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Abstrakt 
V předkládané práci se zabýváme překladem odborného textu psaného populárně-naučným 

stylem. Při jeho převodu do českého jazyka došlo především k posunům intelektualizace, 

nivelizace ale i archaizace, které se nešlo vyhnout vzhledem k faktu, že statistické údaje 

v textu byly uváděny k roku 2000. Během překladu se vyskytly problémy především při 

hledání českých ekvivalentů termínů z oblastí, které nejsou české kultuře vlastní, jako je 

například námořní rybolov.  Text svým tématem, stylem a náročností odpovídá překládaným 

textům z překladatelských seminářů na Ústavu translatologie, a bylo tak možné na něm 

využít znalostí nabytých na těchto hodinách.  

 

Klíčová slova 
Bretaňský model, hospodářství, populárně-naučný styl, termíny, frazémy a idiomy. 
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Abstract 
In the present work, we deal with the translation of a scholarly text written in a popular 

instructional style. Its transfer to the Czech language was mainly a shift of the 

intellectualization, leveling and also of the obsolescence that one could not avoid due to the 

fact that the statistic data were reported in the text to the year 2000. During the translation, 

problems occurred mainly in search of Czech equivalents of terms concerning areas that are 

unfamiliar for the Czech culture such as sea fishing. The text, its theme and style 

corresponded to the texts translated during seminars at the Institute of Translation and it 

was thus possible for us to apply our knowledge gained at these courses. 

 

Keywords 
The Brittany Agricultural Model, the economy, non-fiction style, terms, set phrases and 

idioms. 
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Úvod 

K překladu z francouzského do českého jazyka jsem si pro svoji bakalářskou práci vybrala 

kapitolu ze zeměpisného průvodce La Beragne, který napsal Jean-Luc Poussier a jenž v roce 

1997 vydalo nakladatelství Hatier. Tento kapesní průvodce je pátým dílem řady Région – 

poche, která seznamuje čtenáře s obyvatelstvem, historií a hospodářstvím daného regionu. 

Nejedná se tedy o průvodce v klasickém smyslu slova, s popisy památek a typy pro turisty, 

ale spíše o snahu představit Bretaň z hlediska obecného zeměpisu.  

První část bakalářské práce je věnována komentáři k překladu, druhou její část tvoří 

samotný překlad, pro který jsem si zvolila čtvrtou kapitolu ze zmiňovaného průvodce. Ta 

nese název “Le modèle breton“ a pojednává o bretaňském hospodářství. Třetí část práce 

tvoří okopírovaný originál. V závěru je vložena ještě jedna kopie originálu spolu s CD, na 

němž je uložena elektronická verze celé bakalářské práce.  

Předkládaná práce nese název Bretaň, avšak vhodnější či přiléhavější název by byl 

jistě býval Bretaňský model. V počátku, kdy se text vybíral, nebylo jasné, zda se termín le 

modèle breton bude překládat sensus stricto, a tak se do zadání bakalářské práce pro jistotu 

napsal název podle celé knihy – Bretaň. A jelikož by bylo administrativně náročné název před 

odevzdáním práce měnit, zůstali jsme u původně zvolené verze.  
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Překladatelská analýza originálu 

Kontext originálu a překladu 

Vybraná překládaná kapitola z geografického průvodce po bretaňském regionu nese název 

Le modèle breton. Seznamuje čtenáře nejen s historií tamějšího hospodářství, ale především 

s pokrokem, který Bretaň udělala za posledních padesát let v oblasti zemědělství, průmyslu, 

obchodu a služeb. Část věnovaná terciárnímu sektoru však nebylo třeba překládat z důvodu 

splnění počtu přeložených normostran, a proto o ní již dále nebude zmínka. Zbývající stránky 

kapitoly nejsou proto ani přiloženy v příloze překládaného originálu. 

Samotné téma, resp. název kapitoly – “Le modèle breton“ – lze již dnes považovat za 

odborný výraz. Nejedná se o model či šablonu, kterou si Bretaňci na počátku svého snažení 

o zlepšení svého hospodářství vytvořili, nýbrž o výsledek jejich tvrdé práce. Bretaň se svojí 

pílí a vytrvalostí skutečně vypracovala na úroveň jiných bohatých francouzských regionů, a 

proto může jít ostatním modelem hodným následování. 

