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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce Komentovaný překlad: La peur du loup se skládá z části 

teoretické a části praktické. Část praktická obsahuje překlad vybraných kapitol z knihy La 

peur du loup autorky Geneviève Carbone. Jedná se o francouzskou populárně-naučnou 

publikaci, jejímž úkolem je zprostředkovat co nejširšímu okruhu čtenářů informace o vlcích.  

Teoretická část se zaměřuje na překladatelskou analýzu výchozího textu a na vybraných 

příkladech komentuje vybrané problémy vzniklé v průběhu procesu překladu a zároveň 

podává vysvětlení jednotlivých postupů a použitých řešení. 

Klíčová slova 

Vlk, strach, komentovaný překlad, textová analýza, překladatelské problémy, beletrizace 



 

 

 

Abstract 

The submitted bachelor thesis Commented translation: La peur du loup consists of 

a theoretical and a practical part. The practical one is presented by a translation of selected 

chapters of the book La peur du loup by Geneviève Carbone. The main objective of this edu-

cational publication is to provide information about wolves to the widest group of readers 

possible. The theoretical part is focused on a text analysis of the original French text. It also 

provides commentary of different problems caused during the process of translation and used 

methods and solutions. 

Keywords 

Wolf, fear, text analysis, commented translation, translation problems, fiction 
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Úvod 

Předkládaná bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část, tj. část praktickou, 

tvoří překlad vybraných kapitol z knihy La peur du loup autorky Geneviève Carbone. Jedná 

se o populárně-naučný text o vlcích určený nejširšímu okruhu čtenářů. Autorka, která je mimo 

jiné také známou francouzskou zooložkou a etoložkou, se zde čtenářsky zajímavou formou 

snaží podat informace založené na výzkumu těchto živočichů. Teoretickou část tvoří 

překladatelská analýza výchozího francouzského textu s komentářem problémů vzniklých při 

změně adresáta a kódu a dále také vybraných řešení překladu. 

Důvodů, proč jsem si jako téma své práce zvolil právě tuto knihu, bylo hned několik. 

Jedním z hlavních byl především charakter daného textu, protože přesahuje hned několik 

vědních oborů. Zároveň se jedná o text velmi čtivý a zajímavý. Obsahuje velké množství 

vizuálních příloh z různých časových období, které pomáhají porozumění a snadné orientaci 

v textu, a celková informační hodnota je i přes „přístupné“ provedení velmi vysoká. 

V neposlední míře mě k volbě této publikace vedla také zvídavost a zájem dozvědět se něco 

nového z oblasti, kde jen těžko nalezneme podobnost s obory, které studuji. 
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Kromě novin zásobovali tzv. 

kolportéři obyvatele venkova 

i podobně nezbytnými předměty 

jako například medailonky se 

svatým Hubertem. Věřilo, že 

svého nositele ochrání před 

vzteklinou, kterou vlci přenášejí. 

 

1. Text překladu: Strach z vlků 

trach z vlků, ať už oprávněný či nikoliv, pronásleduje lidstvo od nepaměti. Má původ 

v příbězích a pověstech vyprávěných za dlouhých večerů. Pochází z obrazu vlka, jenž 

požírá muže, ženy, děti i mrtvoly a za časů války, hladu či bídy opouští svůj úkryt 

a vyhladovělý a rozběsněný přichází až k branám měst, kde ohrožuje bezpečnost lidí. 

Kapitola I 

Strach z vlků 

Noviny často využívaly příběhů o útocích 

vlků. Ať už byly založeny na skutečné události či se 

jednalo o pouhou fabulaci, o jejich pravdivosti nikdo 

nepochyboval. Všeobecně se věřilo, že vlk je schopen 

člověka zabít a sežrat. Všechny tyto příběhy mají 

společnou šablonu – les, sníh a zimu. 

Až do minulého století byl vlk zcela běžným 

obyvatelem Starého kontinentu a Severní Ameriky. 

Už jeho jméno vyvolávalo strach, a to nejen kvůli škodám, které mohl napáchat na stádech. 

A právě strachem se lidé snažili omluvit hubení živočišného druhu, jejž pokládali za škodlivý. 

Proradná škodná 

„Vlk je pekelné zvíře. Jeho kousnutí je jedovaté, neboť se živí ropuchami. Kam jednou 

vstoupí, tam tráva již neroste,“ uvádí se v popisu vlka ze 12. století. Není na něm nic 

výjimečného, říká přesně to, co si o vlku myslel i františkán Bartoloměj Anglický spolu 

s dalšími přírodopisci a vlastně všemi ostatními. Vlci byli popisováni jako škodliví, 

přebyteční, nebezpeční a krutí a přesně tyto rysy jsou v jejich podobiznách tak výrazné, že 

působí spíše jako karikatury. Právě strach vytvořil mezi pravdou a skutečností širokou propast 

a vlci se stali věčnými viníky.   

Jedno přísloví říká: „My o vlku a vlk za 

humny.“ Připomíná nám, že nesmíme mluvit o tom, 

čeho se bojíme, aby se náš strach nezhmotnil. 

V severním Německu se uprostřed zimy nesmělo po 

celých dvanáct dní o vlku ani slovem zmínit. Tak 

S 

„Napadnou-li vlci jezdce na koni, 

je právě onen kůň prvním cílem 

nenechavosti těchto vlků,“ píše 

v polovině 19. století A. Chirac, 

čímž předběhl svou dobu. 
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dlouho totiž trval „čas vlka“, neboli die Wolfzeit. Podle jedné z legend ze sbírky starých 

skandinávských básní Edda slunce po tuto dobu zčerná, jelikož se jej snaží pohltit Skoll 

a Hati, černí vlci ve službách Zla. A tak se strach usadil na venkově po celé Evropě. Právě 

tento strach udělal z vlka samotáře krvelačnou smečku, z nenápadného letmého setkání 

zanechal vzpomínky na lítý boj a v každém vlku spatřoval krvežíznivou zrůdu. Právě tento 

strach také přispěl k tomu, že se proslavili ti vlci, kteří byli obviňováni, že sežrali člověka. 

Nikdo si netroufnul o nich mluvit jinak než jako o „Tamtěch“ či o „těch bestiích“. 

Lidožrouti 

Samotář či smečka, kvůli jejich síle se na vlky vždy nahlíželo jako na lidožrouty. „Vlk 

má rád lidské maso a možná, že kdyby byl silnější, nejedl by ničeho jiného.“ Stejnou zmínku 

nalezneme rovněž v jedné z nejstarších knih o myslivosti. Ta pochází ze 14. století a jejím 

autorem je Gaston III., hrabě z Foix, zvaný Phébus. Mimo jiné se zde také dočteme, že vlci 

mají raději děti, neboť, podle něj, „mají jemnější maso“. 

Ať už vedl vlky k tomu, aby z člověka 

učinili svou oběť, hlad, zima či chuť na jeho maso, 

nikdo nepochyboval o tom, že se tak dělo 

a příběhů, kde se o tom vypráví, nebylo zrovna 

málo. Ve 4. století před Kristem vlci rozsápali 

Milóna Krotónského. Stejně znesvěceno bylo 

v roce 1477 i tělo vévody Karla Smělého. Jelikož 

nebylo možné vlky vyhubit, chtěli je někteří využít 

jako tajnou zbraň. Za vlády Ludvíka XIV. 

například jeden stratég svému králi ve vší vážnosti 

navrhl tento plán na dobytí Anglie: „Vlk je schopen 

sežrat člověka do dvou dnů. Pošlete tedy přes La Manche lodě s deseti tisíci vlky a za chvíli 

bude po Angličanech.“ 

Smrt s dlouhými zuby 

Kdysi se lidé domnívali, že vlčí záliba v lidském mase se zrodila z hostin, které 

poskytovala bitevní pole. „Vlci budou mít hody,“ pochvalovali si vikinští vojevůdci po 

krvavých žních, jež doprovázely drtivou porážku nepřítele. Skoro bychom řekli, že vlci, 

v dobré péči vojáků a katů, kteří se jim starali o hostiny plné ještě teplých těl pocházejících 

Strach má velké oči a v případě vlků 

to platí dvojnásob. Vždy jde ruku 

v ruce s přeháněním a společně stojí 

i za příběhy o lidožravých vlcích. 

Přičiněním kolportérů se tyto 

příběhy šířily dál a dál a rozsévaly 

mezi lidmi hrůzu a nejistotu. Vůbec 

nevadilo, že se pověsti podobaly 

jako vejce vejci, hlavně že jména 

a místa se lišila. 
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z šibenic, jatek, válek a jiných krveprolití či hladomorů a epidemií, přenesli tuto slabost pro 

lidské maso na své potomky. Na Skotské vysočině vznikl zvyk pohřbívat mrtvé na ostrovech 

(např. Handa, Sutherland, Loch Awe, Argyll), aby tak byli uchráněni před vlčími čelistmi. Od 

mrtvých k živým pak už byl jenom krok. Roku 1583 se 

Jindřich III. obává o osud svých „poddaných žijících na 

venkově“, kde „děti nejsou v bezpečí“. Zde mají počátek 

obavy ze zvráceného druhu, co si dá raději ovčáka než jeho 

stádo a ze všeho nejraději si pochutnává na křehkém dětském 

masíčku. 

Západní křesťanský svět vlky nikdy nevzal na milost. 

Za vlčí tlapou vždy viděl ďáblův spár a ve vlčím chřtánu 

šklebící se démony. Vlci v lesích nežili. Naopak je pustošili, 

hubili zvěř a z úkrytu svých doupat útočili na stáda, ovčáky, 

dřevorubce, potulné šumaře a poutníky. Za vlády krále 

Althestana (924–939) byl v hrabství Yorkshire postaven 

útulek pro ty, které na cestě zastihla noc. Podobné příbytky, tzv. spittaly, se v oblasti Skotské 

vysočiny stavěly ještě v 16. století. Stále rostoucí nebezpečí vedlo v 17. století ve Skotsku 

k radikálnímu řešení – vypálit lesy – úkryty vlků, loupežníků a zbojníků všeho druhu. 

Za vše může vlk 

I přes dostupné údaje (např. 160 mrtvých v Rusku během zimy v roce 1878) a početná 

svědectví dnes přírodovědci pochybují o tom, že by vlci napáchali tolik škod, kolik se 

domníváme. Bylo provedeno nespočet 

vyšetřování, ale nic se neprokázalo. Je 

samozřejmé, že čím více se ponoříme do 

minulosti, tím je výzkum obtížnější. 

Po uplynutí několika století již není možné 

se ničeho dopátrat. Poslední oběť ve 

Francii prohlášená za „vlky rozsápanou“, 

zmizela 13. srpna 1918 v departmentu 

Haute-Vienne. Zbytky těla byly nalezeny 

2. října. Na základě otisků stop v okolí místa nálezu byli z činu obviněni vlci. 

Děti byly pro vlky 

údajně snadnou kořistí. 

Kapitán Forsythe se 

v Indii stal svědkem 

pozoruhodné lovecké 

taktiky dvou vlků, kteří 

měli rádi čerstvé maso. 

Zatímco jeden z nich 

hrál s dítětem „na 

honěnou“, druhý využil 

zmatku a pohodlně se 

zmocnil jiného dítěte. 

Záliba vlků v lidském mase se brala jako 

něco, co je dáno, a to také posloužilo 

jako vysvětlení, proč vlci vnikají do měst 

a kradou tam děti. Tyto „zvrácené bestie“ 

byly velmi inteligentní a opatrné, a proto 

útočily raději na děti než na ženy, či na 

muže, protože byly „schopny rozeznat 

bezbrannou oběť od ozbrojeného člověka.“ 
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A co říci k jejich schopnosti vybrat si vhodnou kořist? Za času Britské Indie byli 

koloniální úředníci velice udiveni, když 

v roce 1878 napočítali devět set obětí vlků, 

z nichž bylo jen velmi málo dospělých – 

většinu tvořily malé holčičky.  Zmizení 

svých členů braly rodiny jako nepřízeň 

osudu. Je ovšem také možné, že se tehdy 

takto maskovaly vraždy dětí. Pro klid 

svědomí však byli vlci armádou do 

posledního vybiti. V Rusku dostávají zvířata hlad až v zimě. Ve Francii mají vlčí samci 

nejraději pastýřky v rozpuku mládí a malé chlapce. Podobných příběhů bude čím dál více. 

Jaká náhoda. 

