. 5 
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pojednávající o jednom jevu, který je vždy uveden tučným písmem na začátku odstavce 

(resp. skupinky odstavců). Text v těchto odstavcích je řazen od základní informace, týkající 

se časového či geografického umístění jevu, přes jeho další charakteristiky až k jednotlivým 

příkladům, výčtům či zajímavostem týkajícím se daného jevu. 

Přehlednost makrostruktury textu je převážně dodržována i v jeho mikrostruktuře, s 

výjimkou několika delších komplexnějších souvětí, v nichž se autor snaží v jedné větě 

popsat komplikovanější jev či srovnává jevy dva. Jde o text poměrně informačně nasycený, 

s hojnými výčty, které občas následují tři tečky (pro francouzštinu v tomto případě 

nepříznakové). Tematicko-rematické navazování uvnitř obsahových skupin zajišťují 

konektory a determinanty.  

Obecně by se dalo říci, že je text strukturován poměrně logicky, místy však dochází 

k výjimkám, kdy bude v rámci zachování logické návaznosti nutné text při překladu mírně 

doplnit či reformulovat. 

4. Neverbální prostředky 

Neverbální prostředky se v naší části textu v podstatě nevyskytují, i když kniha jich 

obsahuje poměrně velké množství. Fotografie a většina mapek a plánků jsou v knize 

koncentrovány ve střední části knihy, další drobné černobílé ilustrace či plánky se pak 

objevují před začátkem a na konci jednotlivých knih a kapitol. V naší části textu se 

vyskytuje pouze odkaz na mapy území, o němž se v dané kapitole hovoří. Přesto existuje i 

jistá souvislost mezi námi vybraným textem a fotografiemi ve středu knihy, jelikož 

fotografie znázorňují exotická zvířata, rostliny a další čtenáři neznámé jevy, o nichž text 

hovoří, byť o samotných fotografiích zde není zmínka. 

5. Lexikum 

Lexikum komunikátu se ve velké míře skládá z výrazů spadajících do sémantického pole 

geografie (nord-ouest, bouclier brésilien), historie (l'homme primitif, quatrième inca), příp. 

biologie (écosystème, aigle harpie) a politologie (autarcie, vice-roi). Svým významem do 

těchto polí spadají také v textu velmi hojná cizí slova, ať už jde o výrazy španělského 

původu (río, llanos) či o slova pocházející z místních indiánských jazyků (totora, mitimaes). 

V textu byla tato slova vyznačena kurzívou, my se problematice jejich převodu do cílového 

jazyka budeme věnovat v oddíle Užití kurzívy. Dále se ve výchozím textu objevuje velké 

množství toponym (Huayna Potosí, Titicaca) a vlastních jmen (Bolívar, Túpac Inca 

Yupanqui). Poměrně častý výskyt jsme zaznamenali též u číslovek a dat, přičemž velké 

množství číslic bylo v originálu poměrně překvapivě vypisováno slovem (six cent vingt-

deux mille six cents). I tomuto jevu se budeme později věnovat (v podkapitole Číslovky). 

Častý je výskyt hodnotících výrazů (rougeâtre, immaculé, terrible), opět poměrně typický 

jev pro tento druh textu. Autor se také snaží vytvořit text čtivý a využívá mnohých synonym 

k vyjádření reality (např. když u jednotlivých národních parků uvádí jejich faunu a flóru: on 

y rencontre, a été dénombré, on estime leur variété à, avec un grand nombre de, on y 

découvre, se sont développés une flore et faune rares, atd.), byť místy text naopak vykazuje 

poměrně časté užívání slovesa être:  
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Les Andes sont des montagnes relativement jeunes qui ont surgi de l'océan il y a 

quatre à cinq millions d'années, c'est dire qu'elles sont à peu près contemporaines 

de l'apparition du premier humain. Elles sont engendrées par la poussée de la 

plaque sous-marine de Nazca qui s'enfonce sous le bouclier brésilien. Ce 

mouvement est encore actif et […] (O: 9) 

V textu se také objevuje několik poetizujících výrazů (semble en être le cœur, un paysage 

de genèse du monde). Vedle hodnotících výrazů užívá autor k vyjádření expresivity také 

interpunkce. Jazyk textu je spisovný. 

6. Syntax 

Jak již bylo zmíněno, syntaktická stavba textu není příliš složitá. Převažují zde sice souvětí, 

ale bývají spíš jednodušší a často je střídají věty jednoduché: 

Les Yungas sont des vallées du nord du pays, qui ont profondément entaillé la 

cordillère au cours des temps géologiques et sont oriéntées d'ouest en est. Elles 

permettent ainsi la pénétration de la couverture nuageuse jusqu'au cœur des 

cordillères. (O: 11)  

K tomu autora pravděpodobně vedla poměrně velká zhuštěnost informací, které by ve 

složitějších větných konstrukcích mohly působit nepřehledně. To se projevuje ve 

výjimečných případech, kdy autor volil složitější souvětí:  

Son versant ouest est aride avec une végétation rare ainsi qu'une grande variété de 

cactus, tandis que son flanc ouest est couvert d'une flore abondante qui varie avec 

l'altitude; la raison étant que les nuages venus de l'Atlantique sont arrêtés par la 

barrière des Andes et n'arosent donc que les pentes orientales. (O: 9-10)4  

Při překladu do češtiny se tudíž budeme přiklánět k celkové autorově snaze o vyšší míru 

srozumitelnosti, a bude-li to nutné, přejdeme i k rozdělování takto komplikovaných souvětí.   

Velmi časté jsou výčty, a to ve větách jednoduchých: Ce sont les peintures rupestres de 

Betanzos près de Potosí: de Calacala, Quilla Quilla près de Sucre, Toro Toro près de 

Cochabamba, le chantier lithique Viscachani. (O: 15), i v souvětích, nejčastěji 

parataktických:  

Cette région fait partie du Sud Lipez et se caractérise par ses nombreux petits lacs 

comme la Laguna Colorada et la Laguna Verde, ses geysers, ses volcans tel le 

Licancabur, et un paysage de genèse du monde. (O: 14)  

Nejužívanější interpunkcí je tečka a čárka, dále se zde vyskytují dvojtečka a středník, 

výjimečně i závorky. Poměrně častý je také výskyt tří teček, které jsou užívány ve výčtech, 

ať už na konci výčtu: C'est alors que l'on vit se dresser sur les rives du Titicaca les 

constructions monumentales de l'Akapana, du Putuni, de Puma Punku… (O: 17), či 

uprostřed:  

                                                           
4 Defektu této věty se budeme věnovat v oddíle Defektnost originálu. 
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[…] un paysage du genèse du monde marqué par le feu de la terre avec de petits 

lacs aux eaux rouges, orangés, vertes, … couleur de sodium, couleur de natron, et 

qui hébergent des colonies de flamant roses. (O: 11).  

Tento jev ve výchozím jazyce nepůsobí příznakově, zvláštní je ovšem jeho grafická 

nejednotnost. Expresivitu autor vyjadřuje pomocí vykřičníku, což je opět v souladu 

s francouzským územ:  

En 1825 le Libertador Bolívar lui donna son indépendance et son nom, le pays de 

Bolívar, La Bolivie! (O: 15). 

7. Suprasegmentální prvky  

K přehlednosti a logičnosti textu napomáhá také jeho grafická úprava. Nadpisy jsou 

vyvedené tučným písmem, stejně jako podnadpisy, které nejsou vždy na samostatném 

řádku, ale někdy tvoří součást textu. Ekonomičnost textu tak není na úkor jeho přehlednosti:  

Entre les deux massifs, soit la cordillère Orientale ou Royale et la cordillère 

Occidentale ou Volcanique s'étend l'immensité de l'altiplano. […]    (O: 10). 