 Při převádění tohoto termínu do českého jazyka jsme uvozovky záměrně vypustili, aby 

nedošlo k změně jazykové funkce (z referenční na expresivní). Termíny v uvozovkách 

konotují v českém odborném textu spíše nedůvěryhodnost termínu či objektu, který daný 

termín vyjadřuje.  

Postoj adresáta a expresivnost 

Adresátem textu je každý, kdo má zájem o prohloubení svých znalostí z oblasti hospodářství 

tohoto regionu. Může jím být například středoškolský student, který si doplňuje probíranou 

látku na hodině zeměpisu, nebo jeho rodič (také laik), který má k regionu z určitých důvodů 

bližší vztah. Odborník z oboru zemědělství či průmyslu by však zřejmě sáhl po textu psaném 

ve stylu vědeckém či prakticky odborném, jakým je na téma bretaňského modelu například 

[1]. 

Původně je text psán pro francouzského rodilého mluvčího, a tak je hospodářství Bretaně 

intuitivně a implicitně porovnáváno se zbytkem země. Při překladu je třeba na toto brát 

zřetel a explicitovat. O zlogičťování a vysvětlování neurčitostí je podrobně pojednáno ve 

třetí kapitole v odstavci pojednávajícím o intelektualizaci překladu.  
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Autor originálu se snaží co nejobjektivněji popsat proces, kterým hospodářství Bretaně za 

posledních 50 let prošlo. Neuchyluje se proto k subjektivním či jinak emotivním hodnocením. 

Informuje věcně o stavu tamější ekonomiky a pro ulehčení četby čtenáři pomáhá 

nejrůznějšími obraznými spojeními či floskulemi. Autor při popisování skutečnost dbá na to, 

aby se neuchylovat pouze ke kritice nebo pouze ke chvále.  Pokud píše o nezdaru regionu, 

snaží se v zápětí informaci vyvážit, ať obsahovými či jazykovými prostředky, nadějí na 

zlepšení v budoucnosti. Tento fakt bylo třeba mít při překladu na paměti a neuchylovat se 

k absolutním hodnocením. Proto například úvodní věta Sous-industrialisée, La Bretagne n´a 

pas réussi le virage de la révolution industrielle du XIXe siècle. (Poussier, 1997: 51) nebyla 

přeložena ve smyslu, že se Bretani nepodařilo vytěžit z revoluce vůbec nic, nýbrž že se jí 

podařilo vytěžit jen velmi málo.  

Funkce textu a styl 

Jazykové funkce dle Romana Jakobsona 

V překladovém textu převažuje funkce referenční (spjatá s kontextovou složkou 

komunikace). Záměrem autora je informovat, resp. seznámit adresáta s fakty o hospodářství 

dané správní jednotky (tj. bretaňského regionu). V textu se nejčastěji vyskytují termíny, dále 

reálie, výčty, statistické údaje, čísla, datace, grafy, tabulky, sekundární texty a obrázky. 

Kromě termínů obecně známých zde nalezneme také několik odborných výrazů, které by laik 

nemusel znát, a proto jsou v originále vnitřní vysvětlivkou čtenáři pro jistotu popsány (př. 

výrazy mytiliculture, ostréiculture (Poussier, 1997: 59)). Termínům konkurují v četnosti 

výskytu reálie místa, tj. názvy obcí a měst, spolu s názvy nejrůznějších organizací a podniků. 

Jelikož tyto reálie nemusejí být českému příjemci známé, bylo nutné je pro srozumitelnost a 

lepší orientaci v tématu opatřit v překladu vnitřními vysvětlivkami, tj. explicitovat (př. město 

Rennes, okres Finistère, výbor vzájemné pomoci zvaný Comité d´études et de liaison des 

intérêts bretons). 

Jak bude vysvětleno později, pro čtivost a odlehčení tématu jsou statistické sušší pasáže 

střídány s pasážemi vyprávěcího rázu. I v těchto případech se však nacházejí termíny a čísla, 

a bylo tedy nutné brát tento fakt na vědomí. V částech, kde v četnosti výskytu vítězily 

termíny a statistické údaje jako například v podkapitole Potravinářská velmoc Francie nebo 

Ve službách francouzské potravinářské jedničky, byla čísla psána v překladu číslicemi. 
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V případě pasáží s převládající funkcí poetickou se čísla spíše nevyskytovala, a pokud ano, 

snažili jsme se je psát číslicí a slovem (viz Útlum obuvnické tradice města Fougères) nebo 

pouze slovem. Percentuální údaje byly psány číslicemi všude.  