Vlci před branami 

Jak samotáři, tak ve smečkách přicházeli vlci za časů krutých zim, v době sníženého 

počtu zvířat ve stádech nebo za války a hladomoru hledat potravu až na dvory statků či do 

center měst. V roce 1822 byli spatřeni ve městě Roanne, v roce 1870 v Lignières a roku 1879 

v Châteauroux a v Argentonu. Pokaždé se potulovali po 

okolí, vyli před řeznictvími a plížili se na jatka, kde 

požírali vnitřnosti, rozčtvrcené voly a kýty připravené na 

šunku. Obyvatelé venkova byli na útoky vlků na salaše, 

chlévy a konírny poměrně zvyklí. Obyvatelé měst tyto 

„invaze“ nesli s hrůzou.  

Během jednoho z hladomorů na počátku 19. století 

byl v Indii zaznamenán velký počet vlků „živících se výhradně lidským masem“. Útočili 

především na vesnice, ale na severu se dostali až do čtvrtí, kde bydleli Britové. Roku 1893 

v Rusku útočily vyhladovělé smečky i na sáně v okolí měst. Laponské vesnice byly během 

zimy doslova obléhány hordami vlků. Jejich obyvatelé přežili jen díky vojákům přivolaným 

na pomoc. 

  

„Bitevního pole šerem 

pod temnou oblohou 

plíží se tiše kolem 

vlci s hlavou skloněnou...“ 

Paul Verlaine, Vlci 

G. Desrivières roku 1817 v Normandii píše: 

„Během sedmadvaceti let jsme opomíjeli 

hubení vlků. Ti se přemnožili do té míry, že 

ničí vše […], takže jsme v zájmu zachování 

sebe samých i svých zvířat nuceni chovat 

mnoho statných psů, kteří sežerou velký díl 

z našich zásob…“ 
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Svědectví historie aneb 1421: vlci v Paříži 

Francouzské království je rozděleno. 

Na trůně sedí Karel VI., zvaný Šílený, jenž 

není schopen vládnout ani zajistit mír. Stoletá 

válka zemi pustoší, válka občanská ji 

vyčerpává. Přívrženci rodů Burgundů 

a Armagnaců se perou o nejkrásnější provincie 

a o bohatství a moc s nimi spojenými.  

Špatný to rok, ten rok 1421. Zima byla tehdy tak dlouhá, že vinná réva ještě v červnu 

nekvetla. Drahý život a chudá strava jsou osudem těch méně šťastných. Strach a nemoci pak 

osudem všech. A vlci „svými tlapami vyhrabávali těla lidí pochovaných ve městech 

i v polích, neb kam se podíváš, ve městech i v polích, všude mrtví, co velkou chudobou 

trpěli.“ O dva roky později Karel VII. stále ještě čeká na korunu od Panny orleánské. 

Zesměšňovanému králi – rozpadlé království. Vlci sbírají odvahu a vrhají se do Paříže. 

„V tento čas (červenec 1423) přicházejí do Paříže 

vlci každou noc. Často je muži nosí Paříží, lapené 

po třech či po čtyřech, pověšené za zadní nohy.“ 

Nebo jindy: „V tento čas (listopad 1438) přišli vlci 

řekou do Paříže a zadávili psy a dítě ulice na 

náměstí Koček poblíž Hřbitova Neviňátek,“ jak je 

možné se dočíst v díle Journal d’un bourgeois de 

Paris z období let 1405–1449. 

Města vlky zkrátka přitahovala. Řezníci 

poráželi voly, ovce i vepře uprostřed ulice a rasové 

nechávali mrtvé psy pohozené na hnojišti. Žádné 

široké vzdušné ulice, leč temné uličky se špinavými 

stokami. 

  

Stejná obvinění přicházejí i od chovatelů 

ze zemí bývalého Sovětského svazu. 

Málo lovení vlci se přemnožili a začali 

tak útočit především na zranitelnější 

stáda. Jindy se zase vydali zabíjet psy do 

vesnic, jak se tomu stalo například 

v Kirovské oblasti v Rusku. 

 

Vlci se často vyskytují také 

v příslovích. Například v Rusku se 

říká: „Krm vlka, jak chceš, on vždy 

k lesu hledí.“ Jedno islámské 

moudro praví: „Zeptáš-li se vlka, 

proč sleduje stádo, odpoví, že 

prach, co víří tlapami, léčí jeho 

choré oči.“  Ve Francii se zase říká: 

„Kdo chce s vlky býti, musí s nimi 

výti.“ nebo „Vlk také znamenané 

béře.“ V Německu potom: „Vlk 

změní srst, ale ne povahu.“ 
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Vlk a pastýř, staří známí 

Pastýři žijící v neustálé přítomnosti vlků 

se je naučili znát a to jim nejednou zachránilo 

život. Neuplynul den, aby křoví a houštiny, stáda 

ovcí či krav nebo pastýři a pastýřky 

nezaznamenali vlčí přítomnost. V Bretani se jim 

říkalo Jan a Vilém z Vestfálska a nikdo nebyl 

rád, když tyto nezvané společníky viděl brousit 

po okolí. Především pak, když „mají prázdný 

břuch“, jak se o vyhladovělých vlcích říká 

v oblasti Berry. „I když jsou vlci zajímaví a mají 

v přírodě své místo, jejich povaha predátora jim 

brání v tom, aby se udrželi v osídlených oblastech.“ (E. W. Nelson.) Názor tohoto amerického 

přírodovědce z počátku 20. století se odráží v pokusech o odhad, jak velkou hospodářskou 

zátěž pro stav dobytka vlci představují. V Rusku se hovoří o „obrovské ztrátě kapitálu“. Roku 

1918 byly v americkém Coloradu škody způsobené jedním vlkem vyčísleny až na tři tisíce 

dolarů. Ne všude však berou oběti vlků jako nesnesitelné pouštění žilou. Například Baškirové 

žijící v oblasti východně od Volhy nechávají svá stáda koní zimovat volně v lesech. Ztráty, 

které na jaře zaznamenají, berou jako „vlčí příděl“. 

Vlčí chřtán je branou do pekel 

Nutno dodat, že pastýři v Evropě se vlků nebojí jen kvůli svým stádům. Mají strach 

i sami o sebe. V jednom židovsko-křesťanském mravoučném příběhu je vlk zobrazován jako 

symbol ďábla a nepřítel, jenž se pozřením tělesné 

schránky zmocní i duše své oběti. „Hrozí-li, že se na 

tebe vrhne vlk, popadni kus kamene a vlk uteče, neb 

v tom kameni je Kristus. Obrátíš-li se s prosbou 

o pomoc ke Kristu, zapudíš vlka, tedy i ďábla, 

a nebude ti už moci nahánět strach.“ (Svatý Ambrož, 

4. století.) Občas ale z lesa vylezou vlci, co se nebojí 

ani kamene, ani klapání dřeváků. Dokonce ani 

zdvižená ovčácká hůl je nevystraší. Jenomže pastýři 

a pastýřky jinou zbraň neměli, natož pak pušku. Držet 

Náboženská alegorie používala motivu 

Dobrého Pastýře Krista, obklopeného 

svými ovečkami, o něž se stará. 

Ovečky jsou pronásledovány vlkem –

démonem, který se jich chce zmocnit. 

R. Gobin v jedné své alegorické básni 

z 16. století hovoří o „krásné panně, 

mladé pastýřce“, již nazývá svatá 

Doktrína. Ta je podle něj schopná vlka 

porazit. 

Pastevečtí psi nesloužili jen 

k práci. Byli především určeni 

k tomu, aby chránili stáda před 

šelmami. Ovčáci si je vybírali 

podle vzrůstu a také podle světlé 

barvy srsti. Na krk jim dávali 

obojky se železnými ostny, aby 

tak byli méně zranitelnými vůči 

vlčím útokům. 
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střelnou zbraň bylo totiž neurozeným lidem až do Velké 

francouzské revoluce z moci krále přísně zakázáno. 

Nejspíš je vlk opravdu ďábel… Vždyť i kněží o tom 

mluvili ve svých kázáních: „Každému utrpení, jež na 

nás Bůh sesílá, předchází omyl, který je mu příčinou.“ 

Seslal tedy Bůh vlka, aby potrestal lidi za jejich hříchy? 

 

Pozor vlk! aneb Strach ze vztekliny 

Že na tebe přijde vlk?! Svého času tato věta 

sloužila ke strašení neposlušných dětí. Povyk, který 

však byla schopná vyvolat na venkově snad všude 

v Evropě po celý středověk a až do 19. století, byl stejně 

velký, jako by někdo rozhoupal poplašný zvon. Der 

Wolf kommt! Vlk je tu! Po zaznění tohoto výkřiku se 

muži i ženy vyzbrojili tím, co bylo nejblíže po ruce. 

Odvážlivci se vydali „na vlka“ a ti bojácní se zabednili 

ve svých domovech. Ve vlcích sužujících obyvatele 

venkova totiž viděli znamení „zuřivosti“ neboli hrozbu 

vztekliny. Samotářsky se potuloval po lukách a po 

lesích a kdo se mu postavil do cesty, na toho zaútočil, ať už to bylo zvíře nebo člověk. Člověk 

a vzteklina jsou staří známí. Již v 1. století před Kristem, za časů císaře Augusta, se o ní 

zmiňuje lékař Celsus. O dvě staletí dříve ji Aristoteles diagnostikuje u psa. Stejně jako 

všechna ostatní teplokrevná zvířata se i vlci mohou vzteklinou nakazit a, než na ni sami 

uhynou, rozšířit ji dále. Nikdy však nebyli jedinými ani nejčastějšími přenašeči této zhouby. 

Z třiaosmdesáti případů zaznamenaných v letech 1890–1899 v americkém státě Minnesota 

připadal pouze jeden vlk na šestačtyřicet psů. V roce 1873 plukovník Belleville uvedl: 

„V Německu a na ruské Sibiři, kde žijí velké vlčí smečky, je vzteklina něčím naprosto 

neznámým.“ To Alexandr Fleming napočítal o rok dříve pouze v Berlíně na šedesát devět 

případů psů nakažených touto nemocí. Její šíření vedlo roku 1875 k přijetí zákona 

stanovujícího povinnost opatřit psy náhubkem.  

I když bylo vlků nakažených vzteklinou málo, nečiní to z nich menší nebezpečí. 

Vzhledem k tomu, že jsou velmi vytrvalými běžci, došlo jejich přičiněním k velkému 

rozšíření infekce. Počet obětí jednoho nakaženého zvířete dosahoval několika desítek lidí. 

Aristoteles se ve 4. století před 

Kristem domníval, že 

vzteklina není na člověka 

přenosná. V 18. století lidé 

věřili, že vlci, lišky a psi se 

„nakazili sami od sebe“, ať už 

následkem dlouhé pohlavní 

zdrženlivosti, silnými vedry či 

z velké zimy. K léčbě zranění 

způsobených pokousáním 

vlkem se doporučovalo koupat 

se v mořské vodě, jíst omelety 

či vykonat náboženskou pouť. 

Ve skutečnosti ale nikdo 

pořádně nevěděl, co si počít. 

Tato ex-vota (viz obrázek na 

následující straně) dokazují 

případy těch, kteří spolehli na 

víru, a jejich modlitby byly 

vyslyšeny. 
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Vlčí čelist dokáže vyvinout tlak až 150 kg/m
2
 a způsobit tak hluboké rány. Francouzský 

přírodovědec De Sauvage v roce 1749 popsal, kde se obvykle vyskytují: „Vlk se obvykle 

staví na zadní, aby mohl člověka obejmout a bojovat s ním tváří v tvář. Právě kvůli této pozici 

vznikají nejčastější zranění – pokousání v obličeji.“ Před nákazou tedy není úniku. 

Nedostatkem kvalitní péče byla 

nemoc až do 4. července 1885 

neléčitelná. Je tomu něco přes 

sto let, co se Louis Pasteur 

odvážil vyzkoušet na mladém 

Alsasanovi Josephu Meisterovi 

látku dnes známou jako sérum 

proti vzteklině.  

Než přišel Pasteur 

Díky vakcinaci se během 19. století podařilo následky zkázy způsobené vzteklinou 

postupně zmírnit. Boj proti této nemoci nabírá na síle. V USA se vše důkladně prošetřuje 

a pečlivě zaznamenává. Jakoukoliv dokumentaci o vlčí vzteklině a jejím přenosu na člověka 

z období před 19. stoletím aby však pohledal. Mohlo by se zdát, že Francie drží prvenství 

v počtu útoků nakažených zvířat. Během zimy roku 

1718 napadl v okolí města Toulouse vlk mladou 

pastýřku a pokousal ji v obličeji. Jedenáct dní nato 

dívka zemřela na následky vztekliny. V zimě 1731 byli 

napadeni čtyři muži v okolí města Bordeaux. Zachránit 

se podařilo pouze jednomu z nich. V únoru 1746 

zaznamenalo město Meynes dvacet dva případů 

pokousání. V červnu 1765 zemřelo ve farnostech Giry a Saint-Bonnot pět osob na poslední 

fázi vztekliny, tzv. hydrofobii. Jedna z obětí, Edmée Thibaudatová, byla „21. srpna, 

sedmapadesátý den po napadení, přivázána ke stromu poté, co rozbila dřevěnou postel, ke 

které byla přivázána. Následně se pokusila sežrat svoje děti a rozběsněná se snažila násilím 

dostat do domů svých sousedů.“ Podle dostupných informací se v následujícím století počet 

útoků zdvojnásobil. 