Velmi často užívaná je kurzíva, kterou autor v souladu s územ užívá při uvádění cizích slov, 

ať už jde o termíny, jež nemají překlad do francouzštiny (balsas, mita) či o ty, které autor 

užívá čistě k ozvláštnění textu (cerro, libertador). V textu se objevuje jediný citát, ten je 

uveden dvojtečkou, vyveden kurzívou a jelikož jde o citát v cizím jazyce, je následován 

překladem:  

Leur trois grands préceptes sont toujours cités en modèle à notre époque : ama sua, 

ama llulla, ama kkella; ne sois pas voleur, ne sois pas menteur, ne sois pas lâche. 

(O: 20). 

Naopak uvozovky, pochopitelně francouzské, jsou v textu užity pouze ve dvou případech. 

Prvním je odkaz na název kapitoly, v níž se podrobně zkoumá zmíněný jev: voir plus loin, 

Livre quatrième – chapitre 20, «Les environs de Santa Cruz» (O: 13), druhým je překlad 

inckého jména: […] Pachahutec signifie «Réformateur du monde». (O: 19). 

Závorky se v textu také objevují poměrně zřídka a odpovídají konvencím francouzského 

jazyka. Je v nich uvedená dodatková informace, ať už jde letopočet v názvu kapitol: La 

préhistoire (15000 – 5000 av. J.C.) (O: 15), odkaz na kapitolu, v níž se o zmíněném tématu 

bude hovořit více […] la faune comprend des singes, des jaguars, des ocelots et des caïmans 

noirs. (voir plus loin, Livre quatrième – chapitre 20, «Les environs de Santa Cruz») (O: 13), 

nebo upřesnění zmíněného jevu: […] cordillera Apolobamba (à cheval sur le Pérou et la 

Bolivie), […] (O: 10). Jedinkrát je v textu užíváno závorek k uvedení příkladu: En dehors 

des maigres espaces cultivés (pommes de terre, quinoa …), une grande partie des terres est 

couverte […] (O: 10) a pouze jednou k uvedení překladu cizího slova: ñandus (autruches) 

(O: 14).  
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b. Koncepce překladu 

Po provedení analýzy překladu dle modelu Christiany Nordové (1991), kde jsme mimo jiné 

určili funkce v textu na základě teorie Romana Jakobsona (1995) a rozebrali stylistickou 

stránku textu dle Stylistiky současné češtiny od Marie Čechové et al. (1997), můžeme přejít 

překladu jako takovému. Náš překladatelský proces byl na základě teorie Jiřího Levého 

(Umění překladu, 2012) třífázový: pochopení předlohy, interpretace předlohy, 

přestylizování předlohy. K tomu jsme využívali zdrojů v tištěné i virtuální podobě, a to 

slovníků, encyklopedií, jazykových příruček a paralelních textů v češtině. Dále jsme práci 

konzultovali s vedoucí práce, odborníky na daná témata a rodilými mluvčími. 

Hlavní cíl překladu jsme si opět stanovili na základě díla Jiřího Levého, který ho definuje 

takto: „Základní snahou překladatelovou je dílo domácímu čtenáři přetlumočit, tj. učinit mu 

je srozumitelným, podat mu je formou pro něho srozumitelnou.“5 Proto bylo zapotřebí text 

místy zlogičtit, dokreslit, ať už rozvolněním syntaxe či explicitací neznámých termínů. 

Vzhledem k charakteru komunikátu jsme se sice snažili o zachování jeho exotičnosti, ovšem 

nikdy ne na úkor srozumitelnosti textu. Z tohoto důvodu bylo občas nutné se uchýlit k 

dovysvětlení termínů, které v originále vysvětleny nejsou. 

 

c. Analýza vybraných překladatelských problémů a řešení 

i. Rovina lexikální 

1. Termíny a cizí slova v překladu 

Snad nejčastější a současně nejproblematičtější jev představoval překlad termínů a cizích 

slov, které zde spojujeme v jedné podkapitole proto, že místy cizí slovo bylo samo 

termínem. Vzhledem k oblasti, o níž text pojednává, bylo by téměř nemožné cizích slov 

v originále neužít, přinejmenším by to nesplňovalo požadavky daného žánru. Je ovšem třeba 

říct, že autorova snaha o exotičnost by na českého čtenáře mohla místy působit až příliš 

intenzivně, proto jsme se na základě srovnání s různými paralelními texty6 a konzultací 

s vedoucí práce i běžnými čtenáři rozhodli zmírnit intenzitu těchto slov, a to nejčastěji 

užitím závorek.  

                                                           
5 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4. upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-808-7561-157, s. 132 

6 BUBEN, Radek, SOMOGYI, Petr. Bolívie. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-423-4, HUBINGER, 

Václav, HONZÁK, František, POLIŠENSKÝ, Jiří. Národy celého světa. Praha: Mladá Fronta, 1985, 

MYSIKA, Martin, MYSIKOVÁ, Barbora. Jižní Amerikou přes stolové hory do Bolívie. Příbram: 

nakladatelství MTM, 2007. ISBN 978-80-903044-6-8, ROEDL, Bohumír. Dějiny Peru a Bolívie. Praha: 

Nakladatelství lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-839-6, ŠOLC, Václav. Tíwanaku – klenot And. Praha: 

Mladá fronta, 1986. ISBN 
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Ses pentes enneigés, d'un blanc immaculé, s'élancent vers le ciel en une série de 

nevados impressionants qui ont pour nom Illampu, Illimani, Huayna Potosí … (O: 9) 

K nebi vzpíná své bělostné, zasněžené vrcholy (nevados), jako je například Nevado 

Illampu, Nevado Illimani či Huayna Potosí. (P: 7) 

K tomuto postupu nás v tomto konkrétním případě vedl mimo jiné i fakt, že jsme z důvodu 

vyšší srozumitelnosti chtěli uvést celý název hor. Zatímco francouzština užitím elipsy na 

srozumitelnosti neztratila, podobný postup by při převodu do češtiny mohl působit 

příznakově a nejasně. 

V případech označení řek, k němuž autor originálu užívá španělský výraz „río“ jsme se 

rozhodli pro téměř úplnou záměnu za český výraz „řeka“. K tomu nás vedla zejména snaha 

o plynulý, nepříznakový text. Pro uchování autorovy snahy o exotičnost jsme se však 

rozhodli španělské slovo zanechat v tom případě, kdy nepůsobí rušivě, ovšem k dodržení 

srozumitelného textu jsme text doplnili o český výraz. 

Il lest alimenté par une disaine de cours d'eau et n'a qu'un seul déversoir, le río 

Desaguadero qui se vide dans le lac Poopó. (O: 10) 

Vlévá se do něj desítka vodních toků, zatímco z  jezera vytéká jediná řeka, río 

Desaguadero, která se vlévá do bezodtokého jezera Poopó. (P: 8) 

Obdobně jsme postupovali i u jiných cizích výrazů, které jsme se rozhodli zanechat v  jejich 

původní podobě, nicméně jsme je obohatili o vysvětlující výraz. 