Druhou nejzřetelnější jazykovou funkcí užitou v textu je funkce poetická (spjatá s vlastním 

sdělením). Tuto funkci v textu zastávají obrazná spojení (relever plusieurs défis (Poussier, 

1997: 58), distribuer de bons et de mauvais points (Poussier, 1997: 58)), klišé a floskule (tout 

n´est pas sombre dans ce bilan (Poussier, 1997: 53), Cela ne se fera pas en un jour (Poussier, 

1997: 58), ale i personifikace (La Bretagne a un peu tendance à oublier son passé (Poussier, 

1997: 59)), paralelismy (Coup de chance x coup de malchance (Poussier, 1997: 60)), kontrasty 

(Dans un village mondial (Poussier, 1997: 61)), gradace (un “modѐle“ voire un miracle 

(Poussier, 1997: 51)) či řečnické otázky (Et que dire de la construction à Brest [...] s´illustrent 

les Bretons? (Poussier, 1997: 60)). Autor se také v jednom případě uchýlil k užití anglicismu 

(succes-story (Poussier, 1997: 57)). Všechny tyto jazykové prostředky přispívají k odlehčení 

četby odborného textu.  

Funkce expresivní, resp. expresivita mluvčího byla již podrobně rozebrána v kapitole 1.2., 

proto jí již zde nebude věnována pozornost. V odborném textu obecně je tato funkce 

omezená, neboť tento jazyk je užíván především v komunikaci veřejné. 

Úkolem konativní funkce je zaujmout adresáta. Prostředky této funkce mají navázat kontakt 

se čtenářem a vtáhnout jej do děje. Autor se o připoutání čtenářovy pozornosti snaží hned 

v začátku kapitoly, kdy pro otevření textu volí osobní zájmeno „on“, tj. my včetně adresáta. 

Celkem se v  úvodním odstavci La croissance bretonne (Poussier, 1997: 51) objevuje toto 

zájmeno hned třikrát (On ne peut pas parler, Evoquerait-on, si l´on n´expliquait pas (Poussier, 

1997: 51)). Autor originálu se tak vyhýbá strohosti výkladového slohového postupu 

odborného textu, který by na čtenáře mohl působit poněkud nudným až odrazujícím 

dojmem. K dynamizaci výpovědi mu také slouží interpunkce: tři tečky, vykřičník, pomlčky, 

uvozovky, otazníky. Například tři tečky navozují a) pocit napětí při vyprávění 

(l´époque...gallo-romaine (Poussier, 1997: 51)), b) připomenutí již řečeného (une politique 

d´industrialisation diversifiée... (Poussier, 1997: 68) nebo c) rozhořčení (il reste en 

projet...depuis vingt-cinq ans (Poussier, 1997: 70)).  Pomocí vykřičníků upozorňuje autor 

čtenáře na danou informaci (př. A elle seule, Poussier, 1997: totalise […] 47% de la 
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fabrication d´aliments de bétail! (Poussier, 1997: 57), Le contrat de travail n´existe pas plus 

que le salaire minimum! (Poussier, 1997: 60), des délocalisation dans les pays à salaires peu 

élevés! (Poussier, 1997: 67)). Dalším prostředkem jak čtenáře oslovit je užití přivlastňovacího 

zájmena v 1. os. mn. č. (nos ancêtres, (Poussier, 1997: 60)), řečnické otázky (úvodní věta 

Evoquerait-on un „modèle“ voire un miracle [...] ? (Poussier, 1997:51)) či celý odstavec Et que 

dire de...les Bretons? (Poussier, 1997: 60)). V českém odborném textu jsou však výše 

zmiňované prostředky nevhodné. Proto je třeba užít metodu kompenzace a nahradit je 

prostředky jinými, pomocí kterých se vytváří dynamika textu v češtině. Jsou jimi konektory a 

textové orientátory zajišťující kohezi na úrovni jednotlivých vět a koherenci na úrovni celého 

textu: například příslovce času (tehdy, v té době), míry (až, dokonce), přídavná jména či 

spojky souřadicí a podřadicí. Konativní funkci představuje i grafická stránka textu. Nejrůznější 

přehledné grafy, obrázky s popisky nebo bez a sekundární texty dávají čtenáři prostor na 

odlehčení při četbě a vytvářejí tak psychologické pauzy mezi vstřebáváním popisovaných 

faktů.  