  

  

„Nezhoubnost, imunita, uzdravení. Vítězství vědy nad 

vzteklinou!“ Pasteur ještě ani nevyzkoušel svou vakcínu 

a generální inspektor Škol zvěrolékařství H. Boubey 

5. září 1884 slaví tento obrovský úspěch. Konečně se 

nám podařilo porazit vzteklinu. Jejích obětí však bylo 

ještě mnoho. Někdy si lidé po kousnutí zvířetem 

nenechali dát injekci, protože zvíře vypadalo zdravě. 

Jakmile se ovšem projeví první příznaky, vakcína je 

k ničemu. 

 

De Sauvage v roce 1749 píše, 

že rychlost rozvoje příznaků 

vztekliny záleží na jednotlivých 

nemocných a také na jejich 

pohlaví. Ženy mívají menší 

sklony k násilí než muži. 
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Neuplyne rok, aby nezemřelo spoustu lidí. 

Žádná část země není ušetřena. Zpráv o takovýchto 

událostech přibývá stejnou rychlostí, jakou lidé 

osidlují nová území. Úbytkem přirozeného prostředí 

vlků se zdá, že jsou úplně všude. Co si počít?  

Lékaři nemohou a ani nechtějí léčit oběti. Jediné, co 

umějí, je amputovat, vypalovat rozžhaveným 

železem a kyselinou. Se zraněními obličeje si nevědí 

rady.  Na rozkaz krále museli lidé zohavení po těchto 

zákrocích žít odloučeni v žaláři. Uvažovalo se 

dokonce o stavbě velkých sanatorií, kde by byli 

pouze oni. Tolik jich tehdy bylo. Vždyť například ve 

městečku Moselle pokousal vlk za jediný den na čtyřicet lidí! 

Lidožravá bestie – báchorky a fakta 

 Ve druhé polovině 18. století se Francie stala svědkem něčeho, o čem se mluvilo ještě 

dalších dvě stě let. Píše se rok 1764. 

V krajích Gévaudan a Vivarais (dnešní 

departmenty Lozère a Ardèche) začíná 

léto. Děti se vracejí s kravami z pastvy 

a vyprávějí rodičům o velkém psovi, 

který se na ně chtěl několikrát vrhnout, 

ale dobytek je ochránil a zvíře uteklo. 

Tyto příběhy nevyvolaly žádný velký 

rozruch. Až do chvíle, než našli Jeanne 

Bouletovou nebo přesněji řečeno to, co 

z ní zbylo. Tato dívka pocházela z obce Ubas ve farnosti Saint-Etienne de Lugdarès a bylo jí 

teprve čtrnáct. Na jejím úmrtním listu z 1. července stojí „zabita divou zvěří“. 

 Neúspěšné útoky a první oběť byly počátkem aféry, jež trvala celé další tři roky. 

Případ „bestie, co žere lidi“ byl uzavřen 19. června 1767 zabitím zvířete, které „vypadalo jako 

vlk, ale oproti vlkům, jací jsou v těchto končinách běžně k vidění, bylo velmi neobvyklé 

a mnohem větší“. Celý příběh o Gévaudanské bestii tkví právě v tom slovíčku „ale“. Mohl to 

být prostý příběh, kdyby kolem odhalení pachatele těchto zločinů nezůstávalo tolik otázek 

a pochybností. 

V dopise z 27. října 1764 žádá M. 

de Labarthe svého kolegu, aby mu 

pomohl identifikovat, ke kterému 

druhu patří tento tvor: „Hlava té 

potvory je protáhlá jako hlava 

vola, s čumákem podobným tomu 

chrtímu. Má narudlou srst, na 

zádech pruhovanou, vepředu 

s velkou šedou náprsenkou. Její 

přední nohy jsou poměrně krátké 

a má dlouhatánský huňatý ocas.“ 

 

Zprávy o řádění „bestií“ přicházejí i odjinud. 

„Proč jen se nedaří je běžným způsobem polapit 

a přivést až k nám?“ V srpnu roku 1766 se ve 

městě Sarlat v departementu Dordogne dějí 

podobné hrůzy jako v Gévaudanu. Tehdejší 

kronikář obě situace srovnává: „Toto zvíře je 

jako protiklad toho z Gévaudanu. Zdá se totiž, 

že napadá pouze muže, zatímco Gévaudanská 

bestie napadala především ženy.“ 
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Z Gévaudanu až do Paříže – případ nabírá celostátních rozměrů 

Šest měsíců po prvním útoku přichází správci 

departementu Languedoc prosba o povolení svolat lid do 

zbraně. Situace je vážná. 

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu obětí, 

zmrzačení těl a čím dál větší opovážlivosti toho, co si 

nikdo netroufne jmenovat jinak než „Bestie“, mají 

všichni strach. O situaci byl spraven královský dvůr a 

začala se formovat seskupení lovců a plány k boji. Dvě 

oběti v srpnu, pět v září. Na pomoc byla povolána jízdní 

pěchota s kapitánem Duhamelem v čele. Přítomnost 

vojska ani důkladné vyšetřování obyvatelům na klidu 

nepřidaly a krveprolití pokračovalo dál.  Na konci srpna 1764 bylo napočítáno osmnáct 

mrtvých. 

V prohlášení krále z 27. ledna 1765 stálo, že zvýší odměnu za dopadení bestie o šest 

tisíc liber. Ty byly přidány ke čtyřem stům od diecézí obcí Viviers a Mende, dvěma tisícům 

od generálních stavů departementu Languedoc a tisíci od biskupa z Mende. Celé jmění mělo 

připadnout tomu, kdo zemi zachrání. 

 Jedenáct obětí v lednu, šest v únoru. Král ve starosti o klid v tomto kraji posílá do 

Gévaudanu slavného vlkobijce Dennevala, který má na výloži na dvě stě zabitých vlků. Kvůli 

nedostatečným výsledkům ho však nahradil 

královský zbrojnoš a vrchní lovčí Antoine de 

Beauterne. Ten také poblíž jedné z obětí 24. 

července jednoznačně určil otisk stopy zvířete. Že 

by konec báchorek? Hyena, bájná příšera, kříženec 

medvěda a vlčice, zrůda uprchlá z cirkusu, boží 

trest, dílo satanovo, sadista, vlkodlak…? Číhaná, 

naháňka, hony, otrávené návnady – nic nezabíralo. 

To by mohlo znamenat, že se nejedná o vlky. Zatímco duchovní vyzývají k modlitbě, Antoine 

si žádá psy cvičené k lovu vlků. Dostal je 16. září. Bylo to v pravý čas, protože o den později 

byli vlci spatřeni v lesích poblíž města Pommiers. Čtyři dny nato Antoine během jedné 

z naháněk ulovil obrovského vlka. Druhý takový byl zastřelen 4. října. Spolu s ním i jedno 

„Miluje krev. Nejraději má prsy 

a hlavu. K mrtvole, kterou musela 

opustit, se vždy vrací a jestliže je 

tělo odstraněno, olizuje krev ze 

země kolem.“ 

M. de Labarthe, 27. října 1764 

 

Profesor chirurgie Charles 

Jaladon provedl v Clermont-

Ferrand pitvu vlka, kterého 

zabil Antoine de Beauterne. 

Tělo následně vypreparoval 

a nechal poslat na královský 

dvůr. Ještě předtím ale bestii 

důkladně přeměřil. I s ocasem 

měla 190 cm na délku, 

v kohoutku měřila 86 cm 

a vážila 130 liber. 
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vlče. O deset dní později byla zabita i jeho matka. 

Koncem října stihl stejný osud ještě další vlče. 

Najednou útoky, které během devíti měsíců způsobily 

padesát sedm obětí, přestaly. Vesměs ve všech 

případech se jednalo o mladé lidi. Země se konečně 

cítí v bezpečí. 

 

Smrt se šíří dál, bestie přežila 

 Už 2. prosince 1765 došlo k dalšímu útoku. 

V místě, kde zahynulo tolik obětí, byly napadeny dvě 

děti. O tři týdny později byla zabita jedenáctiletá 

Agnès Mourguesová. Hlavu měla odtrženou od těla a hrdlo, ramena a hruď celé ohlodané. 

Mrtvých kvapem přibývalo. Z jednoho děvčátka zbylo dokonce tak málo, že farář odmítl 

vystavit úmrtní list. 

 Veřejná moc je bezradná. Přibývá náboženských poutí, modliteb a bohoslužeb. Během 

jedné z nich si Jean Chastel nechal posvětit pušku a tři kulky, které si ulil z olova 

z roztavených medailonků s pannou Marií. Takto vybaven zabil 19. července 1767 v lese 

u Tenazeyre vlka a o týden později i jeho samici. Od tohoto okamžiku už nikdo další 

nezemřel. I tak v období od 1. července 1764 do 12. června 1767 vrchnost celkem 

zaznamenala devadesát osm mrtvých. Do tohoto čísla nebyli započteni poranění a osoby 

s psychickou újmou. 

 Historikové, kronikáři ani pohádkáři nezaháleli a ještě předtím, než krvavé běsnění 

ustalo, chopili se kolujících zvěstí. Vždyť by byla škoda nevyužít tak krásný příběh! Dokud 

v horách tekla krev, vznikaly povídačky jedna za druhou. Kdo nebo co ale bylo skutečným 

pachatelem těchto zločinů? Vlci? I přes to, že byli vybiti a všem nepravostem byla učiněna 

přítrž, špitání nikdo zastavit nemohl, a tak se začala utvářet pověst o Gévaudanské bestii. 

  

Takto Beauterne popsal své 

střetnutí s vlkem po naháňce 

v lese u Pommiers: „Stál ke 

mně natočen pravým bokem, 

pak otočil hlavu, aby si mě 

prohlédnul. Okamžitě jsem na 

něj vystřelil ze své flinty nabité 

pěti dávkami střelného prachu, 

pětatřiceti broky na vlky a kulí 

silnou tak, že mě zpětný ráz 

odhodil dva kroky dozadu.“ 
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Kdo nebo co stojí za Bestií? Vlci nebo ne? 

 Nashromážděných důkazů nebylo mnoho, přesto všichni s jistotou osobního 

přesvědčení vypovídali. Vznikly dvě nesouhlasné teorie. Podle první z nich byli na vině vlci, 

podle té druhé šlo o ochočené zvíře 

doprovázené nebezpečným 

psychopatem. Rekonstrukce události 

je kvůli leckdy protichůdným 

dobovým svědectvím, nedostatečným 

popisům a neexistenci pitevních 

záznamů obětí a pobitých zvířat velmi 

obtížná. Nicméně analýza zranění 

obětí, stavu zbytků jejich těl 

a společných rysů (věk, pohlaví a oblast původu) spolu s lepší znalostí vlčího chování 

pomohla kryptozoologům G. Ménatorymu a J.-J. Barloyovi potvrdit, že v případě 

Gévaudanské bestie nešlo o vlky, i když se na mrtvolách také vyřádili a byli za vše obviněni 

a pozabíjeni. 

Pozřena zaživa aneb Pravda o Červené karkulce 

 Vlk kouše. Vlk požírá. Vlk je jedna obrovská tlama. 

Je snad něco horšího než být sežrán zaživa či naporcován 

jako dobytek u řezníka s vědomím, že se z našeho těla stane 

potrava? Ve všech příbězích o vlcích, od neposlušných 

kůzlátek po perské, indické a sibiřské pověsti, příběhy 

dlouhých zimních večerů a dětské 

pohádky, všude se vypráví o cestě 

do vlčího břicha jako o počátku zásadních změn. 

 Tak je tomu i v případě Červené karkulky. V tradičních 

podáních tohoto příběhu, ze kterého vznikly pohádky Charlesa 

Perraulta a bratří Grimmů, se děvčátko pracující jako služebná na 

statku vydá navštívit svou babičku. Cestou lesem má na výběr 

mezi dvěma cestami s podivným názvem – Cesta jehel a Cesta 

Vlk z pohádek Perraulta 

a bratří Grimmů není ve 

starém podání tohoto 

příběhu z tourského kraje 

nic jiného než „velmi 

ošklivý muž vedoucí 

svini“. Ten muž je ale 

ďábel sám. 