Elle est limithrophe du Pérou, au nord du lac Titicaca et couvre différents 

écosystèmes des cordillères allant jusqu'au paramos, à la limite des neiges 

éternelles. (O: 12) 

Leží u hranic s Peru severně od jezera Titicaca a zahrnuje různé ekosystémy And 

včetně pustin páramos, nacházejících se těsně pod sněžnou čarou. (P: 10) 

V tomto případě jsme taktéž mírně upravili grafickou podobu španělského slova a zachovali 

ho tak v jeho úplné podobě, což nám přišlo vhodnější vzhledem k tomu, že toto slovo již 

cizí je, a na jeho srozumitelnosti, respektive nesrozumitelnosti pro čtenáře se nic nezmění7.  

Vyskytovaly se rovněž případy, kdy bylo dané cizí slovo dostatečně vysvětleno už 

v originále; tehdy nebyl žádný zásah nutný.  

[...] régions de collines des serranias de Chiquitos qui apartiennent au vieux 

bouclier continental brésilien usé par l'érosion bien avant que naisse la cordillère 

des Andes. (O: 12) 

V regionu se nachází také kopcovité krajiny serranias de Chiquitos, které tvoří 

součást brazilského štítu zarovnaného erozí dávno před tím, než vznikly Andy . (P: 9) 

Ovšem v textu se vyskytovaly také termíny uvedené ve francouzském jazyce, a ty bylo 

zapotřebí přeložit zcela. Jednalo se zejména o termíny z oblasti biologie, popřípadě 

geografie; pracovali jsme tedy jak se slovníky, tak s encyklopediemi a odborníky daných 

                                                           
7 Zdroj: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=p%C3%A1ramo [cit. 2016-11-27] 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=p%C3%A1ramo
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oborů. Uvedeme některé z výrazů, jež se v textu objevovaly opakovaně, nebo ty, jejichž 

volba nebyla jednoznačná. 

Francouzský výraz cordillère patřil mezi hojně se vyskytující termíny. Slovník Lingea uvádí 

jeho překlad takto: (horské) pásmo (v Americe)8. Z tohoto faktu jsme vycházeli a často tento 

výraz využili, nicméně na jeho základě jsme se také uchýlili ke konkrétnějšímu překladu – 

Andy. 

 La cordillère qui s'est scindée en deux au col de La raya au Pérou, […]  (O: 9) 

 Andy, rozdělené na dvě pásma v sedle La Raya v Peru, […] (P: 7) 

Ovšem někdy se výraz cordillère objevoval i jako součást názvu, pro nějž máme český 

ekvivalent Kordillery, případně Kordillera. V těchto případech jsme pochopitelně volili tuto 

variantu. 

La chaîne orientale, dans sa partie nord, porte le nom majesteux de cordillère 

Royale qui lui sied d'ailleurs très bien. (O: 9) 

Severní část východního pásma nese majestátní název Královská Kordillera, který 

se k ní opravdu hodí. (P: 7)  

Při překladu biologických termínů jsme se ve většině případů opírali o internetovou příručku 

biolib.cz a současně jsme se snažili uvést vždy nejsrozumitelnější výraz pro potencionálního 

českého čtenáře. V některých případech bylo tedy záhodno vycházet i z méně ověřených 

zdrojů, jako je například Wikipedie. Vedl nás k tomu fakt, že jsme usilovali o nalezení 

takového výrazu, který by v textu působil přirozeněji.  

[...] et parmi les végétaux les plus remarquables, quelques habitats de Puyas 

Raymondi, plantes préhistoriques. (O: 10) 

Mezi nejpozoruhodnější místní rostliny patří vzácná prehistorická Puja 

Raymondova. (P: 8) 

2. Názvy etnických skupin, toponym a další názvy cizího původu 

Další otázku při překladu vyvolával překlad toponym a názvů indiánských kultur, 

panovníků a španělských dobyvatelů. V tomto případě jsme pracovali zejména 

s encyklopediemi a jinými výukovými materiály v cílovém jazyce, dále pak s paralelními 

texty. V mnohých případech zůstávala forma názvu zcela nezměněná, někdy bylo třeba 

lehce poupravit její grafickou stránku, jindy jsme přistoupili k úplnému překladu daného 

jevu. Při tomto rozhodování jsme se vždy snažili, aby výraz v překladu maximálně 

odpovídal úzu. U některých výrazů bylo řešení jednoznačné, u jiných se však nabízená 

řešení až překvapivě neshodovala. V takovýchto případech jsme se dále rozhodovali na 

základě konzultací s českými odborníky v oboru. 

Jedním z nich byl překlad jedné z indiánských civilizací, v textu označované jako 

„Tiahuanaco“, jehož překlad není v češtině kodifikován. České texty (hledané v tištěné 

verzi i na internetu vč. korpusu jazyka českého) nabízely celkem pět možnosti překladu: 

„Tiahuanaku“, „Tiahuanaco“, „Tíwanaku“, „Tíwanako“ a „Tiwanaku“. Ve slovníku 

                                                           
8 Zdroj: https://slovniky.lingea.cz/Spanelsko-cesky [cit. 2016-11-03] 

https://slovniky.lingea.cz/Spanelsko-cesky
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Intercorp9 měly všechny kromě formy „Tíwanako“ po jednom zastoupení, v tištěných 

verzích byla nejčastější forma „Tíwanaku“ (BUBEN a SOMOGYI 2009, Šolc 1986), 

„Tíwanako“ (POLIŠENSKÝ 1985) „Tiwanaku“ (MYKISKA: 2007) „Tiahuanaco“ 

(ROEDL 2007). V internetovém vyhledávání se nejčastěji objevovaly výrazy „Tiwanaku“ 

a „Tiahuanaco“, kdy je nutno dodat, že Tiahuanaco je španělská podoba tohoto názvu. 

Přiklonili jsme se tedy k tvaru „Tiwanaku“, jelikož jsme chtěli výraz pro čtenáře čitelnější, 

a ve volbě mezi „Tíwanaku“ a „Tiwanaku“ nám druhá možnost připadala vhodnější a snad 

i modernější. 

Z tohoto rozhodnutí se odvíjela i řešení další, kdy jsme taktéž ve všech názvech inckých 

panovníků či samotném názvu incké říše volili spojení -wa- místo spojení -hua-, která jsou 

uvedena v originále: Tahuantinsuyu – Tawantinsuyu, Atahualpa – Atawalpa apod. 

Další problém představovala jednotlivá indiánská etnika, jejichž překlady se nevyskytovaly 

v žádném z námi studovaných materiálů, a v případě úspěšné rešerše se opět jednalo o 

výrazy nekodifikované. Na základě konzultací s vedoucí práce i s odborníky v oboru jsme 

se rozhodli dané výrazy přeložit, přičemž jsme vycházeli z názvů těch indiánských skupin, 

které již byly do češtiny přeloženy, tak jak je ve svých pracích uvádí Josef Polišenský (1984) 

a Josef Wolf (1984). Pokud by ovšem mělo dojít k vydání tohoto překladu, bylo by záhodno 

tato řešení konzultovat nejen s odborníky v oboru, ale také s lexikology. Zde uvedeme 

některé z komplikovanějších postupů, které jsme při překladu aplikovali.  

Etnická skupina označená v originále výrazem Mostenes byla v knize Jiřího Polišenského 

přeložena jako Mosetenové. Z tohoto důvodu jsme i ostatní kmeny (etnika) zakončené na    

-es překládali s koncovým -enové, např. Chimanes – Čimaneové. Ovšem v případě, kdy byl 

název zakončen na -a/-as či -o/-os, konec slova utvářela pouze přípona -ové: Tacanas – 

Takanové, Choco – Čokové, z čehož jsme analogicky utvořili následující tvary: Guarayo – 

Guarajové, Pakasa – Pakasové apod. 