Funkci metajazykovou (spjatá s kódem) mají v textu nejrůznější zkratky a akronymy názvů 

podniků, výzkumných ústavů, hnutí a institucí. Ačkoliv autor originálu opatřil všechny 

uvedené zkratky a akronymy pro přehlednost i celým názvem, v jednom případě (GATT 

(Poussier, 1997: 59)) zřejmě zapomněl. V překladu byl proto celý název vložen bez uvedení 

poznámky překladatele, jelikož není na první čtení zřejmé, o jaký právní podklad se jedná, a 

pasáž tak ztrácí na přehlednosti.  

Styl  

“Le modèle breton“ je text odborný a to již svým tématem. V překladovém textu převažují 

obecně známé termíny z oblasti hospodářství a četností výskytu za nimi následují obrazná 

vyjádření. Lze tedy usoudit na funkční styl odborný – populárně-naučný. Kapitolu 

charakterizuje střídání pasáží se slohovým postupem výkladovým (převažují termíny) 

s pasážemi se slohovým postupem vyprávěcím, kde jsou termíny upozaděny ve prospěch 

popularizace tématu. V textu převažují věty kratší, jednoduché, se slovesy v aktivním rodě, 

které přispívají k  celkové dynamizaci textu. Na té se také podílí střídání sloves statických se 

slovesy dynamickými. Častý je výskyt polovětných vazeb umožňujících autorovi kondenzaci, 

zhuštění informace. Lexikum včetně termínů je na úrovni obecně užívaných, laikovi známých 

výrazů z oblasti zemědělství a průmyslu. Informace jsou podávány čtivou formou, resp. 
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pomocí běžně užívaných frazémů a idiomů. Spíše je lze označit za klišé a floskule, které 

čtenář zná z běžného života, a tak mu automaticky nabíhají obrazy. V překladu bylo nutné 

vyřešit otázku, jestli zachovat slovesné časy užívané v originálu, tj. čas budoucí (le futur 

proche a le futur simple), historický prézens a čas minulý (řazené v pořadí dle četnosti 

výskytu). Pro přehlednost a jednoznačnost byly nakonec informace týkající se minulosti 

převedeny do češtiny časem minulým. K tomuto rozhodnutí dopomohl i fakt, že v českých 

učebnicích dějepisu jsou informace o minulosti podány v čase minulém, který jim nejlépe 

podávává na serióznosti a důvěryhodnosti. A naopak fakta, která se dotýkala současnosti 

nebo nedávné minulosti a svoji aktuálnost ještě nepozbyla, byla převedena časem 

přítomným.   

Výstavba textu 

Pro dosažení jasnosti a zřetelnosti sdělení má překládaná kapitola horizontální a vertikální 

členění. Horizontální linie představuje název, úvod, stať, závěr a členění textu do odstavců. 

Jednotlivé podkapitoly jsou od sebe odděleny graficky zelenou čárou a tvoří samostatné 

jednotky, které lze číst nezávisle na sobě, včetně jednotlivých odstavců. Vertikální členění se 

projevuje v tom, že vedle vlastního výkladu tvořícího základní text obsahuje i další složky [2] 

– grafy, obrázky, tabulky a doprovodné texty. Autor otvírá text stručnou historií bretaňského 

hospodářství a v úvodu shrnuje základní informace o bretaňském modelu, které dále 

zopakovává a rozvíjí. Text je psán populárně-naučným stylem, kdy pasáže výkladové se 

střídají s vyprávěcími.  

Lexikální charakteristika 

Nejčastěji se v textu vyskytují základní, obecně známé termíny substantivního charakteru 

z nejrůznějších odvětví hospodářství: zemědělství, potravinářství, mořského rybolovu, 

životního prostředí, vojenství, automobilového průmyslu, obuvnictví, telekomunikací, 

stavebnictví a ekonomie. Dohledávání český ekvivalentů bylo na překladu kapitoly “Le 

modèle breton“ jeden z nejtěžších úkolů. Během hledání a ověřování se vyskytly problémy, 

jejichž řešení bude popsáno ve čtvrté kapitole. O frazémech, idiomech, klišé a floskulích již 

byla zmínka v kapitole 1.3.1. v odstavci pojednávajícím o funkci poetické, a proto se jimi zde 

nebudeme zabývat. Jak byl vyřešen jejich překlad do cílového jazyka, je vysvětleno ve 

třetí kapitole v odstavci týkající se posunu nivelizace.   
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Překladatelské postupy 
Při psaní této kapitoly se vycházelo z teorie překladatelských postupů tak, jak jsou uvedeny 

v knize [3] a [4]. Překladatelské postupy se zřídka vyskytují v čisté podobě, spíše se překrývají 

a vrství se. Někdy bylo nutné přestylizovat celou větu. Proto lze najít příklady, které je možné 

zařadit do více typů postupů současně. V následujících podkapitolách jsou uváděny příklady 

jednotlivých překladatelských postupů (spolu s číslem stránky originálu, resp. překladu). 