 

Tradiční příběhy 

o Červené karkulce 

pocházejí z oblasti 

vymezené údolím 

řeky Loiry, 

Alpami, severní 

Itálií a Tyrolskem. 

 

„Malé děvčátko v červené blůzce z vlny, kterou 

dostalo od svých rodičů, se prochází po lese 

a neuvědomuje si nebezpečí, když jej najednou 

unese vlk.“ Latinský veršovaný příběh De puella a 

lupellis servata (1023) autora Egberta de Liège, 

odkud také pochází tento úryvek, se považuje za 

jakousi primitivní verzi Červené karkulky. Tento 

názor vyvrátil folklorista Delarue. 
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špendlíků. Špendlíky v této krejčovské hantýrce tehdejší vesnické společnosti znamenaly 

mladou dívku ve věku na vdávání a jehly pak vdané ženy. Nevinné děvčátko si vybere Cestu 

špendlíků, protože je rychlejší spojit něco špendlíky než šít, a z lesa vyjde jako žena.  

 

Vyspala se s vlkem, pozřela s ním krev babičky a nakonec lstí utekla před smrtí. Vlk jí totiž 

nabídl, aby s ním sdílela jídlo připravené ze zbytků babičky a pak i lože. Po důmyslně 

vedeném svlékání a řadě otázek typu „Babičko, proč jsi tak chlupatá? A proč máš tak dlouhé 

ruce?“ si dítě uvědomilo svůj omyl a uteklo.  

 Podání Perraulta a bratří Grimmů, která dnes vyprávíme dětem, opomíjejí tyto dva 

momenty a více moralizují. Dívenka, která „viděla vlka“, nepřišla o život, nýbrž o nevinnost. 

Existuje nespočet možností, jak se nechat pozřít. 

  

Bylo nebylo… 

Pohádka o Červené karkulce vypráví o neposlušné holčičce, která dělala 

neplechu na cestě v lese, až potkala vlka a ten ji sežral. Obliba tohoto příběhu 

zapříčinila touhu odhalit v něm skrytý význam. Jaký je například význam scény, 

kdy se děvče vyspí s vlkem? Máme v ní snad názorný popis objevování sexuality? 

Ponaučení, které dává Perrault ve své verzi, tuto interpretaci jen podporuje. O 

mladých dívkách, které se staly ženami, se totiž ve Francii říká, že „viděly vlka“. 

Jestliže práce psychoanalytiků svědčí o sexuálním podtextu tohoto příběhu, rozbor 

jeho původního znění klade důraz na ještě jinou hodnotu, a to ženskou plodnost. Té 

dívky dosahují na úkor plodnosti svých matek. Samotné setkání děvčátka s vlkem 

tak ztrácí na důležitosti a do popředí se dostává souboj mezi jednotlivými 

generacemi žen. Ponaučení tedy zní: „Babičky, mějte se před svými dětmi na 

pozoru!“ 
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Vlčí jméno očištěno 

 Tradiční příběhy vyprávějí o „velkém“ a „zlém“ vlku, který je stejně krvežíznivý jako 

hloupý. V La Fontainových Bajkách a Afanasjenových Pohádkách ho koneckonců vždycky 

někdo převeze a připraví o jeho kořist. V jednom z příběhů z knihy Le Roman de Renart se 

vlk Ysengrin nechá napálit svým 

kumpánem a nechá ocas 

v zamrzlém rybníku. Ačkoliv 

v dětské literatuře stále nalézáme 

spoustu vlčích příběhů, samotní 

vlci se k nepoznání změnili. 

Všechny báchorky byly uvedeny 

na pravou míru a představa vlka 

se rozdělila na dvě části. Tou první je Hodný Vlček, spíše jakýsi diblík, kamarád jehňátek 

a selátek. Tou druhou potom Veliký Vlk, který vzpomíná na svou zašlou slávu a marně se ji 

snaží získat nazpět. V reklamách, animovaných filmech i nejrůznějších nových pohádkách si 

„tři malá prasátka“ troufnou vlka odehnat. Dětem je pak stejně jako Delfínce a Marience 

z knihy Červené pohádky kocoura Moura od Marcela Aymého pronásledovaného vlka líto:  

„Jakže? Vlk?“ podivila se Marienka. „Musíme tedy mít strach?“ 

„To se ví, že musíme.“ 

Po chvíli mu ale holčičky navrhly, aby si společně hráli. 

 Děti se už sice vlka nebojí, ale přesto jej stále 

popisují jako huňatého a neskutečně velikého, 

s dlouhými zuby a drápy a s břichem plným dětí, které 

požírá jedno za druhým. Vlk vymizel, ale strach z něj 

zůstal. Právě onen strach je zdrojem našich obav, 

nenávisti a opovržení. Právě strach si občas něco 

domyslel, když hrůza nebyla dostatečná, trochu 

všechno zveličil a vždy a ze všeho vlka obvinil. Náš 

strach vlkům uškodil a nikdy nás nenechal je 

doopravdy poznat. 

   

I bude bydliti vlk s beránkem 

a pardus s kozlátkem ležeti; 

tolikéž tele a lvíče i krmný 

dobytek spolu budou, a malé 

pacholátko je povede. 

Také i kráva a nedvědice spolu 

pásti se budou, a plod jejich 

spolu ležeti, lev pak jako vůl 

plevy jísti bude.  

   Izajáš, XI, 6–7 

 

Souboj lišky a vlka, Renarta a Ysengrina, je jen jedním 

z mnoha dobrodružství, která tito dva lotři zažívají. Ze 

všech z nich vyjde vlk jako poražený. Roman de Renart 

je sbírkou psaných textů z období let 1175 až 1250 

pocházejících od více než dvaceti různých autorů, jejichž 

jména ve většině případů neznáme. Inspirovali se ve staré 

literatuře, kde znovu objevili tradiční motiv vlka. 
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Za zimní noci na cestách 

„Zamrzlá samota, noc, zima, les tvoří prostředí chmurného 

výjevu. Pod nočním nebem, jež připomíná ocelovou klenbu, sněhem tiše 

klouže trojspřeží. Koně se celí uštvaní vznášejí v oblaku mlhy a potu. 

Chvílemi se nad zemí objevují malé záblesky, jež zhasnou a hned se 

zase rozsvítí… Koně zrychlují a celé je pokryla pěna. Z jejich chvění 

kočí vycítí, že stínem se blíží ohromné nebezpečí. Nemýlil se. Z lesa se 

hustě valí dlouhý příliv v barvě inkoustu a jeho jednotlivé skučící vlny 

přetékají přes okraj. Stovky vlčích tesáků se derou vpřed větrem, aby 

jim vepředu odřízli cestu… Celá ta armáda bestií kňučí, kvílí, naříká. 

Všude po lese se to s ní jenom hemží. V oblaku padajícího sněhu vlci 

vypadají ještě temněji a šeredněji…“ 

A. M. L. de Malafosse, Vlci, 1890 
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         louho byli vlci vidět, ale nikdo je nepozoroval. Jak se postupně stávali 

vzácnějšími, začali být i méně nápadní. Jejich jednání bylo vždy spíš              

„         vykládáno než zkoumáno. Není tomu dlouho, co se rozhodli vystoupit 

z temnoty.“ Paul-Emile Victore se s vlky setkal na kraji kanadských lesů. Temnota, odkud 

přicházejí, je mnohem hustější než hluboké lesy, na jejichž okraji se občas ukážou. Jde totiž 

o temnotu našeho poznání. 

Kapitola II 

Přírodní historie 

V době mezi lety 1551, kdy vyšla Historia animalium švýcarského autora Conrada 

Gesnera, a 1748, čili datem publikace díla Jeana-Baptista Meyera, se pozorování zvířat stalo 

vědou. Klasifikace jednotlivých druhů a vznik srovnávací anatomie zásadně změnily přírodní 

historii, která se přestala omezovat pouze na příběhy o zvířatech.  

Od vlků k vlku 

V době osvícenství 

musejí mít encyklopedisté ve 

všech vědách pořádek. Je 

třeba shromáždit a roztřídit 

veškeré znalosti. Pro přírodní 

vědy tak udělal Linné. Ve své 

knize Systema naturae, jež se 

stala biblí přírodovědců, 

představuje systém klasifikace 

živočichů. Tímto dal „každé 

věci své místo“, aby „každá 

věc byla na svém místě“. 

Každý druh také dostal své jméno, aby byl přesně určen. Vlk se odteď bude jmenovat Canis 

lupus. 

Před tímto důležitým milníkem mělo každé zvíře prakticky tolik jmen, kolik bylo 

autorů, kteří o něm psali. Často se tedy i pro několik různých druhů používalo stejného 

pojmenování. Na základě podobnosti a přesvědčení se do té doby uznávala teorie shody, 

podle které měl každý pozemský živočich svůj protějšek v ostatních přírodních prostředích. 

D 

Vlk, jehož latinské pojmenování pocházející z roku 1758 

od Linnéa zní Canis lupus, sdílí s ostatními členy čeledi 

psovitých podobné anatomické znaky. Trháky slouží 

k urvání potravy, stoličky k jejímu rozmělňování. Obličej 

je protažen do čumáku. Jedná se o výkonné lovce, kteří 

svou kořist loví v běhu. Končetiny jsou dlouhé, vepředu 

s pěti prsty, vzadu se čtyřmi. Ty jsou vybaveny drápy, 

které na rozdíl od čeledi kočkovitých nejsou zatažitelné. 

Zeměpisné rozšíření psovitých šelem je velmi široké. 

Například vlci se dříve, než byli systematicky pobíjeni, 

vyskytovali na celé severní polokouli. 
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Mohli jsme tedy najít vlka mezi rybami, čili barakudu, mezi ptáky jako okřídleného vlka, 

známého jako harpyje pralesní, ale také mezi pavouky, hady i savci. Vlk jelenojed se říkalo 

rysu, vlkotygr zase smyšlenému kříženci těchto dvou druhů. Tasmánský vlk pak označoval 

druh vačnatce a mořský vlk byl tuleň. A těch šakalů, kojotů, psů domácích i divokých, co 

bylo pokládáno za vlky patagonské, mexické či houštinné…  

Mnoho různých druhů sdílelo 

stejné jméno, i když je s živočichem 

Canis lupus nepojil žádný vztah 

příbuznosti. Pojmenování živočicha 

tradičně odráží jeho vzhled a další 

charakteristiky chování nezbytné ke 

správné identifikaci. Stávalo se ale také, že i rozdílné druhy, které se vlku údajně podobaly 

svou nenasytností a dravostí, po něm byly pokřtěny. Učenci se domnívali, že existují druhy, 

které si jsou některými svými rysy podobné, třebaže důsledkem přizpůsobení se prostředí 

vody či souše vypadají jinak. Jako první s tímto názorem přišel Plinius. Cestovatelé 

samovolně pojmenovávali faunu nově objevených krajin podle toho, jaká zvířata znali sami 

z domovské země. 

Mořský vlk je lidový název, jenž ve francouzštině kdysi patřil tuleni obecnému. 

Jednomu druhu ryby v oblasti Středozemního moře, tzv. mořčákovi, se vlk či mořský vlk říká 

dodnes. Šakalovi se říkalo vlk zlatý, houštinný, senegalský či kanárský. Co se rysa týče, byť 

se jedná o šelmu kočkovitou, býval kvůli své zálibě lovit jeleny nazýván vlk jelenojed. Hyeně 

pruhované neřekl nikdo jinak než vlkotygr, psu hyenovitému zas vlk malovaný. A z jediného 

vlčího druhu rázem kvůli barvě kožichu vzniklo více druhů, např. vlk černý, bílý nebo šedý. 

Jiný živočich byl podle své vlohy k běhu pojmenován vlk zaječí. Někdy se vlku dokonce 

dávala jména podle záliby v určitém druhu kořisti, např. vlk ovčák či koňák. 

 

 

Každému živočišnému druhu přidělil Linné 

s ostatními přírodovědci dvouslovný latinský 

název. První slovo označovalo rod, druhé zase 

druh. Rod Canis, ke kterému vlka řadíme, je 

jedním z patnácti rodů řazených do čeledi 

psovitých. 
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2. Překladatelská analýza originálu 

Následující kapitola se zaměřuje na překladatelskou analýzu originálu. Citované 

pasáže textu jsou označeny pomocí uvozovek a kurzívy. Ke zvýraznění konkrétního 

zkoumaného jevu je užito tučného písma. Každou citaci doprovází závorka s odkazem na 

místo v textu, odkud daný úsek pochází, a vysvětlením, zda se jedná o text originálu či 

překladu. 