3. Skloňování cizích slov a názvů 

Vzhledem k existenci výrazů z cizích jazyků, jejichž původní forma byla v textu zachována, 

bylo třeba se zabývat i touto částí českého jazyka. Obecně jsme se snažili, aby se tato slova 

v textu vyskytovala v prvním pádu, to ovšem v rámci zachování čtivého a srozumitelného 

textu nebylo zcela vždy možné. Nicméně v naprosté většině případů byly tyto výrazy 

doplněny o specifikující substantivum, a to buď už v originále, nebo v překladu. Např.: la 

plaque sous-marine de Nazca, litosferické desky Nazca; col de La Raya, sedlo La Raya; 

herbe ichu, trávy zvané ichu. Rozhodli jsme se tedy, že budeme skloňovat pouze onen český 

doplňující výraz a cizí slovo či název zanecháme v jeho původním tvaru: 

[…]ils gardèrent encore des contacts privilégiés avec Túpac Amaru, le dernier des 

souverains rebelles du Vilcabamba. (O: 19) 

Udržovali styky s Túpacem Amaru, posledním ze vzpurných inckých vládců, který 

našel útočiště ve městě Vilcabamba. (P: 16) 

                                                           
9 Český národní korpus. Dostupné z: https://kontext.korpus.cz [cit 2016-11-07] Pozn. forma Tiwanaku byla 

sice zastoupena čtyřikrát, ale ve všech případech se jednalo o stejný článek, tedy článek z magazínu „Ona 

dnes“. 

 

https://kontext.korpus.cz/
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Nicméně u některých názvů, respektive toponym, nebylo doplnění nutné či vhodné. V těchto 

případech jsme vycházeli z Internetové jazykové příručky a v závislosti na koncovce 

daného výrazu jsme přistoupili k jeho vyskloňování10: 

Nous retrouvons le même dilemne ave cle successeur de Pachacutec: Inca Yupanqui 

et Túpac Inca Yupanqui ne font-ils qu'une seule et même personne? (O: 19) 

Podobné dilema vyvstává i s Pachacutcovým nástupcem: nebyli Inca Yupanqui a 

Túpac Inca Yupanqui jeden a týž člověk? (P: 16) 

U takto složitých a čtenáři ne vždy známých jmen jsme si ovšem vždy dávali pozor, aby se 

v komunikátu skloňovaný výraz objevoval až poté, kdy jsme ho uvedli v prvním pádu. 

4. Velká písmena v názvech indiánských kmenů a kultur 

Názvy indiánských kmenů a kultur jsme se na základě konzultací s odborníky rozhodli 

uvádět vždy s velkým písmenem: Takanové, Moseteneové, Wankariové apod. Stejně tak 

jsme se rozhodli u samotného slova „Indián“, byť je to v rozporu s kodifikovanými pravidly 

českého pravopisu. V tomto rozhodnutí nás rovněž podpořily paralelní texty11. Nicméně 

z těchto pravidel jsme vycházeli u rozhodování, s jakým počátečním písmenem psát slovo 

„inka“, označující panovníka incké říše. K tomuto problému se Internetová jazyková 

příručka vyjadřuje12: „Jméno Inka/inka. PČP i NASCS uvádějí tento výraz pouze s malým 

písmenem, a to ve významu ‚šlechtic v incké říši‘ (PČP), ‚vládce incké říše, příslušník 

vládnoucí třídy v incké říši‘ (NASCS). SSJČ má podobu Inka, s významem ‚vládnoucí rod 

ve staré peruánské říši‘. Josef Wolf (1984) v knize Abeceda národů píše, že výraz inka coby 

označení příslušníka vládnoucí třídy byl později přenesen na označení říše a celého národa. 

Domníváme se proto, že v etnickém nebo rodovém významu lze psát velké 

písmeno: Inkové.“ V našem textu tedy následujeme tyto rady a uvádíme s velkým 

počátečním písmenem obyvatele incké říše a s malým písmenem jeho vládce. 

5. Číslovky 

Velmi častou složku textu představovaly číslovky. V případě uvádění dat a letopočtů nebylo 

třeba nic měnit, s jedinou výjimkou, kdy datem začínala věta, což by v češtině, která 

nedisponuje členy, působilo příznakově. V tomto případě jsme volili doplnění slovem 

„dne“: 

Le 16 novembre 1532, Atahualpa était arrêté. (O: 20) 

Dne 16. listopadu 1532 byl Atawalpa poražen a uvězněn. (P: 16) 

K většímu zásahu jsme se ovšem museli uchýlit u ostatních číslovek, jejichž zaznamenávání 

v textu vykazovalo poměrně značnou nejednotnost: la superficie de pays est de 1. 098. 581 

kilomètres carrés (O: 9), c'est une réserve de sept cent quatorze mille sept cent quarante-

cinq hectares (O: 14). To je poměrně zvláštní jev i pro francouzský úzus, byť na to může 

mít případný vliv i starší doba vydání knihy. Nicméně my jsme se rozhodli, že z důvodu 

                                                           
10 Internetová jazyková příručka. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz [cit. 2016-11-17].  
11 ZACHAR, Lev, ZELENÝ, Mnislav. Prérijní a pralesní Indiáni. Bratislava: Maldé letá, 1985 

12 Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181 [cit. 2016-11-23] 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181
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srozumitelnosti a snahy o nepříznakovost budeme při překladu usilovat o jednotnost zápisu 

číslovek. Stanovili jsme si tedy přesnou definici, kdy každou číslovku vyšší než dvacet 

zapíšeme číslem. Od této zásady jsme ovšem museli několikrát ustoupit. Jednalo se o 

případy, kdy se uváděl rozsah dvou čísel, přičemž jedno bylo nižší a druhé vyšší než dvacet. 

V některých případech jsme se pak rozhodli pro jejich vypsání slovem:  

Entre équateur et tropique, pratiquement entre le seizième et le vingt-et-unième 

parallèle de l'hémisphère de sud, la Bolivie connaît une multitude de reliefs et de 

climats […] (O: 9) 

Bolívie, která se nachází mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha, respektive mezi 

šestnáctou a dvacátou první rovnoběžkou jižní polokoule, je charakteristická 

pestrostí reliéfu i klimatickou rozmanitostí. (P: 7) 

 [...] vivaient en communautés comme en attestent les groupes d'habitations mis au 

jour, qui varient d'une quinzaine à près de huit cents cabanes.(O: 16) 

[...] žili v komunitách čítajících od patnácti po zhruba osm set chýší, jak dokazují 

naleziště. (P: 14) 

Naopak v případě, kdy bylo uváděno rozpětí let, rozhodli jsme se zapsat obě čísla číslicí:  

 Les indigènes âgés de 18 à 50 ans sont envoyés aux mines [...] (O: 21) 

 Indiáni ve věku 18 až 50 let byli posíláni do dolů [...] (P: 18)  

V jiných případech šlo o spíše obrazné vyjádření než o konkrétní číslo; vypsání číslovky by 

teda bylo nepatřičné. 

 Son règne serait le plus longue de toutes : mille ans d'Histoire. (O: 17) 

Tato říše zde vládla nejdéle ze všech – téměř tisíc let. (P: 14) 

6. Užití kurzívy 

Autor textu také poměrně často využívá kurzívy. My jsme se rozhodli ho v souladu 

s pravidly pro odborný text v tomto následovat13 a kurzívu ve většině případů zachovat. 

Nicméně existovaly případy, kdy bylo třeba se v užívání kurzívy od originálu mírně 

odchýlit. 