Pokud náš čtenář nabude dojmu, že v některých případech jsou příklady ve skromnějším 

počtu, je to jenom proto, že se jich v textu více neobjevilo. 

Transpozice 

Tento termín označuje překladatelský postup, během něhož a) se slovní druh výchozího 

jazyka převede jiným slovním druhem (slovně-druhová transpozice) či b) větné členy změní 

svoji syntaktickou funkci či se přeloží větou vedlejší (větně-členská transpozice).  

Transpozice slovního druhu 

A. Jednoduchá 

Tab. 1 zobrazuje příklady transpozice jednoduché, tj. postupu, při kterém je jeden či více 

slovních druhů výchozího jazyka převeden do cílového jazyka pouze jedním, jiným slovním 

druhem. 

Tab. 1  Příklady transpozice jednoduché 

pour bien comprendre cette 
évolution 

51 pro správné pochopení tohoto 
vývoje 

1 

les hommes de poids 54 čelní představitelé 3 

les surfaces de 8 à 12 hectares 55 8 až 12hektarové pozemky 5 

les cultures fourragères 57 pícniny 7 

l´unité de montage 64 montážní hala 15 

les élevages hors sol 56 intenzivní chov 6 

les fluctuations monétaires suffisent 
[...] à bouleverser les plans les mieux 
établis 

61 nestálost měnového kurzu stačí 
k narušení těch nejlépe 
vytvořených projektů 

12 

la machine à coudre 66 šicí stroj 17 

route à deux fois deux voies 69 čtyřproudová komunikace 21 

 

B. Několikanásobná 



Bretaňský model  
 

 
15 

Tab. 2 zobrazuje příklady transpozice několikanásobné, tj. postupu, při kterém je jeden či 

více slovních druhů výchozího jazyka převeden do cílového jazyka dvěma či více jinými 

slovními druhy. 

Tab. 2 Příklady transpozice několikanásobné 

le tourisme en plein développement 54 rychle se rozvíjející cestovní ruch 4 

il y a urgence 54 právě včas 3 

en milieu rural 56 na venkově 6 

avec raison 66 zcela oprávněně 17 

l´unité de traitement 67 zařízení na likvidaci odpadu 22 

C.  Synonymní 

Tab. 3 zobrazuje příklady transpozice synonymní, tj. postupu, při kterém je slovní druh 

výchozího jazyka převeden do cílového jazyka stejným slovním druhem. 

Tab. 3 Příklady transpozice synonymní 

Ils n´ont d´autre souci que de 
rentabiliser leur outil de travail et de 
dégager un revenu.  

61 Jejich jedinou starostí je zajistit 
návratnost investic do pracovního 
nářadí a vyplatit si mzdu. 

11 

 

Transpozice větně-členská 

Tab. 4 uvádí příklady transpozice syntaktické, tj. postupu, při kterém větné členy změní svoji 

funkci (například změnou aktivního slovesného rodu na pasivní) či se přeloží větou vedlejší.  

Tab. 4 Příklady transpozice větně-členské 

Sous-industrialisée, [...]. 51 Bretaň tehdy hospodářsky 
zaostávala, [...]. 

1 

les autres ayant été créées au 
Moyen Age 

52 ostatní pocházely ze [...] 
středověku 

2 

Cette révolution effectuée en une 
trentaine d´années est due à  [...]. 

55 Proměna, kterou Bretaň 
v zemědělství za třicet let prošla, 
byla zapříčiněna [...] 

5 

un „devoir moral“ puissamment 
relayé par l´Eglise.  

55 morální povinnost, která jí 
nahrazovala církevní vyžití. 

5 

Pour rester performantes, 
agriculture et industrie agro-
alimentaire devront [...]. 

58 Aby zůstalo bretaňské zemědělství 
a potravinářství  i nadále stejně 
výkonné  [...]. 

8 

les défis à relever 59 výzvy, k nimž je potřeba postavit se 
čelem 

59 

en étant payés  61 dostanou za ni  12 
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Koncentrace – Diluce 

Koncentrace a diluce jsou druhem transpozice, při které dochází k zúžení, resp. rozšíření 

textu. Obsah jednoho slova ve výchozím jazyce se vyjádří více slovy v cílovém jazyce (diluce, 

rozředění) a naopak (koncentrace).  