 

2.1 Funkce a styl komunikátu 

 Zkoumaný text je psaný, z čehož vyplývá také to, že je připravený. Z hlediska 

funkčních stylů dominuje styl odborný. Podstatou textu je práce s informacemi ve snaze 

změnit míru informovanosti recipienta, tj. posunout hranice poznání. Navzdory dominujícímu 

stylu se však nejedná o text vědecký ani naučný, nýbrž populárně-naučný. Autorem je 

vědkyně, jež se snaží zprostředkovat své znalosti o poměrně neznámém a lehce 

kontroverzním tématu velmi srozumitelnou a čtenářsky přátelskou formou. Není tedy nutná 

téměř žádná předchozí znalost problematiky. Kromě odborného stylu nalezneme také rysy 

stylu uměleckého, čímž autorka činí text zajímavějším pro široké publikum. Kompozice textu 

je velmi promyšlená. Po linii lineární je text rozčleněn do několika hlavních kapitol a dále do 

menších dílčích částí, které na sebe navazují a souvisejí spolu. Po linii horizontální je vedle 

hlavního textu přítomno také velké množství vedlejších informací, které ne vždy úplně 

souvisejí s primárním textem a pouze jej dotvářejí a ozvláštňují. Převažující slohový postup je 

výkladový (práce s fakty a daty, zachycování jejich vnitřních souvislostí), místy úvahový 

(reflexe autorčina myšlení v textu) a v neposlední řadě vyprávěcí. Souvětí jsou spíše 

složitější, rozvitá, s četnými vsuvkami (podrobněji viz 2.3.3 Syntax). Komunikát je napsán 

spisovnou standardní francouzštinou (podrobněji viz 2.3.4 Morfologie) a pracuje s termíny 

z oblastí několika disciplín (podrobněji viz 2.3.5 Lexikum). 

 Z hlediska jazykových funkcí Romana Jakobsona převažuje funkce referenční. Text 

odkazuje na konkrétní události, místa a osoby, čímž se snaží svého recipienta informovat. 

Vedle této dominantní funkce je silně zastoupena také funkce konativní (apelativní, 

persvazivní). Pro tuto funkci je charakteristická orientace na recipienta a snaha navázat s ním 

kontakt, aby v četbě textu pokračoval. Toto se v textu projevuje např. v otázkách, které 

bychom ovšem mohli do značné míry považovat spíše za řečnické. Na utváření textu se dále 

velkou měrou podílí funkce expresivní, jež slouží k přímému vyjádření postoje mluvčího. 
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Tohoto je zde užito především v dílčích nadpisech v rámci jednotlivých kapitol, kde je 

předmětem polemiky, do jaké míry se jedná o názor vlastní samotné autorce a do jaké míry 

přejímá dobové mínění a nechává se jím ovlivnit. Prostředky, při kterých se tato funkce 

uplatňuje, jsou například ironie, sarkasmus, subjektivně hodnotící slova apod. Všechny tyto 

prvky slouží k dynamizaci textu. Na závěr nesmíme opomenout také podíl funkce poetické, 

jež je zastoupena poměrně více, než bychom u klasického odborného textu čekali. Nicméně 

vzhledem k velké míře popularizace ve snaze zpřístupnit problematiku širokému publiku není 

tato skutečnost až tolik překvapivá. 

 

2.2 Vnětextové faktory 

2.2.1 Autor 

Autorkou originálu je francouzská etnozooložka a etoložka Geneviève Carbone. Mimo 

publikaci La peur du loup, z níž pochází text originálu, stojí rovněž za dalšími díly o vlcích, 

např. Les Loups, Destinations Loups Ushuaia, L’ABCdaire du loup. Vedle knih o vlcích se 

podílela také na pracích o jiných zvířatech, např. L’ABCdaire de la chasse, L’ABCdaire du 

cheval či L’ABCdaire du chien. V současné době autorka působí jako vědecká pracovnice 

v Národním parku Mercantour. V této oblasti se také roku 1993 zasloužila o znovuuvedení 

vlků do volné přírody. Od té doby zde zkoumá soužití ovčáckých komunit a těchto šelem. 

Mimoto je členkou výboru pro divokou faunu v organizaci Union Internationale pour la 

conservation de la nature. Hlavním cílem jejích profesních aktivit je rehabilitace 

a popularizace vlků a přiblížení způsobu jejích života běžnému čtenáři. 
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2.2.2 Médium, místo, čas 

 Publikace La peur du loup, z níž pochází přeložená část textu, vyšla v jednom 

z největších francouzských nakladatelství Edition Gallimard. Tvoří součást edice Découverte, 

jež se zaměřuje na díla z různých vědních oborů a snaží se je přiblížit běžným čtenářům. Pro 

tuto edici je charakteristická větší míra vulgarizace a popularizace daného tématu. Ani kniha 

La peur du loup není výjimkou.  

Médiem komunikace je tištěná kniha v klasickém brožovaném kapesním formátu 

zvaném folio. Rozsah publikace je 176 stran. Titulní strana obsahuje ilustraci, vyobrazující 

ovci a vlka, jak se přátelsky objímají. Stejnou ilustraci pak nalezneme rovněž na straně č. 41. 

Tisk je proveden na kvalitním křídovém papíru. Text je rozčleněn do pěti kapitol a je vysázen 

třemi velikostmi písma: hlavní nadpisy kapitol jsou největší, průběžné nadpisy jsou vyvedeny 

stejnou velikostí jako samotný text, ovšem tučně, doprovodné texty jsou menším písmem. 

Kniha obsahuje velké množství ilustrací, které tvoří nedílnou součást díla a doprovázejí 

a podtrhují informace uvedené v primárním textu. Jejich složení je různé, nalezneme zde 

rozličné (dobové) rytiny, tisky, kresby a malby, reprodukce tisku a v neposlední řadě také 

fotografie. 

Kniha byla poprvé vydána roku 1991 v Paříži. Druhé vydání přišlo roku 1993. Doba 

vzniku díla se v něm nijak zvlášť neprojevuje. Jedná se o jakýsi exkurz do historie vztahu 

člověka a vlků od dob minulých k dnešku, proto dílo bude ještě poměrně dlouhou dobu 

aktuální. Výrazná většina informací v něm popsaných má nadčasovou platnost. Text je psán 

současnou standardní francouzštinou a neobsahuje neologismy či módní výrazy. 

 

2.2.3 Záměr vysílatele, funkce textu 

Záměrem autorky textu je změnit míru informovanosti u recipienta, tj. poskytnout 

čtenáři ucelený pohled na problematiku soužití člověka s vlkem od minulosti po současnost. 

Snaží se mapovat, jaký lidé k tomuto zvířeti zaujímali vztah v průběhu jednotlivých období, 

jak probíhalo soužití těchto dvou druhů. Hovoří o známé francouzské aféře, tzv. Gévaudanské 

bestii, mapuje výskyt vlka v pohádkách a frazeologii nebo se např. zabývá také tématem 

poměrně moderním, tzv. vlčími dětmi. Autorka se pomocí tohoto zábavného a napínavého 

textu se značnou mírou popularizace snaží zpřístupnit své poznatky z praxe etnozooložky 

širokému publiku čtenářů. Efektem textu je rovněž změnit pohled veřejnosti, tzn. zbavit 

čtenáře iracionálního strachu z těchto šelem. 
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2.2.4 Adresát 

Dílo je primárně určeno francouzským čtenářům, neboť primárně tematizuje vlky ve 

vztahu ke geografickému území Francie a jejímu sociokulturnímu a historickému odkazu. 

Sekundárně mohou být vnímateli textu i další frankofonní čtenáři. Vazba na Francii je však 

nesmazatelná a záleží tedy na jednotlivých recipientech, do jaké míry je problematika vlků 

v jiné zemi zajímá. Změna adresáta v procesu překladu působila poměrně mnoho problémů. 

Úkolem překladu je zprostředkovat výchozí text napsaný v cizím jazyce a vázaný na určitou 

kulturu recipientovi z jiné země hovořícímu jiným jazykem. Často bylo nutné se uchylovat 

k vnitřním vysvětlivkám, aby byla zaručena srozumitelnost sdělení, a to především 

u toponym. 

Věk recipienta, jemuž je dílo primárně určeno, není v textu nijak implikován. Dalo by 

se říci, že čtenářem může být prakticky kdokoliv se zájmem o problematiku. Vzhledem 

k některým pasážím, které explicitně popisují násilí apod., bychom dílo raději nedoporučili 

dětem a mladistvým. 

 

2.3 Vnitrotextové faktory 

2.3.1 Téma, obsah 

 Již samotný název díla napovídá, že ústředním tématem jsou vlci. Podle Levého
1
 

dichotomie se jedná o název symbolizující, tzn. že udává pouze problematiku pomocí 

typizujícího symbolu. Byť La peur du loup doslovně znamená „strach z vlka“, po konfrontaci 

tohoto řešení s českým územ jsem raději zvolil název Strach z vlků. Jako opora mi posloužila 

paralela „strach z pavouků“, „strach z bacilů“ apod. Podle informací z knihy se dozvíme, že 

vlk může de facto označovat nespočet věcí a název je tedy velmi obrazný, byť primárně kniha 

o vlcích opravdu je. Titul by mohl být přeložen také jako Strach vlků. Francouzské syntagma 

la peur du loup může rovněž znamenat la peur propre au loup. To by odpovídalo také intenci 

autorky představit vlka jako mírumilovné zvíře a zbavit tím čtenáře iracionálního strachu, 

který v nich vlivem nejrůznějších zažitých příběhů a polopravd vyvolává. 

 Názvy jednotlivých kapitol udávají, jaký bude jejich ústřední motiv. Jedná se vždy 

o pohled na vlky z různé perspektivy, např. první kapitola by se dala charakterizovat jako 

historie vztahu člověk – vlk a hledání pramenu oněch pověstí. Druhá kapitola se pak např. 

                                                 
1
 LEVÝ, J. Umění překladu. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 283 s. 
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zabývá vlkem jako živočichem samotným a popisuje způsob jeho života apod.
2
 Samotné 

kapitoly jsou členěny do menších oddílů podle dílčího tématu. Podkapitoly mají vždy vlastní 

nadpis, který je také symbolizující. Dalo by se říci, že se jedná do jisté míry o nezávislé texty. 

I přes toto teoretické dělení zůstává text celé knihy koherentní. 

Téma samotné je autorce, jak z její profesní orientace (viz výše) vyplývá, velmi blízké 

a vzhledem k faktu, že stojí za více publikacemi o vlcích, lze rovněž předpokládat, že se 

v problematice velmi dobře orientuje a není nutné se obávat o správnost informací. 

 

2.3.2 Presupozice 

 Co se týče znalostí, neklade text na recipienta velké nároky. K porozumění textu není 

nutná téměř žádná orientace v oboru. Veškeré informace nezbytné ke správné konkretizaci 

jsou čtenáři předloženy nenáročnou formou. Text sice obsahuje termíny z nejrůznějších 

oblastí (podrobněji viz 2.3.5 Lexikum), nicméně jejich význam je buď všeobecně známý, 

nebo z kontextu snadno vyvoditelný.  

Problémem by mohl být pouze nesouměrný obsah vědomí recipienta francouzského, 

kterému je text primárně adresován, a recipienta českého, jenž je adresátem překladu, 

tj. sekundárním. Na něj jsou ovšem kladeny větší nároky na porozumění toho, co se 

u primárního recipienta považuje za tzv. culture générale, neboli jakýsi všeobecný přehled, ať 

už se jedná o historii, geografii apod. (Viz výše.) 

 

  

                                                 
2
 Pozn.: V rámci této bakalářské práce bylo použito pouze několik prvních stran z kapitoly II, v nichž se hovoří 

např. o vzniku systému klasifikace C. Linného apod. 
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2.3.3 Syntax 

Silná beletrizační tendence se projevuje rovněž na syntaxi textu. Jsou zde užity 

převážně souvětí se složitější výstavbou s velkým množstvím vsuvek a juxtaponovaných 

větných členů, především nominálních frází, např. „Dans les versions traditionnelles, 

desquelles furent tirés le conte de Perrault et l’histoire des frères Grimm, l’enfant, une jeune 

fille placée comme servante de ferme, va aussi rendre visite à son aïeule.“ (O; 35, 24) či „Les 

témoignages de l’époque, parfois contradictoires, les descriptions insuffisantes, l’absence 

d’autopsie sur les victimes et les loups abattus, rendent difficile le travail de reconstruction 

des faits.“ (O; 34, 36) či „Comme une tare, ces loups, nourris aux bons soins des bourreaux et 

de la soldatesque, de festins de corps encore chauds, servis par les guerres, les charniers, lés 

échafauds, les massacres, les famines et les épidémies, auraient transmis à leur descendance 

cette attirance particulière.“ (O, 16, 18) Věty někdy nejsou úplně přehledné a na první 

přečtení srozumitelné. 