Jedním z nich byl název Cerro Chochis (O: 12), kdy francouzský text uváděl výraz cerro 

v kurzívě a s malým písmenem. Pravidlům použití kurzívy by sice odpovídalo její užití pro 

cizí slovo, nikoli však, pokud jde o název. Vzhledem k okolnímu obsahu věty jsme se tudíž 

rozhodli nejen uvést název v jeho celém znění, ale doplnit ho i o substantivum, které blíže 

určí, o jaký jev se jedná. Nevycházeli jsme zde však z překladu slova cerro (kopec, pahorek, 

vyvýšenina)14, nýbrž jsme vyhledali15, že dané místo vypadá spíše jako skála, a proto jsme 

volili tento výraz.  

                                                           
13 Zdroj: https://www.phil.muni.cz/fil/vyuka/uprava_odb_textu.html [cit. 2016-11-27] 
14 Zdroj: https://slovniky.lingea.cz/Spanelsko-cesky/cerro? [cit. 2016-11-08] 
15 Zdroj: https://www.lonelyplanet.com/bolivia/chochis [cit. 2016-11-08] 

https://www.phil.muni.cz/fil/vyuka/uprava_odb_textu.html
https://slovniky.lingea.cz/Spanelsko-cesky/cerro
https://www.lonelyplanet.com/bolivia/chochis
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Další odchylku představoval výraz Gran Chaco (O: 14), který autor z nám neznámého 

důvodu vyvedl kurzívou, a to přesto, že se jedná o název16. Jedná se sice opět o cizí slovo, 

ale tím je i mnoho jiných názvů v textu uvedených a pro žádné z nich autor nevolil kurzívu. 

Současně jsme neshledávali žádný důvod, proč by autor kladl na tento výraz větší důraz než 

na jiné zeměpisné oblasti. My jsme se tedy drželi snahy o jednotnost textu a kurzívu z názvu 

odstranili. 

Kurzívu jsme také v jednom případě doplňovali, a to proto, že zmiňovaný jev představoval 

v češtině cizí slovo17: 

Par décret du 18 septembre 1559, le roi d'Espagne Philippe II décide la création de 

l'Audience du Charcas dont Chuqisaca devient la capitale. (O: 21) 

Dekretem z 18. září 1559 rozhodl Španělský král Filip II. o vytvoření soudního 

okrsku – audiencie – v kraji Charcas, jejímž správním střediskem se stala 

Chiquisaca. (P: 18) 

ii. Rovina syntakticko-gramatická 

1. Rozdělování a spojování vět 

Jak už bylo řečeno, text utvářely věty poměrně informačně nahuštěné, ovšem ne příliš 

syntakticky složité. Přesto se zde vyskytovaly výjimky. V takových případech jsme se opět 

drželi zásady, kdy je hlavní prioritou srozumitelné předání textu, a v rámci zvýšení 

srozumitelnosti jsme se rozhodli některá delší souvětí rozdělit do více vět.   

D'autre part, profitant de fissures, le magma remonte vers la surface et bon nombre 

de volcans sont toujours actifs, même si cette activité se réduit momentanément à 

des émissions de gaz et fumées, un réveil est toujours possible. (O: 9) 

Navíc vzniklými trhlinami prostupuje na povrch magma, a proto je mnoho sopek 

stále aktivních. Jejich aktivita se sice v současné době omezuje na úniky plynu a 

dýmu, nicméně jejich erupce je stále možná. (P: 7) 

 

Je však nutno podotknout, že občas bylo nutné se uchýlit i k případu opačnému, tedy spojit 

krátké věty v originále do jedné delší, a to zejména v případech, kdy by syntaktická 

jednoduchost textu mohla v cílovém jazyce působit nepatřičně. Jako příklad si uveďme větu 

jednoduchou následovanou větným ekvivalentem: 

 

Quant aux lamas et alpacas ils sont omniprésents. Plus sauvages et plus discrets, 

les vigognes et les guanacos. (O: 10) 

 

Vedle všudypřítomných lam a alpak se zde popásají i divočejší a zdrženlivější vikuně 

a guanaky. (P: 8) 

 

                                                           
16 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco [cit. 2016-11-27] 
17 Při rozhodování o této terminologii jsme vycházeli z následující literatury: BUBEN, Radek, SOMOGYI, 

Petr. Bolívie. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-423-4 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
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Někdy také docházelo ke kombinaci obou případů, kdy jsme jedno delší souvětí rozdělili a 

jeho část pak připojili k jiné větě jednoduché. K tomu nás často vedla nutná reformulace 

souvětí, díky níž jsme docílili větší plynulosti a srozumitelnosti komunikátu. 

 

A une altitude inférieure à huit cents mètres, les immenses plaines tropicales sont 

traversées par de grands fleuves boueux et lents qui emportent les limons fertiles 

arrachés aux flancs des montagnes. Une érosion souvent due à l'imprévoyance des 

hommes. (O: 11) 

Těmito rozsáhlými tropickými nížinami, jejichž nadmořská výška nepřesahuje 800 

metrů, zvolna plynou mohutné a kalné řeky. Ty s sebou přináší úrodné naplaveniny 

z horských svahů, kde je uvolnila eroze, za níž nezřídka nese vinu člověk. (P: 9) 

2. Reformulace  

Vzhledem k odlišným charakterům jednotlivých jazyků bylo také nutné některé věty 

reformulovat, ať už částečně nebo celkově. Tuto variantu jsme volili vždy v případech, kdy 

by zachování formulace originálu působilo na čtenáře překladu nepřirozeně:  

On avance l'hypothèse la plus vraisemblable d'un changement climatique, une 

longue période de sécheresse, qui aurait entraîné la ruine de l'agriculture, la 

pénuire de ce qui constituait la monnaie d'échange, donc la faillite de l'économie. 

(O: 17) 

Nejpravděpodobnější hypotézou je změna klimatu – dlouhé období sucha. To vedlo 

ke zkáze zemědělství a tím i ke ztrátě příležitostí pro výměnný obchod. Výsledkem 

byl ekonomický úpadek. (P: 14) 

C'est alors que l'on vit se dresser sur les rives du Titicaca les constructions 

monumentales de l'Akapana […] (O: 17) 

Právě tehdy se na březích jezera Titicaca tyčily velkolepé stavby jako Akapana […] 

(P: 14)  

 Enfin, si l'on en croit toujours Garcilaso […] (O :19) 

 Pokud i nadále vycházíme z Gracilasových zpráv […] (P: 16) 

 

3. Francouzské „on“ 

Dalším z jevů, se kterými se ve francouzských textech setkáváme, a který se vyskytoval 

taktéž v našem komunikátu, bylo užívání zájmena „on“. V některých případech bylo možné 

ho převést na české zájmeno „my“: 

Si l'on regarde une carte d'Amérique du Sud, Bolivie semble en être le cœur. (O: 9) 

 Podíváme-li se na mapu Jižní Ameriky, Bolívie se zdá být jejím srdcem. (P: 7) 

Někdy jsme volili změnu podmětu vytvořením pasíva: 
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On a l'habitude de se représenter la Bolivie comme un pays d'altitude. On la 

considère traditionnellement comme le toit de l'Amérique du Sud en la comparant 

au Tibet. (O:9) 

Bolívie bývá spojována s vysokými nadmořskými výškami. Je považována za střechu 

Jižní Ameriky a přirovnávána k Tibetu. (P: 7) 

Jindy byla vhodnější úplná reformulace věty (viz také Reformulace, druhý příklad): 

On vit donc apparaître les peignes pour carder, les fusaïoles pour filer et les 

premiers métiers à tisser. (O: 16) 

Z této doby pocházejí hřebeny na mykání, přeslen na předení a také první tkalcovské 

stavy. (P: 13) 

4. Historický prézens 

V druhé kapitole našeho textu se také v souladu s normou jazyka originálu vyskytoval 

historický prézens. Ten jsme podle norem českého odborného stylu převedli do času 

minulého: 

Ce n'est qu'en 1535 que Juan de Saavedra et Diego Almargo découvrent l'Altiplano. 