Koncentrace (zúžení, zhuštění) 

Koncentrace vychází z rozdílné struktury jazyků. Francouzština je jazyk analytický (gramatické 

kategorie vyjádřeny pomocí slovních druhů), zatímco čeština syntetický (gramatické 

kategorie vyjádřeny pomocí afixů u jmen a sloves), a proto je více koncentrací směrem do 

českého jazyka. V Tab. 5 jsou uvedeny příklady koncentrace směrem do češtiny. 

Tab. 5 Příklady koncentrace  

à juste titre 51 oprávněně 1 

les ressources exploitables du sous-
sol 

54 nerostné suroviny 4 

l´alimentation en eau 54 kanalizace 3 

viande de gros bovins 55 hovězí 5 

les oeufs de consommation 55 vejce 5 

décharger en vrac 59 vysypat 10 

en un mot 61 zkrátka  

qui fixe les taxes portuaires 62 stanovujícího přístavní poplatky 12 

la main-d´oeuvre qualifiée dont elles 
ont besoin 

70 potřebná kvalifikovaná pracovní 
sála 

22 

 

Diluce (zředění, rozšíření textu) 

Tento lexikální postup využívá překladatel u slov, která nemají v cílovém jazyce doslovný 

ekvivalent. Problémem také bývají slova polysémantická. V případě překladu kapitoly „Le 

modèle breton“ bylo nutné užít diluce i z důvodu vysoké abstraktnosti některých 

francouzských výrazů, kdy smysl bylo pro českého čtenáře nutné explicitovat. V Tab. 6 jsou 

uvedeny příklady diluce směrem do češtiny.  

Tab. 6 Příklady diluce 

la croissance bretonne 51 vývoj a růst regionu 1 

il a eu pour l´effet de mobiliser les 
Bretons autours d´un modèle 

51 Skutečnost […] přiměla obyvatele 
ke sjednocení a vytvoření modelu 

1 

une génération d´élus 51 celá jedna generace bretaňských 
politických zástupců 

1 
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les pouvoirs publics 54 francouzští veřejní činitelé 3 

cette prise de conscience  aura des 
conséquences dans tous les 
domaines : désenclavement routier  

54 Ztotožnění […] mělo pozitivní 
dopad ve všech oblastech: 
vybudovaly se silnice 

3 

Les exploitations agricoles 55 zemědělské podniky, farmy a 
družstva 

5 

la jeunesse du milieu agricol 55 mladá nastupující generace 
vychovaná v zemědělském 
prostředí 

5 

les ferries 60 bretaňské trajektové společnosti 10 

la recherche publique 67 státem podporovaný výzkum 19 

 

Etoffement – Dépouillement   

Etoffement (posílení pomocného slůvka, skladební „výplň“, vatování) je příznačný pro 

francouzský „langue administrative“, tj. styl typický pro konferenční projevy [4]. Je to takový 

překladatelský postup, při kterém doplníme vágní výraz (především předložky) slovem 

významově hutnějším, plnovýznamovým (například participes présent a passé). Častěji se 

vyskytuje ve francouzštině, a proto se při překladu do češtiny tento překladatelský postup 

neuplatnil. Naopak postup dépouillement („svlečení“ plnovýznamového slova, „krátké 

spojení“) je z hlediska češtiny užitečný, protože umožňuje stručnější vyjadřování. V Tab. 7 

jsou uvedeny příklady dépouillement směrem do češtiny. 

Tab. 7 Příklady dépouillement 

Brossé à grands traits, le portrait de 
cette Bretagne sortant de la guerre 
est celui d´une région en perte de 
vitesse. 

53 Na konci druhé světové války 
ztrácela Bretaň za zbytkem Francie 
rychlost. 

3 

elle totalisait 5 000 entreprises 
regroupant 63 000 salariés 

56 celkem 5 000 podniků 
zaměstnávalo kolem 63 000 
zaměstnanců 

6 

employant peu de main-d´oeuvre et 
pratiquant davantage de produciton 
hors sol 

55 s minimem pracovní síly a ještě 
vyšším zaměřením na intenzivní 
chov 

5 

Mitsubishi et Kenwood installent à 
leur tour des unités de production. 