Časté je také zapojování výpovědí a citací v uvozovkách do samotných vět, aniž by se 

jednalo o přímou řeč. Toto jsem se snažil zachovat i ve svém překladu. „[…] il a donné «une 

place à chaque chose» pour que «chaque chose soit à sa place»“(O; 48, 7) – „Tímto dal 

„každé věci své místo“, aby „každá věc byla na svém místě“.“ (P; 23, 21)  či „Et les loups 

«déterraient à leurs pattes les corps des gens qu’on enterrait aux villes et aux champs; car 

partout où on allait, on trouvait des morts et aux champs et aux villes par la grande pauvreté 

qu’ils souffraient».“ (O; 21, 1) – „A vlci „svými tlapami vyhrabávali těla lidí pochovaných ve 

městech i v polích, neb kam se podíváš, ve městech i v polích, všude mrtví, co velkou 

chudobou trpěli.““ (P; 13, 13) Uvozovky jsou používány také u slov, jejichž význam je 

popisován v rámci textu. Jedná se o případy, kdy je uvozovky možno nahradit adjektivem 

takzvaný, např. „le temps du loup“, „spittals“ atd. 

Vzhledem k charakteru prvních kapitol knihy, jež mají historicky deskriptivní 

charakter, je do určité míry jasný i repertoár morfo-syntaktických prostředků. Dominují zde 

časy minulé, v místech, kde autorka vkládá komentář ze současného pohledu, střídá občas 

také čas přítomný. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o text psaný, konkrétní časy jsou 

passé simple a imparfait. „Chaque fois qu’une enquête fut conduite, les faits ne purent être 

vérifiés.“ (O; 18, 16), „Solitaire ou en meute, tous les loups étaient reconnus comme des 

«mangeurs d‘homme» en puissance.“ (O; 15, 27) Toto však neplatí stoprocentně. Důsledkem 

beletrizace je také střídání časových pásem a užití tzv. prézentu historického (podrobněji viz 

4.5 Problémy na rovině stylistiky), kdy autorka najednou, po výčtu dějů minulých, z důvodu 
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vtažení čtenáře do textu najednou přejde do pásma indikativu prézenta a futura. „Au cours de 

l’une d’elles, Jeans Chastel, fait bénir son fusil et trois balles qu’il a tirées du plomb fondu de 

médailles de la Vierge. Il tue un loup le 19 juin 1767 dans les bois de la Tezayere et sa louve 

le 27. Il n’y aura plus de morts.“ (O; 34, 10)  

Časté jsou také řečnické otázky, nicméně způsob jejich používání není zcela 

konzistentní. Někdy jsou zakončeny otazníkem, někdy pouhou tečkou. „Cela mettra-t-il fin 

aux fables qui courent ?“ (O; 33, 9), „Et que dire de leur spécialisation dans le choix des 

victimes.“ (O; 18, 26) 

2.3.4 Lexikum 

 Převažující funkční styl do velké míry také podmiňuje volbu lexika. Vzhledem 

k tomu, že v textu převažuje právě styl populárně-naučný, viz výše, je nutné volit slova 

vhodně tak, aby bylo sdělení recipientovi srozumitelné a zároveň přinášelo nové informace 

a zvýšilo objem jeho znalostí. Autorka za účelem zpřístupnění díla poměrně značně 

beletrizuje. Na vědeckého pracovníka je její jazykový projev velmi živý a zajímavý. Text 

místy inklinuje až ke krásné literatuře. 

 I ze samotného tématu je lexikum do velké míry předem jasné. Text obsahuje termíny 

a polotermíny z nejrůznějších oblastí, jako jsou např. zoologie, etologie – „meutes“, „gîtes“, 

geografie (podrobněji viz 4. 2 Toponyma) a ekologie – „zones civilisées“, „répartition 

géographique“, „hémisphére Nord“, „régression des espaces naturels“ či myslivosti – „porte-

arquebuse“, „louveterie“, „canardière“, „affûts“, „battues“, „courses“, „appâts“, „tableau de 

chasse“, „empreinte“, anatomie – „mâchoire inférieure“, „crinière“, „poitrail“, „queue 

touffue“, „caractères anatomiques“, „dents carnassières“, „griphes rétractiles“ historie – 

„Révolution“, „Etats généraux“, „pouvoirs publics“, lékařství – „cautériser au fer et à 

l’acide“, „hydrophobie“, „porteur de la rage“, „disséminer l’infection“, „contamination“, 

„antirabique“, „vaccination“, „bénignité“, „autopsie“, „symptômes“, ekonomie a statistiky – 

„perte de capital“, „dégâts“, „ponctions“, „cheptel“, „évaluation du poid économique“, 

vojenství – „collonel“, „dragons“, „soldatesque“, „capitaine“, „réquisition“, „escadron“ 

a náboženství – „chaire“, „pèlerinage“, „pécher“, „paroisse“, „évêque“, „curé“, „médaille de 

la Vierge“, „communier“ atd. 

 Použité lexikum spadá do spisovné standardní francouzštiny. Nevyskytují se zde 

neologismy ani archaismy. Do určité míry můžeme, především v první kapitole, hovořit 

o historismech „colporteur“, „échafauds“, „ménétrier“. Nalezneme také několik lexémů 
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z latiny, např. „ex-voto“ či „a fortiori“, latinské zoologické názvy jako např. „canis lupus“ či 

názvy knih, např. „Systema naturae“, „Historia animalium“, „De puella a lupellis servata“ 

a také německé citace „Der Wolf kommt!“ či „die Wolfzeit“. 

 Jedním z hlavních prostředků dynamizace textu je užití tzv. hodnotících adjektiv. 

Jejich frekvence je velmi vysoká. Dalo by se říci, že téměř čtyři pětiny z celkového počtu 

přívlastků shodných tvoří právě tato adjektiva. Např. „traits nuisibles, inutiles, dangereux, 

cruels“, „rencontre furtive“, „lutte acharnée“, „victoire meurtrière“, „attirance particulière“, 

„coïncidence étrange“, „hivers particulièremens rigoureux“ atd. 

Francouzština je velmi bohatá na nejrůznější frazeologismy a idiomy, což se 

reprezentuje i v originálu knihy. Nalezneme zde několik míst, kde je jich užito k ozvláštnění 

textu. Vedle toho zde nalezneme přímo část o vlku ve frazeologii. Ve frazeologii se odráží 

veškerá myšlenková a jazyková vynalézavost, národní kolorit a generacemi nastřádaná 

a předávaná zkušenost. To značí, že otázka soužití člověka s tímto zvířetem byla něčím 

natolik důležitým, že se promítla právě i do jazykového obrazu světa. Jelikož je takřka 

nemožné, aby měly dva národy totožný jazykový obraz světa, lze předpokládat, že při 

převodu frazeologie mohou nastat problémy. (Podrobněji viz 4.6 Problémy na rovině lexika 

a frazeologie.) 
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3. Metoda překladu 

Funkcí překladu je reprezentovat cizí originál v domácí literatuře. To znamená 

zprostředkovat čtenáři stejnou ideově estetickou hodnotu, tzv. invariant, při substituci 

jazykového materiálu. Vzhledem k typologické rozdílnosti obou jazyků není možné překládat 

doslova, a proto je nutné zvolit cestu funkční substituce forem s podobnou sémantickou 

funkcí a maximálně využít prostředků domácího jazyka. Převod by měl brát zřetel na normy 

jazykové, žánrově stylistické a estetické a v neposlední řadě rovněž na autorský styl.  

Pro potřeby tohoto překladu jsem si představil původní model komunikace převedený 

na naše domácí prostředí, tzn. ekvivalentní komunikační kanál a podobnou skupinu 

recipientů. Sdělení je invariantní, změní se pouze kód, který je podmíněn geograficky 

a především společensky, což je současně příčinou potřeby vyrovnat hladinu vědění mezi 

oběma recipienty. V překladu bylo třeba zachovat poznávací funkci na de facto dvou 

rovinách. Tou první je samotné téma celé publikace – vlci, tou druhou pak kolorit původní 

kultury. 

Z těchto důvodů nebylo v průběhu překladu možné se vyvarovat nejrůznějším 

posunům na rovině syntaxe, lexika či stylistiky. Ve všech případech tomu bylo ve snaze o co 

nejvěrnější převod invariantu a po předchozí podrobné analýze předlohy. 

 

  



 

36 

 

4. Překladatelské problémy 

Obsahem následující kapitoly jsou vybrané překladatelské problémy a příklady jejich 

řešení. U každého příkladu je v závorce uvedeno, odkud pochází (viz seznam zkratek). První 

číslice značí číslo strany, druhá číslo řádku. Např. (P; 23, 26) odkazuje na text překladu, 

stranu 23, řádek 26. 

 

4.1 Reálie, kulturní rozdílnost 

 Změnou adresáta bylo nutné řešit nejrůznější sekundární problémy, které by mohly 

způsobit problémy s porozuměním. Recepce díla je vázána na danou kulturu. Presupozice 

autora originálu a překladatele se většinou liší a stejně je tomu také v případě čtenářů. Bylo 

tedy nutné vyrovnat rozdíly ve vědomí obou recipientů, aby mohlo dojít ke správné 

konkretizaci v jejich mysli.  

 Většina problémů pramenila právě z rozdílného sociokulturního a historického 

prostředí, viz výše. K jejich řešení jsem použil vnitřních vysvětlivek. Vnější vysvětlivky se 

všeobecně pokládají za méně vhodné. V případě knihy La peur du loup ovšem vůbec 

nepřipadaly v úvahu z důvodu grafického zpracování publikace, které je už tak dost členité 

a občas složité na orientaci, že další zásah do struktury textu byl nežádoucí. 

  

4.2 Toponyma 

 Text originálu je velmi bohatý na toponyma. Při překladu bylo nutné českému čtenáři, 

u kterého nepředpokládáme tak zevrubnou znalost geografie Francie, potažmo i jiných států, 

zprostředkovat, oč se jedná, aby mohl textu sám rozumět. K tomu bylo užito apozičního 

připojení obecného českého výrazu jako např. město, kraj atd. Poněkud na pomezí stojí slovo 

département, které jsem z důvodu notorické známosti jeho vztahu k Francii a také kvůli 

zachování koloritu ponechal „francouzsky“ a podle normy změnil pouze pravopis. Např. 

„l’Intendant du Languedoc“ (O; 32, 6) – „správce departementu Languedoc“ (P; 17, 26) či 

„en Haute-Vienne“ (O; 18, 22) – „v departmentu Haute-Vienne“ (P; 10, 25). 

Užitím vnitřní vysvětlivky pomocí apozice obecného výrazu jsem se rovněž vyhnul 

některým problémům se skloňováním v češtině. Takto se skloňuje právě pouze onen obecný 

výraz, samotné toponymum následuje v nominativu. Např. „des environs de Bordeaux“ 
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(O; 29, 13) – „v okolí města Bordeaux“ (P; 16, 13), „à Meynes“ (O; 29, 15) – „město 

Meynes“ (P; 16, 14), „dans les bois de Pommiers“ (O; 33, 18) – „v lesech poblíž města 

Pommiers“ (P; 18, 24), „dans le Yorkshire“ (O; 18, 1) – „v hrabství Yorkshire“ (P; 11, 13) 

apod. 

Pouze v jednom případě jsem byl nucen použít závorky, a to při prvním výskytu názvu 

oblasti Gévaudan v pasáži, která se jí pak dále zabývá. Určité uvedení, byť velmi 

aproximativní, bylo tedy pro českého čtenáře nezbytné. „V krajích Gévaudan a Vivarais 

(dnešní departmenty Lozère a Ardèche) začíná léto“ (P; 17, 6). U „la place aux Chats“ 

(O; 22, 2) se nepodařilo dohledat, kde místo leží, a proto nezbylo než uchýlit se k doslovnému 

překladu – „Náměstí koček“ (P; 13, 18). 