(O: 20) 

Až v roce 1535 Altiplano objevili španělští conquistadoři Juan de Saavedra a Diego 

Almagro. (P: 17) 

iii. Tropy 

Pokud se v textu objevovaly tropy, snažili jsme se je zachovat v co nejbližší podobě 

originálu, avšak jen do té míry, pokud v textu působily přirozeně. V mnohých případech 

bylo možné užít doslovného překladu: Bolivie semble en être le cœur (O: 9), Bolívie se zdá 

být jejím srdcem (P: 7), někdy stačilo doplnit pouhý srovnávací výraz „jako“, či jiné 

doplňující slovo dokreslující obraznost vyjádření: un paysage de genèse du monde (O: 14), 

krajina jako na počátku světa (P: ), mille ans d'Histoire (O: 17), téměř tisíc let (P: ), jindy 

jsme výraz nahradili podobným výrazem používaným v češtině v daném spojení: le silence 

retomba sur l'altiplano (O: 17), nad Altiplanem se rozhostilo ticho (P: ), une nouvelle 

culture prenait son essor et allait bientôt parler d'elle (O: 17), se […]  začala rozvíjet 

kultura, která o sobě dala brzy slyšet (P: 14). Nicméně v některých případech, zejména u 

personifikace, by převod daného slovního spojení do českého jazyka mohl působit 

v příznakově. Tehdy jsme volili překlad pomocí obecnějšího výrazu, případně jsme větu 

reformulovali:  

[…] la Bolivie connaît une multitude de reliefs et de climats […] (O : 9) 

 Bolívie […] je charakteristická pestrostí reliéfu i klimatickou rozmanitostí. (P: 7) 

 L'état actuel de nos connaissances nous autorise à penser que le premier homme 

n'est pas apparu spontanément sur ce continent […]  (O: 15).  

Podle dosavadních výzkumů se první člověk na americkém kontinentu neobjevil 

spontánně […] (P: 12)  
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Vyskytl se i případ, kdy metaforu nebylo možné do češtiny převést vůbec. Tehdy jsme se 

rozhodli upřednostnit obsah nad formou a metaforu jsme zcela vynechali: 

Ici nous devons ouvrir une parenthèse. Les récits des chroniqueurs sont loin d'être 

unanimes. (O: 19) 

Zde je však nutno dodat, že líčení kronikářů zdaleka nejsou jednotná  (P: 16). 

iv. Překlad názvů kapitol 

Častý překladatelský problém představuje i překlad názvů děl a jednotlivých kapitol. 

Překlad názvu díla či jednotlivých podkapitol byl v našem případě poměrně jednoznačný, 

vzhledem k tomu, že se většinou jednalo o termíny či názvy. Výjimku však tvořil název 

první a druhé kapitoly: Un peu de géographie a Un peu d'Histoire. Řešili jsme jak překlad 

výrazu un peu – „trocha/troška/trochu/trošku čeho“ (peu – „málo, trochu, několik“),18 tak 

termíny géographie – „zeměpis“, příp. „geografie“, Histoire – „historie, dějepis, dějiny“19. 

Současně bylo záhodno, aby měly oba nadpisy podobný tvar stejně jako v původním textu. 

Překlad názvů témat jsme volili na základě četnosti jejich užívání v korpusu jazyka 

českého20, kde vítězila slova „zeměpis“ a „historie“. Nicméně spojení „trocha ze zeměpisu“ 

či „trocha z historie“ nepůsobí dostatečně vysokým jazykovým stylem, proto jsme se 

nakonec rozhodli pro o něco delší, nicméně stylově o něco vyšší spojení „něco málo z“.  

v. Intertextualita 

Pokud hovoříme o intertextualitě, jak ji definuje Jana Hoffmanová (1997, s. 34–39), tedy že 

„intertextualita znamená autentickou a explicitně vyznačenou přítomnost jednoho textu 

v jiném textu“ lze říci, že se jedná o jev, který se v našem textu objevuje poměrně zřídka. 

V první kapitole totiž absentuje zcela a objevuje se až v kapitole druhé, kdy autor při 

uvádění historických údajů odkazuje na peruánského spisovatele, potomka španělského 

kolonizátora a incké princezny, který se jmenoval Garcilaso de la Vega21. Z tohoto autora 

vychází Jean Catinus při líčení historie Inků poměrně často, nicméně nikdy ho necituje 

doslova a tím pro překlad nevzniká žádná další komplikace. 

vi. Defektnost originálu 

V textu se také ojediněle vyskytovaly faktické chyby či nejasnosti. Rozhodli jsme se je při 

překladu opravit a existenci těch nejzávažnějších zmínit zde v komentáři. Při překladatelské 

zakázce bychom se na případném postupu museli dohodnout se zadavatelem překladu. 

Jednou se v textu objevila nepřesně uvedena světová strana, respektive východ byl zaměněn 

za západ. Jednalo se o chybu poměrně zřetelnou vzhledem k faktu, že při popisu dvou 

různých svahů autor užije stejného označení: 

                                                           
18 Zdroj: VLASÁK, Václav. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Státní pedagogické 

nakladatelství: Praha, 1997. ISBN 80-04-55065-7 
19 Slovník Lingea. dostupné z https://slovniky.lingea.cz [cit 2016-11-25] 
20 Český národní korpus. Dostupné z: https://kontext.korpus.cz [cit 2016-11-25] 
21 Zdroj: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcilaso_el_inca.htm [cit 2016-11-24] 

https://slovniky.lingea.cz/
https://kontext.korpus.cz/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcilaso_el_inca.htm
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Son versant ouest est aride avec une végétation rare ainsi qu'une grande variété de 

cactus, tandis que son flanc ouest est couvert d'une flore abondante qui varie avec 

l'altitude; la raison étant que les nuages venus de l'Atlantique sont arrêtés par la 

barrière des Andes et n'arosent donc que les pentes orientales. (O: 9-10) 

Při překladu jsme si ověřili, která ze stran je sušší a následně text opravili: 

Zatímco její západní úbočí je vyprahlé a vegetace zde roste jen výjimečně, až na 

pestrou škálu kaktusů, její východní úbočí je hojně pokryto vegetací, která se mění s 

nadmořskou výškou. Je to proto, že Andy brání postupu mraků z Atlantiku, které 

přinášejí vláhu pouze východním svahům. (P: 7) 

Světové strany autor zaměnil i v následujícím úryvku: 

Le plus important d'entre eux est le río Pilcomayo, large fleuve qui descend des 

hauteurs de Sucre, traverse le pays en diagonale, du nord-est au sud-ouest et rejoint 

les plaines tropicales en direction du Paraguay. (O: 11) 

Když si prohlédneme mapu, vidíme, že tok řeky, která směřuje z města Sucre k Paragayi, 

musí být v opačném směru: 

Nejdůležitějším z toků je río Pilcomayo, široká řeka stékající z vysoko položeného 

města Sucre napříč zemí od severozápadu k jihovýchodu až do tropických nížin 

směrem k Paraguayi. (P: 9) 

 