68 [...] výrobní haly se zde nechaly 
postavit společnosti Mitsubishi či 
Kenwood. 

20 

Modulace 
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Modulace je překladatelský postup, při kterém dojde k obměně ve výpovědi změnou úhlu 

pohledu. Je nutné se k ní uchýlit tam, kde by předchozí překladatelské postupy byly 

gramaticky správné, ale odporovaly by duchu českého jazyka. Při překladu je možné využít tří 

způsobů modulace: lexikální, větně-členské či obou současně.  

Modulace lexikální 

K modulaci lexikální dochází na úrovni jednotlivých slov. V Tab. 8 jsou vypsány příklady 

překladu modulace antonymické. 

Tab. 8 Příklady modulace antonymické 

la première n´a donné que de 
modestes résultats 

58 první program sice zásadní 
výsledky nepřinesl 

8 

des marées de huit à quinze jours 61 obtížné pracovní podmínky 
spojené s patnácti až 
dvaadvacetidenním odlivem 

11 

la pêche est maintenue hors de 
l´eau 

62 rybolov je [...] řízen z pevniny  12 

 

V Tab. 9 jsou uvedeny příklady modulace konkrétní, díky níž je výraz pro češtinu abstraktního 

významu přeložen výrazem konkrétním. Opačný postup, modulace abstraktní, je typický pro 

překlad do francouzského jazyka, a proto zde nebude dále rozváděn.  

Tab. 9 Příklady modulace konkrétní 

les pouvoirs publics 54 francouzští veřejní činitelé 3 

les nouveaux chantiers 69 výstavba zařízení 22 

 

V Tab. 10 jsou uvedeny příklad modulace na základě synekdochy. 

Tab. 10 Příklad modulace na základě synekdochy 

[...] les opérateurs en 
télécommunication, nord-américains 
en tête, cherchent [...]. 

67 Mobilní operátoři z celého světa, 
v čele s americkými společnosti, se 
snaží [...]. 

18 

 

Modulace větně-členská 

K modulaci větně-členské dochází na úrovni jednotlivých větných členů a vět. V Tab. 11 jsou 

vypsány příklady překladu modulace antonymické. 
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Tab. 11 Příklady modulace antonymické 

On ne peut pas parler de la 
Bretagne de l´an 2000 sans tirer les 
leçons du passé. 

51 Chceme-li hovořit o Bretani v roce 
2000, je nutné si nejdříve 
připomenout její minulost. 

1 

La Bretagne n´a pas réussi le virage 
de la révolution  

51 podařilo se jí vytěžit jen velmi málo 1 

une même détermination habite les 
Bretons 

54 Bretaňce odhodlání ani nadále 
neopouštělo 

4 

[il] n´ignore rien de la politique 
européenne 

54 o evropské politice ví vše 6 

le gasoil pour faire tourner son 
bateau 

62 motorová nafta, bez které by 
majitel lodi nevyjel 

12 

La Bretagne s´accroche à sa pêche 63 Bretaň se svého rybolovu nikdy 
nevzdá.  

13 

L´atout des télécommunications 66 Bretaň sází na oblast 
telekomunikací 

17 

 

V překládaném textu se vyskytl obrat (se voir), který v českém jazyce není. V tomto případě 

je také možné užít postupu modulace. V Tab. 12 jsou uvedeny příklady převedení slovesa ve 

finitním tvaru se voir do češtiny. Dle [5] se jedná o „pomocné sloveso pro stavbu 

francouzských vět, jehož původní sémantický význam téměř zcela vymizel, a proto se 

v těchto vazbách sloveso do češtiny nepřekládá.“ 

Tab. 12 Příklady modulace pomocného slovesa se voir do češtiny 

d´autres régions voient se monter 
des complexes industriels plus 
denses mais [...] 

52 Ostatní části tehdejší Francie měly 
jistě síť center obchodu a řemesel 
podstatně hustší 

2 

La Bretagne voit se développer une 
industrie textile puissante 

52 v Bretani se také významně rozvíjel 
textilní průmysl 

2 

Modulace lexikální a gramatická 

K modulaci lexikální a gramatické dochází například při změně aktivního rodu slovesa 

výchozího jazyka na rod pasivní slovesa v cílovém jazyce či obráceně.  Tento druh 

modulace je v našem překladu často užívaný, jelikož je potřeba oslabit v češtině 

personifikace, kterými originál oplývá. Ta není v českém odborném stylu příliš 

žádána. V Tab. 13 jsou uvedeny příklady modulace gramatické a lexikální. 