V případě názvu hlavního města a některých dalších regionů jsem použil ustáleného 

českého ekvivalentu. Např. „Z Gévaudanu až do Paříže - případ nabírá celostátních 

rozměrů“ (P; 17), „V Bretani se jim říkalo Jan a Vilém z Vestfálska a nikdo nebyl rád, když 

tyto nezvané společníky viděl brousit po okolí“ (P; 13, 31), či „région de Kirov“ 

(O; 21, vpravo) – „Kirovská oblast“ (P; 13, nahoře). 

 

4.3 Propria 

 Text je relativně hojný na vlastní jména. Vzhledem k jejich referenční funkci k určité 

osobnosti nebylo možné je substituovat. Výjimkou byla ovšem jména panovníků a jiných 

historických postav, pro něž máme v češtině jiné pojmenování s odlišnou grafickou formou 

a bylo tak nutné je adaptovat. Jednalo se např. o jména osob z období antiky: „Milon 

de Crotone“ (O; 16, 3) – „Milón Krotónský“ (P; 10, 19), „Celse“ (O; 25, 8) – „Celsus“ 

(P; 15, 10), „Auguste“ (O; 25, 9) – „Augustus“ (P; 15, 10), „Aristote“ (O; 25, 9) – 

„Aristoteles“ (P; 15, 12) a ze středověku: „Barthélémy l’Anglais“ (O; 14, 13) – „Bartoloměj 

Anglický“ (P; 9, 21), „Gaston III de Foix, dit Phébus“ (O; 15, 33) – „Gaston III., hrabě 

z Foix, zvaný Phébus“ (P; 10, 14), „Charles le Témeraire“ (O; 16, 4) – „Karel Smělý“ 

(P; 10, 21), „Louis XIV“ (O; 16, 6) – „Ludvík XIV.“ (P; 10, 23), „Charles VI, pauvre roi fou“ 

(O; 20, 21) – „Karel VI., zvaný Šílený“ (P; 13, 2), „partisans des maisons de Bourgogne et 

d’Armagnac“ (O; 20, 25) – „Přívrženci rodů Burgundů a Armagnaců“ (P; 13, 4), „pucelle 

d’Orléans“ (O; 21, 6) – „Panna orleánská“ (P; 13, 14), „saint Ambroise“ (O; 23, 17) – „svatý 

Ambrož“ (P; 14, 20). Substituovat se však nedalo všude, například v případě „[…] native des 

Ubas, paroisse de Saint-Etienne de Lugdarès.“ (O; 24, 17) jsem raději zvolil řešení: „Tato 
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dívka pocházela z obce Ubas ve farnosti Saint-Etienne de Lugdarès a bylo jí teprve čtrnáct.“ 

(P; 17, 12) Slovní spojení „Saint-Etienne“ sice je možné nahradit pomocí sousloví „svatý 

Štěpán“, ovšem v kombinaci s francouzským toponymem, jenž nemá český ekvivalent, by 

celek působil nekonzistentním dojmem. 

U některých bylo rovněž nutné, s ohledem na čtenáře překladu, připojit vnitřní 

vysvětlivku, aby bylo jasné, kdo je kdo, a tím se usnadnilo porozumění textu. Jedná se např. 

o vysvětlivky jako císař, král, panovník, lékař, hrabě, autor, francouzský přírodovědec, 

kapitán, vlkobijec atd. Dohledávání těchto sekundárních informací bylo někdy poměrně 

náročné. 

Dalším problémem u francouzských jmen bylo, zda přechylovat, či nikoliv. 

V předkládaném textu se vyskytují pouze dvě ženská jména: „Jeanne Boulet“ (O; 24, 14) 

a „Agnès Morgues“ (O; 34, 4). Obě tato jména mají referenční charakter. Jazykový úzus 

češtiny doporučuje přechylovat vždy, pokud se nejedná o úřední doklad. Proto jsem tedy 

zvolil podobu „Jeanne Bouletová“ a „Agnès Morguesová“. Odpadají tak nejasnosti s tím, 

jestli se jedná o ženu či muže. Přechýlená podoba s -ová navíc pomůže explicitovat 

syntaktické vztahy v dané větě a je pro domácího čtenáře mnohem přirozenější.  

 

4.4 Číselné údaje 

 Jedním z dalších problémů byl způsob psaní číselných údajů. Bylo třeba zvolit 

jednotný postup, jakým budou uvedena v překladu, aby text na recipienta působil 

konzistentně a byl v souladu s normou češtiny. Pro názvy kapitol autorka užívá římských 

číslic, např. „Chapitre II“ (O; 47) apod., ovšem s výjimkou kapitoly úvodní, kde je užito 

„Chapitre premier“ (O; 13). V českém překladu by zachování identického způsobu zápisu 

působilo nepatřičně, a proto jsem se rozhodl použít římské číslice i v případě první kapitoly. 

Římských číslic je v originále použito dále také při uvádění století. Ve Francii je možno 

použít obou způsobů zápisu, tj. pomocí číslic arabských i římských. V češtině převládá úzus 

používat číslice arabské. Naopak v případě specifikace pořadí historických panovníků, např. 

„Gaston III de Foix“ (O; 15), „Henri III“ (O; 17) či „Charles VI“ (O; 20), se v češtině 

římských číslic užívá shodně, proto byly také zachovány. Oproti francouzštině však v češtině 

za nimi píšeme tečku, tj. „Gaston III.“ (P; 10, 14), „Jindřich III.“ (P; 11, 3), „Karel VI.“ 

(P; 13, 2) atd. 
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 Poměrně problematické bylo i najít řešení, jak přeložit data v podkapitole Du 

Gévaudan à Paris, l’affaire prend une dimension nationale (O; 32–33). Nalezneme jich tu 

totiž velmi mnoho v poměrně krátkém úseku textu, který obsahuje přehled jednotlivých 

událostí a svým charakterem se blíží jakémusi resumé s heslovitým popisem průběhu 

vyšetřování. Např. „Enfin le 16 septembre, ils arrivent à point nommé; car le 17, des loups 

sont signalés dans les bois de Pommier. Et le 21, au cours de la battue, Antoine abbat un 

grand loup. Le 4 octobre, un second est tiré ainsi qu’un louveteau; le 14, la louve est tuée; le 

30, un autre louveteau connaît le même sort“ (O; 33, 16–22). Ve francouzštině je běžné, že 

věta začíná příslovečným určením času a nejinak je tomu v případě dat. V češtině není 

vhodné, aby věta začínala číselným údajem psaným cifrou, pokud se např. nejedná o text, kde 

byly exaktní číselné údaje důležitější než jeho formální stránka, např. výsledky statistiky 

apod. Francouzština tento problém nemá, neboť se data píší s určitým členem le, který tento, 

spíše estetický, problém do jisté míry předchází. Nevhodně by v originálu působilo neustálé 

opakování názvu měsíce. Jeho elipsou však je čtení naprosto přirozené a ničím nerušené. Bylo 

obtížné najít takové řešení, aby jednotlivé věty této části textu neměly identickou formu, 

poněvadž by tak text byl pro čtenáře až příliš pedantský a neforemný. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodl situaci vyřešit následovně – „Dostal je 16. září. Bylo to v pravý čas, protože o den 

později byli vlci spatřeni v lesích u města Pommiers. Čtyři dny nato Antoine během jedné 

z naháněk ulovil obrovského vlka. Druhý takový byl zastřelen 4. října. Spolu s ním i jedno 

vlče. O deset dní později byla zabita i jeho matka. Koncem října stihl stejný osud ještě další 

vlče.“ (P; 18, 28). Užitím logického opisu je možné se vyhnout opakování, zatímco správnost 

údajů zůstala zachována a text tak působí mnohem přirozeněji. 

 V případě uvádění letopočtů jsem ze stylistických důvodů střídavě volil mezi výrazy 

roku a v roce, aby byl text různorodější. „V roce 1822 byli spatřeni ve městě Roanne, v roce 

1870 v Lignières a roku 1879 v Châteauroux a v Argentonu“ (P; 12, 16). Francouzština všude 

používá bezpříznakové předložky en, např. „Roanne en 1822, Lignières en 1870, 

Châteauroux et Argenton en 1879 […]“ (O; 20, 3). 

 Jak již bylo zmíněno výše, vzhledem ke skutečnosti, že čísla sice hrají v textu 

důležitou, nicméně ne hlavní roli, jsou uváděna slovy, nikoliv cifrou. Stejný způsob zápisu je 

zachován i v českém překladu. 
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4.5 Problémy na rovině stylistiky 

Jedním z problémů na rovině stylistiky bylo užití tzv. prézentu historického. Jde 

o užití přítomného času k oživení vyprávění, které se událo v minulosti. Tohoto postupu je 

v předloze užito poměrně hojně, nicméně při překladu jej nebylo možné zachovat všude. 

V některých, zvláště dějepisných pasážích otevírajících text, bylo vhodné tento prostředek 

použít. Např. „Deux ans plus tard, Charles VII attend encore la couronne que lui offrira la 

pucelle d’Orléans. A autorité bafouée, royaume déchiré. Les loups prennent de l’audace, ils 

courent désormais dans Paris.“ (O; 21, 5)  - „O dva roky později Karel VII. stále ještě čeká 

na korunu od Panny orleánské. Zesměšňovanému králi – rozpadlé království. Vlci sbírají 

odvahu a vrhají se do Paříže.“ (P; 13,15), „Six mois après les premières attaques, les 

autorités locales s’adressent à l’Intendant du Languedoc, en suppliant d’accorder la 

permission d’attrouper les gens en armes. L’heure est grave.“ (O; 32, 3) – „Šest měsíců po 

prvním útoku přichází správci departementu Languedoc prosba o povolení svolat lid do 

zbraně. Situace je vážná.“ (P; 17, 27) V jiných pasážích naopak působil nepatřičně a text 

připomínal spíše výklad průvodce v muzeu. Z tohoto důvodu byl nahrazen časem minulým. 

Bylo tak např. v případě „Et le 21, au cours de la battue, Antoine abat un grand loup. Le 

4 octobre, un second est tiré ainsi qu’un louveteau; le 14, la louve est tuée; le 30, un autre 

louveteau connaît le même sort.“ (O; 33, 19) – „Čtyři dny nato Antoine během jedné 

z naháněk ulovil obrovského vlka. Druhý takový byl zastřelen 4. října. Spolu s ním i jedno 

vlče. O deset dní později byla zabita i jeho matka. Koncem října stihl stejný osud ještě další 

vlče.“ (O; 18, 28) 

Druhým problémem, který bylo potřeba řešit, představovaly dílčí podnadpisy. Ty tvoří 

v originálu jakýsi předvoj informacím, jež budou sděleny, a jejich primární funkcí je 

recipienta ihned zaujmout a přinutit ho číst dále. Uplatňuje se zde právě ona již zmiňovaná 

beletrizace a čtenářsky vstřícný přístup. U některých původních francouzských podnadpisů 

můžeme pozorovat velmi silnou míru expresivity. Dalo by se snad říci téměř až bulvarizace. 

Bylo tedy potřeba podobně výstižně a úderně vyřešit i jejich české protějšky a často se tak 

uchýlit k volnému překladu za účelem zachování obrazu. Jako vhodný prostředek se jevilo 

užití částice aneb. Např. „Le témoignage de l’Histoire : en 1421, les loups sont entrés dans 

Paris“ – „Svědectví historie aneb 1421: vlci v Paříži“, „Au loup! Au loup! La peur de la rage“ 

– „Pozor vlk! aneb Strach ze vztekliny“ či „Etre mangé tout cru : la cérité sur le Petit 

Chaperon rouge“ – „Pozřena zaživa aneb Pravda o Červené karkulce“. Druhou pomyslnou 

skupinu podnadpisů bychom mohli charakterizovat jako novinové titulky, k čemuž bylo 
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přihlédnuto i při hledání ekvivalentů, např. „Des faits aux légendes : histoire de la bête qui 

mangeait le monde“ – „Lidožravá bestie – báchorky a fakta“, „Du Gévaudan à Paris, 

l’affaire prend une dimension nationale“ – „Z Gévaudanu až do Paříže – případ nabírá 

celostátních rozměrů“. Poslední skupinou byly podnadpisy symbolizující, např. „Des croque-

morts aux dents longues“ – „Smrt s dlouhými zuby“, „Où les loups furent sans doute 

d’excellents aliblis“ – „Za vše může vlk“, „Les loups aux portes des villes“ – „Vlci před 

branami“, „La gueule du loup est la porte de l’enfer“ – „Vlčí chřtán je branou do pekel“ atd.  