Další chybu, se kterou jsme se setkali, by naopak čtenářovo oko přešlo bez přehlédnutí a 

ani my ji nepovažujeme za obzvláště závažnou. Jedná se o jev spíše botanický, navíc o cizí 

název. Autor se v textu vyjadřuje o porostech Altiplana a jmenuje zde dva druhy trávy: 

pajonales a ichu. Nicméně jsme v jazykové příručce Španělské královské akademie 

dohledali, že slovo pajonales neoznačuje druh rostliny, nýbrž krajiny, ve které druhý 

zmíněný druh roste22. Tuto informaci jsme taktéž zahrnuli při překladu: 

En dehors des maigres espaces cultivés […]  une grande partie des terres est 

couverte de gramminées comme les pajonales ou l'herbes ichu, qui servent de 

pâturages aux lamas et alpagas. (O: 10) 

Kromě drobných políček […]  se zde vyskytují louky porostlé trávou ichu, kterým se 

zde říká pajonales a které poskytují pastvu pro lamy a alpaky. (P: 8) 

V jednom případě také autor zcela neupřesnil geografickou polohu a způsobil tak, že by se 

mohlo zdát, že se jedná o geografickou polohu zcela odlišnou. Nejednalo se totiž o severní 

pobřeží Tichého oceánu, nýbrž pouze o severní část pobřeží Tichého oceánu v Peru23. 

Elle fut contemporaine de la plus grande culture de l'antique Pérou, celle de 

Mochicas qui s'était épanouie sur la côte nord du Pacifique. (O: 17) 

                                                           
22 Zdroj: http://dle.rae.es/ [cit. 2016-11-03] 
23 Zdroj: http://www.culturamundial.com/2010/05/cultura-mochica.html [cit. 2016-11-13] 

http://dle.rae.es/
http://www.culturamundial.com/2010/05/cultura-mochica.html
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Existovala současně s největší kulturou starého Peru, kulturou Močiků, která se 

rozvíjela v severní části peruánského pobřeží Tichého oceánu. (P: 14) 

Další z nejasností, na které jsme v textu narazili, byl název hlavního města kultury Mollos, 

které autor označuje názvem Incanhuaya. Šlo o termín, který nebylo snadné dohledat, ovšem 

ve všech dostupných zdrojích figurovalo toto město pouze pod názvem Iskanwaya24. Proto 

jsme se rozhodli uvést v překladu tuto verzi, ovšem pokud by se měl text publikovat, bylo 

by nutné provést hlubší a odbornější rešerše, ideálně se poradit s odborníky na předincké 

kultury. 

Du côté de la forêt, Incanhuaya fut sans doute la capitale des Mollos. (P: 18) 

K lesům na východě se naopak vydali Mojové, jejichž hlavním městem byla bez 

pochyby Iskanwaya. (P: 15) 

Mírná nenávaznost informací se projevuje v následujícím úryvku, jelikož kultura Tiwanaku, 

jak sám autor uvádí na předchozí stránce, existovala mezi lety 600–1200 n. l.  

Ce sont les Chipayas dont l'origine pourrait remonter à mille cinq cents ans avant notre 

ère. Peut-être descendent-ils aussi des Tiahuanacos. (O: 18) 

Prvně jsme se domnívali, že by autor mohl mít na mysli období „de notre ère“, nicméně o 

tom nesvědčí ani dohledané údaje25, ani způsob, jakým danou informaci uvedl. Druhou 

možností bylo, že takto pohromadě uvedl dvě různé teorie. K této možnosti jsme se při 

překladu přiklonili i my, ovšem pokud by mělo dojít k publikaci, bylo by nutné se na 

postupu domluvit se zadavatelem překladu. 

Jedná se o Čipaje, jejichž původ sahá až k roku 1500 př. n. l. Je také možné, že i oni 

vzešli z Tiwanaku. (P: 15) 

 

d. Překladatelské postupy   

Jak uvádí Alena Tionová ve své knize Francouzština pro pokročilé (Tionová 2000: 284–

320), „Jen v omezené míře můžeme při převodu mezi francouzštinou a češtinou, tedy dvěma 

jazyky typologicky odlišnými, užít doslovného překladu.“26 Je tedy nutno přejít k jiným 

překladatelským postupům, nejčastěji jejich kombinacím. S touto teorií jsme pracovali při 

překladu i my a její základy a příklady z naší práce uvedeme následovně. 

                                                           
24  Zdroje: http://www.photo-andes.com/photo-bank/1/popup_8.html [cit. 2016-11-27] 

https://bolivianthoughts.com/2011/12/28/iskanwaya-great-tourism-site-in-bolivia/ [cit. 2016-11-27] 

http://www.la-razon.com/la_revista/regiones-registran-patrimonio-arqueologico_0_1878412231.html [cit. 

2016-11-27] 
25 Zdroj: http://www.bolivia-turismo.com/turismo-comunitario-chipayas.htm [cit. 2017-01-02], 

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia26519.asp [cit. 2017-01-02] 
26 TIONOVÁ, Alena.  Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2000. ISBN 80-859-2780-2 s. 284 

http://www.photo-andes.com/photo-bank/1/popup_8.html
https://bolivianthoughts.com/2011/12/28/iskanwaya-great-tourism-site-in-bolivia/
http://www.la-razon.com/la_revista/regiones-registran-patrimonio-arqueologico_0_1878412231.html
http://www.bolivia-turismo.com/turismo-comunitario-chipayas.htm
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia26519.asp
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i. Transpozice 

V našem textu se vyskytovaly všechny typy transpozic – transpozice slovního druhu, 

transpozice syntaktická a transpozice francouzského podstatného jména. 

Při první z nich je týž sémantický obsah vyjádřen v překladu jiným slovním druhem, než 

v jakém byl v textu původním. Setkali jsme se s jednoduchou transpozicí slovního druhu: 

sur la frontière brésilienne, na hranici s Brazílií (P: 11), s dvojnásobnou: sévèrement 

contrôlée (O: 12), pod přísným dohledem (P: 10), i s několikanásobnou: Il surplombe la 

vallée du río Quiquimbey dans les dernières ondulations de la cordillère qui s'enfonce dans 

la forêt amazonienne. (O: 12, 13) Jádrem tohoto parku je údolí řeky Quiquibey, ležící tam, 

kde se poslední výběžky And noří do tropického pralesa. (P: 10). V tomto posledním případě 

bychom ovšem mohli mluvit dokonce o větné transformaci. 

Při druhém typu transpozice dochází ke změně funkcí větných členů, rodů a sloves: la 

Bolivie connaît une multitude de reliefs (O: 9), Bolívie [...] je charakteristická pestrostí 

reliéfu (P: 7) či větného členu ve větu vedlejší: les rares cours d'eau (O: 12), vodní toky, 

které jsou v těchto polopouštích spíše výjimkou (P: 10). 

Ke třetímu typu transpozice dochází proto, že francouzština často vyjadřuje substantivem 

děj nebo vlastnost, tedy jevy, k jejichž vyjádření užívá čeština spíše slovesa. V našem textu 

jsme se setkali i s tímto druhem transpozice: sur les parois de son habitat (O: 15), na stěnách 

jeskyní, které obýval (P: 13). 

ii. Koncentrace a diluce 

Jedná se o druh transpozice, při níž dochází k zúžení textu (koncentrace) nebo naopak k 

rozšíření textu (diluce). Vzhledem větší syntetičnosti češtiny a k její široké nabídce předpon 

a přípon dochází častěji ke koncentraci: comme en attestent les groupes d'habitations mis 

en jour (O: 17), jak dokazují naleziště (P: 14). 

Ovšem při překladu do češtiny může dojít také k diluci, a to zejména v případech, kdy 

francouzština disponuje jednoslovným názvem pro jev, k jehož označení užívá čeština slov 

více, dále pak v případě slov mnohovýznamových: d'un seul bloc (O: 18), z jednoho kusu 

kamene (P: 15), Atahualpa était arrêté (O: 20), byl Atawalpa poražen a uvězněn (P: 16). 

iii. Étoffement a dépouillement 

Dále jsme se v textu setkávali s dalším jevem, kdy byly některé francouzské předložky 

doplněny o plnější, výraznější slovo, které však v češtině bylo spíše redundantním, nebo 

kdy francouzskou předložku v češtině nahrazovalo pádové spojení. V tomto případě 

docházelo k tzv. „dépouillement“:  

[…] c'est en ce temps là que se répandit dans le Tahuantisuyu la nouvelle de l'arrivé 

d'hommes blancs. (O: 19, 20)  

Tehdy se říší Tawantinsuyu poprvé roznesly zprávy o bílých lidech. (P: 17) 

Ve výjimečných případech však docházelo i k opačnému jevu, kdy bylo v překladu vhodné 

upřesnit „vágní“ předložku uvedenou v originále. Tehdy jsme užili tzv. „étoffement“: avec 

les Espagnols (O: 15), s příchodem Španělů (P: 16) 
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iv. Modulace 

Dalším z překladatelských postupů, které ve své knize jmenuje Alena Tionová (2000) a 

jimiž jsme se řídili při utváření naší práce, je modulace. Jedná se o „obměnu výpovědi, k níž 

dochází změnou hlediska, zorného úhlu. Je nutná tam, kde by přímý nebo i transponovaný 

ekvivalent byl sice gramaticky správný, ale odporoval by duchu cílového jazyka.“27 Pro 

ilustraci uvedeme několik příkladů z našeho textu: 

Modulace na základě synekdochy: 

des ruines précolombiennes (O: 13) – stavby z předkolumbovské doby (P: 11) 

Modulace abstraktní – konkrétní: 

L'homme imagina d'en utiliser la laine pour se vêtir [...] (O: 16) 

Člověk přišel na to, jak zpracovávat jejich vlnu na výrobu oblečení [...] (P: 13) 

 

Modulace vazba neosobní – osobní:  

Quelques petites communautées d'Indiens tacanas ont été repertoriés dans 

l'enceinte du parc [...] (O: 12) 

 

Podél hranic parku žije několik drobných komunit Indiánů Takanů [...] (P: 10) 

 

e. Překladatelské posuny 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem překladu bylo podat potencionálnímu čtenáři 

srozumitelný text, nejčastějším překladatelským posunem byla intelektualizace, tedy 

„zlogičťování textu, vykládání nedořečeného a formální vyjadřování syntaktických 

vztahů“28. Jednalo se jak o drobná jednoslovná upřesnění geografických termínů typu 

Titicaca, jezero Titicaca; proche de Trinidad, nedaleko města Trinidad, či o doplnění ne 

vždy zcela jasně vysvětlených jevů v cizích jazycích, zejména pokud jde o španělská slova, 

jež jsou francouzštině graficky podobná: On y extrait le sel dans des salinas. (O: 12) 

V místních solných dolech (salinas) se těží sůl. (P: 10). Dále jsme museli v češtině 

explicitovat takové vztahy, jejichž vyjádření ve francouzštině umožňují determinanty: le 

premier homme n'est pas apparu sur ce continent spontanément (O: 15), se první člověk na 

americkém kontinentu neobjevil spontánně (P: 12). 

Ovšem k intelektualizaci docházelo i v rovině syntaktické, kdy bylo místy nutné text 

přeformulovat, změnit aktuální členění větné a někdy dokonce i samotné pořadí vět – to vše 

v zájmu plynulého a srozumitelného textu. Názorným příkladem bude následující úryvek, 

začátek odstavce, který úzce souvisí s několika odstavci předchozími, což je z originálu 

poměrně hůře čitelné. Vzhledem k charakteru textu jsme se rozhodli čtenáři tuto námahu 

usnadnit. 

                                                           
27 TIONOVÁ, Alena.  Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2000. ISBN 80-859-2780-2 s. 311 
28 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4. upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-808-7561-157 s.132 
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Des tissus découverts dans le déserd d'Arica, au nord du Chili, sont attribués aux 

Chiripas. Ils attestnent l'existence d'échanges commerciaux. (O: 16) 

Mezi tehdejšími kulturami existovaly obchodní kontakty. Dokazují to tkaniny, 

objevené v poušti Arica na severu Chile, přisuzované kultuře Chiripa.  (P: 14) 

 

Podobně jsme jednali i v tomto případě: 

 

 L'empire inca s'est développé au Pérou à partir de Cuzco. (O: 18) 

 

 Z tohoto centra v Cuzcu se incká říše šířila do svého okolí. (P: 15) 

 

V některých případech jsme se také uchýlili k vykládání nedořečeného, a to z toho důvodu, 

že by daný úsek působil nepřesně, jako by v něm něco chybělo. Pro větší přehlednost 

uvádíme delší úryvek, v němž je explicitující výraz podtržen: 

 

Partis nombreux ils furent épuisés par les guerres et les maladies et seule une petite 

troupe arriva au but et fraternisa avec les Moxos. Des ambasadeurs furen exchangés 

avec Cuzco et Garcilaso précise encore qu'une communauté moxo s'établit en pays 

inca alors que des Incas fondaient une communauté dans les Llanos. (O: 19) 

 

Inků na tuto výpravu vyrazilo mnoho, ale neustálé válčení a nemoci je vyčerpaly, a 

tak k Mochům dorazila pouze malá skupina. Kmeny se místo střetu spřátelily, 

vyměnily si vyslance a podle Garcilasa se menší skupina Mochů usadila v zemi Inků 

a Inkové založili menší osadu v llanos. (P: 16) 

 

Místy jsme také považovali za vhodné zlogičtění, respektive zpřesnění textu za pomocí 

jiného slovesa, než které uváděl text originálu: 

 

Tous s'écoulent dan sune direction sud-nord et se ratachent au réseau 

hydrographique du grand fleuve Amazone. (O: 11) 

 

Všechny tečou z jihu na sever a tvoří součást říční sítě Amazonky. (P: 9) 

 

Son altitude voisine les 3.812 m. (O: 10) 

 

Nadmořská výška jezera je 3812 m. (P: 8) 

 

 

Docházelo tak sice k překladatelským posunům, nicméně věříme, že přispěly ke zvýšení 

srozumitelnosti překladu. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo přeložit část knihy francouzského spisovatele Jeana Catinuse – La 

Bolivie, konkrétně jeho první a část druhé kapitoly; dále pak vytvořit překladatelský 

komentář skládající se z překladatelské analýzy, koncepce překladu, analýzy vybraných 

problémů a řešení, překladatelských postupů a posunů vniklých při překladu. 

V průběhu práce jsme se setkávali s nejrůznějšími lingvistickými, ale i faktografickými 

problémy, které nás vedly k častému užívání slovníků, paralelních textů a encyklopedií, či 

ke konzultacím s vedoucí práce a s odborníky. Současně bylo užitečné pracovat při překladu 

z původního jazyka do jazyka cílového ještě s jazykem třetím, bez jehož znalosti by byla 

práce mnohem obtížnější.  

Jednalo se o velmi přínosnou zkušenost a věříme, že i vzniklý komunikát by mohl najít 

svého čtenáře, byť by v tomto případě bylo záhodno přeložit mnohem rozsáhlejší úsek textu.  
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6. PŘÍLOHY 

 