Při překladu pasáže o vlku v jazykovém obrazu světa různých zemí (podrobněji viz 4.6 

Problémy na rovině lexika a frazeologie) bylo v případě „La sagesse islamique observe que 

«Quand on demande au loup pourquoi il suit un troupeau, il répond que la poussière qu’il 

soulève soigne ses yeux malades.»“ (O; 25, vpravo) nutné použít vlastního překladu „Jedno 

islámské moudro praví: „Zeptáš-li se vlka, proč sleduje stádo, odpoví, že prach, co víří 

tlapami, léčí jeho choré oči.““(P; 5, vpravo). Za účelem vytvoření iluze koloritu bylo použito 

příznakových jazykových prostředků archaizace, aby tak celek evokoval starý text. 

Důležitou roli hraje v originálu také personifikace. Bylo tedy na místě ji zachovat na 

co nejvíce místech i v překladu: „Malgré leur mise à mort, malgré l’arrêt des méfaits, les 

chuchotements continuaient. La légende de la Bête était en train de naître.“ (O; 34, 25) – 

„I přes to, že byli vybiti a všem nepravostem byla učiněna přítrž, špitání nikdo zastavit 

nemohl, a tak se začala utvářet pověst o Gévaudanské bestii.“ (P; 19, 20), „Le pays se croit 

délivré.“ (O; 33, 23) – „Země se konečně cítí v bezpečí.“ (P; 18, 30) U slovesa „se croire“ 

bylo rovněž nutné změnit úhel pohledu, jinak by věta působila nečesky. Tomuto postupu se 

říká modulace. V „Les attaques cessent. […] Il y a eut cinquante-sept victimes en neuf mois.“ 

(O; 33, 22) - „Najednou útoky, které během devíti měsíců způsobily padesát sedm obětí, 

přestaly.“ (P; 18, 28) došlo ve druhém příkladu ke spojení dvou vět v jedno souvětí. Útoky 

byly personifikovány a existenciální vazba „il y a“ modulována. Oba případy modulace byly 

obligatorní. Pokud však bylo někdy vhodnější použít nepříznakového vyjádření, byla v zájmu 

zachování celkového rázu textu personifikace kompenzována na jiných místech.  
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4.6 Problémy na rovině lexika a frazeologie  

Jak se již předesílá v oddílu 2.3.4 Lexikum, při práci na překladu se objevila místa, 

kde bylo nutno se potýkat s frazeologismy a příslovími. Prvním případem bylo přísloví 

„Quand on parle du loup, il saute du buisson.“ (O; 14, 20) V češtině naštěstí existuje přísloví 

s totožným významem, a to hned ve dvou zněních: „My o vlku a vlk za humny“ a „My o vlku 

a vlk za dveřmi“. Vzhledem k charakteru textu, kde je tohoto přísloví použito ve výchozím 

textu, zvolíme raději znění první. To je sice podle internetového vyhledávače Google.com 

v dnešní době méně frekventované, nicméně pro potřeby našeho překladu se hodí lépe.  

 V případě „Et ne disait-on des jeunes filles devenues femmes qu’elles «avaient vu le 

loup» !“ bylo řešení o něco méně jednoduché. Ve francouzštině rčení „avoir vu le loup“ 

znamená, přesně jak se píše v textu, že dívka přišla o panenství a stala se tak ženou. V češtině 

sice existuje podobný frazém „přijít o věneček“, ale pro potřeby našeho textu je naprosto 

nevhodný. Přítomnost lexému vlk je z důvodu tématu kapitoly, v níž se původní frazém 

vyskytuje, naprosto neodmyslitelná a bylo třeba se uchýlit k jinému řešení. Nakonec bylo za 

účelem zachování koloritu i významové stránky použito doslovného překladu a vnitřní 

vysvětlivky: „O mladých dívkách, které se staly ženami, se totiž ve Francii říká, že „viděly 

vlka“.“ (P; 20, dole) V případě „On crie le loup plus grand qu’il n’est“ (O; 15, vpravo) bylo 

nutno podle vnitřního smyslu postupovat ještě volněji – „Strach má velké oči a v případě vlků 

to platí dvojnásob.“ (P; 10, vpravo dole) U přehledu přísloví z různých zemí (O; 23, vpravo) 

bylo nutné jít cestou substituce a ve Slovníku přísloví v devíti jazycích dohledat přísloví 

z dané země, jež obsahuje lexém vlk. Někdy bylo ovšem nutné přeložit frazém pouze po 

smyslu: „En cas de morsure, on recommandait bien bain de mer, omelettes et pèlerinages, 

mais en définitive on ne savait pas à quel saint se vouer.“ (O; 25, vpravo) – „K léčbě zranění 

způsobených pokousáním vlkem se doporučovalo: koupat se v mořské vodě, jíst omelety či 

vykonat náboženskou pouť. Ve skutečnosti ale nikdo pořádně nevěděl, co si počít.“ 

(P; 15, vpravo) Došlo tak k tzv. nivelizaci. 

 K překladatelskému postupu zvanému diluce jsem přistoupil u věty „Peu important 

alors que les textes soient identiques, mot pour mot, si ce n’étaient noms de lieux et de 

personnes.“ (O, 15, vpravo), kde jednoslovné pojmenování bylo nahrazeno víceslovným, 

které je ještě ke všemu frazém – „Vůbec nevadilo, že se pověsti podobaly jako vejce vejci, 

hlavně že jména a místa se lišila.“ (P; 10, vpravo dole). Stejného postupu bylo nutné použít 

dále např. u lexémů „cheptel“ – „stav dobytka“, „multiplication des victimes“ – „neustále 

rostoucí počet obětí“ či „région“ – „část země“. 
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 Díky vlastnostem češtiny bylo možné použít opačného postupu, tzv. koncentrace, 

např. v případě nadpisů „Les mangeurs d’hommes“ (O; 15) – „Lidožrouti“ (P; 10), „Bête 

mauvaise et malfaisante“ (O; 14) – „Proradná škodná“ (P; 9) a dále pak u lexikálních 

jednotek „dents carnassières“ – „trháky“ atd. 

 V případě terminologie z oblasti myslivosti (viz výše) byla nezbytná konzultace 

s odborníky. 

 

4.7 Problémy na rovině syntaktické 

 Jak bylo již nastíněno v analýze předlohy, jedním ze základních rysů textu jsou složitá 

souvětí s četnými vsuvkami. Ne vždy bylo možné kopírovat danou strukturu: „Il semble 

pourtant que la France doive détenir le record des attaques de loups enragés : durant l’hiver 

1718, dans la région de Toulouse, une jeune bergère est mordue à la mâchoire inférieure; le 

onzième jour après cette blessure, elle meurt de la rage. Au cours de l’hiver 1731, quatre 

hommes des environs de Bordeaux sont attaqué; un seul en réchappe.“ (O; 25, 3) – „Mohlo by 

se zdát, že Francie drží prvenství v počtu útoků nakažených zvířat. Během zimy roku 1718 

napadl v okolí města Toulouse vlk mladou pastýřku a pokousal ji v obličeji. Jedenáct dní nato 

dívka zemřela na následky vztekliny. V zimě 1731 byli napadeni čtyři muži v okolí města 

Bordeaux. Zachránit se podařilo pouze jednomu z nich.“ (P; 16, 13) Z důvodu zachování 

přehlednosti a srozumitelnosti bylo souvětí rozděleno do několika kratších úseků. Syntagma 

„mâchoire inférieure“ bylo nahrazeno obecnějším „v obličeji“. Tento termín stylisticky 

nezapadal do zbylé části souvětí. Došlo tak k tzv. generalizaci. 

 Při překladu bylo často nutné kvůli rozdílnostem obou jazyků používat také 

tzv. syntaktické transpozice. Tento postup spočívá např. ve změně slovesného rodu: „Au IVe 

siècle av. J.-C., Milon de Crotone fut dévoré par les loups. En 1477, le corps de Charles le 

Téméraire subit le même outrage.“ (O; 16, 3) – „Ve 4. století před Kristem vlci rozsápali 

Milóna Krotónského. Stejně znesvěceno bylo v roce 1477 i tělo vévody Karla Smělého.“ 

(P; 10, 18) Pro češtinu je přirozenější formulace pomocí aktiva. Ze stylistických důvodů bylo 

ve druhé větě použito opačného postupu. Tohoto druhu transpozice bylo použito dále např. ve 

větě „Habitude fut prise, dans les Highlands, d’enterrer les morts sur des îles […]“ (O; 17, 2) 

– „Na Skotské vysočině vznikl zvyk pohřbívat mrtvé na ostrovech […]“ (P; 11, 1). 
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 Jindy bylo nutné změnit interpunkční znaménka. Jejich úzus je v obou jazycích 

poněkud odlišný. Např. „La Russie parle d’une «perte de capital énorme», les Américains 

estiment à trois mille dollars, en 1918, les dégâts commis par un seul loup dans le 

Colorado !“ (O; 22, 37) by v češtině působilo s vykřičníkem až moc naléhavě, a tak byl 

nahrazen syntaktickými prostředky – „V Rusku se hovoří o „obrovské ztrátě kapitálu“. Roku 

1918 byly v americkém Coloradu škody způsobené jedním vlkem vyčísleny až na tři tisíce 

dolarů.“ (P; 14, 6) 

 

4.8 Intertextualita 

 Autorka v knize využívá citací z nejrůznějších sekundárních pramenů. Vzhledem 

k odbornému charakteru textu je práce s prameny samozřejmá a míra intertextuality je tedy 

poměrně vysoká. Ve větší části knihy je použito citací v uvozovkách, ovšem bez výchozího 

metatextu, tudíž často nebylo možné vůbec ověřit, zda byla publikace přeložena do češtiny, 

a použít tak odpovídajícího českého znění. 

Další skupinou metatextů byla díla, jež sice do češtiny přeložena nebyla, ale vzhledem 

k jejich čistě informativnímu rázu není jejich přesné znění pro samotný text nezbytné a mohl 

jsem je tedy přeložit sám. Jinak tomu ovšem bylo v případě, kdy měla intertextualita 

aktualizační funkci, např. v úryvku z díla Les loups autora A. M. L. de Malafosse (O; 43). 

Kniha do češtiny nebyla přeložena, a i když citace z ní není součástí primárního 

informativního textu a pouze dokresluje celkovou atmosféru, bylo nutné úryvek zachovat. 

Z tohoto důvodu jsem použil překladu vlastního. V případě úryvku básně Les loups od Paula 

Verlaina (O; 18, vpravo dole), jež doposud nebyla přeložena do češtiny, bylo rovněž nezbytné 

použít vlastního překladu. Vzhledem k tomu, že původní úryvek je přerušen uprostřed druhé 

sloky a jeho celkový význam není zcela srozumitelný, rozhodl jsem se po konzultaci 

s vedoucí práce zachovat pouze sloku první. Celkové ladění a obrazy básně zůstaly 

zachovány. 

Posledním typem intertextuality, se kterou se můžeme v rozsahu knihy použitém pro 

vyhotovení této bakalářské práce setkat, je případ, kdy dílo bylo přeloženo a daný úsek se 

podařilo dohledat. Pro citaci z knihy Les comptes bleus du chat perché od Marcela Aymého 

(O; 41) bylo použito překladu Tamary Sýkorové. V případě úryvku z knihy Izajáš z Bible 

(O; 41) posloužil překlad Bible Kralické. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo předložit překlad vybraných kapitol z knihy La peur 

du loup. Vzhledem k silné beletrizační tendenci, četným prostředkům dynamizace, termínům 

z nespočtu vědních disciplín, složitému členění textu a práci s historickými fakty a citacemi 

byl text na překlad poměrně náročný. 

Při překládání jsem se snažil co nejvíce zachovat funkci výchozího textu a jeho obsah, 

což nebylo kvůli odlišnosti jazykového systému češtiny a francouzštiny v  některých místech 

zcela možné. V těchto případech jsem byl nucen použít poněkud volnějšího překladu či 

naopak explicitnějšího vyjádření ve prospěch textu jako celku. Při výběru řešení jsem 

vycházel z analýzy. 

V části věnované překladu jsem se snažil o maximální srozumitelnost a přehlednost 

textu. Jak už z hlediska jazykového, tak co se vizuální stránky týče. 

Teoretická část neobsahuje zvláštní oddíl vymezený pouze překladatelským posunům. 

S jednotlivými termíny jsem se snažil pracovat již v průběhu analýzy a komentáře, a proto 

jsem nepovažoval za nezbytné je znovu zvlášť popisovat. 

Práce na překladu pro mne byla velmi zajímavá a přínosná. Dovolila mi zdokonalit 

překladatelské dovednosti, umožnila mi nahlédnout hlouběji do překladatelského řemesla 

a udělat si přesnější představu o tom, v čem tato profese spočívá.  
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