Tab. 13 Příklady modulace lexikální a gramatické 

elle [l´industrie  agro-alimentaire] 53 celkem 5 000 podniků 6 
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totalisait 5 000 entreprises 
regroupant 63 000 salariée 

zaměstnávalo kolem 63 000 
zaměstnanců 

L´électronique et la téléphonie 
seront les deux activités 
directement engendreé par la 
décentralisation du CNET 

67 Svůj výzkum v oblasti 
telekomunikací a spojovací 
techniky tedy Francouzi započali 
na tomto detašovaném pracovišti 

18 

une survivance [...] de nos ancêstres 60 pozůstatek [...], jež zde Bretaňcům 
zanechali jejich pravěcí předci 

10 
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Překladatelské posuny 
V následující kapitole jsou uvedeny a dále rozváděny překladatelské postupy, které bylo při 

převodu z výchozího do cílového jazyka nutné použít. Postupy nebudou podrobněji 

teoreticky popisovány, pouze uvedeme, že jsme použili dle školy českého strukturalismu 

postupy intelektualizace, nivelizace a generalizace (čtvrtý posun, intenzifikace, nebyl použit) 

[6] a dle slovenské školy Antonína Popoviče postupy naturalizace, aktualizace, archaizace a 

exotizace [7].  

Při překladu bylo v první řadě nutné intelektualizovat text, tj. vysvětlit českému adresátu 

neurčitosti a zlogičťovat informace. K vytvoření koheze na úrovni vět a koherence, resp. 

logiky a srozumitelnosti na úrovni celého textu tak, aby jej pochopil český čtenář, bylo 

potřeba užít nejrůznějších textových orientátorů jako například spojek parataktických (a tak, 

avšak, nicméně, totiž aj.), hypotaktických (i když, přestože, -li), určení času a místa (v té době, 

v Bretani, v regionu), příslovce (zde, tady, také, tehdy), osobní a přivlastňovací zájmena (ji, jí, 

jemu, její, jeho) či důležitého slova například. Dále bylo potřeba explicitovat nejen nejrůznější 

reálie, zda se jedná o město či obec, ale také fakt, že autor textu porovnává hospodářství 

Bretaně vůči Francii. Tato informace v originále jasně řečená není, je zde implicitní, a proto 

by se český čtenář mohl mylně domnívat, že je Bretaň srovnávána se světem. Příklady 

zmíněného posunu jsou v Tab. 14 uvedeny tučným písmem. 

Tab. 14 Příklady intelektualizace  

[...] du retard industriel de cette région 
au début du siècle? 

51 Bez objasnění příčin, jež stály na počátku 
20. století za průmyslovým zpožděním 
tohoto regionu vůči zbytku Francie [...] 

1 

La puissance agro-alimentaire 54 Potravinářská velmoc Francie 4 

Au service de la puissance de 
l´industrie agro-alimentaire 

56 Ve službách francouzské potravinářské 
jedničky 

6 

Des militaires à Brest et Lorient 63 Počty příslušníků námořní armády 
v přístavech Brest a Lorient 

14 

Des recherches effectuées dans 
l´arrondissement de Saint-Malo 
montrent que, sur 95 fonderies la 
moitié trouvent leur origine à l´époque 
gallo-romaine, [...] 

51 Archeologické průzkumy provedené 
v okresu Saint-Malo ukázaly, že z 95 
nalezených tavíren byla polovina 
postavena právě v tomto období. 

1 

Agriculture 55 Zemědělství Bretaně v číslech 55 

 



Část první • Kapitola 4. 

 
 

22 

V kapitole 1.3.2. je uvedeno, že překládaný text je psán stylem populárně-naučným a co do 

četnosti výskytu zastává v originálu po termínech druhé nejdůležitější místo obraznost. Pro 

český odborný text však není překlad těchto obrazných spojení ekvivalentem vždy přípustný. 

Při jejich převodu do českého jazyka bylo proto třeba použít substituci, tj. buď oslabit 

obraznost výrazů či je pouze parafrázovat. Tím nutně došlo k jejich nivelizaci, tj. zploštění a 

ochuzení stylu originálu. Nutno dodat, že v některých případech autor originálu sklouzával až 

příliš ke klišovitosti, která díky nivelizaci byla odstraněna. V Tab. 15 jsou uvedeny příklady 

nivelizace textu. 

Tab. 15 Příklady nivelizace 

tirer les leçons du passé 51 připomenout si její minulost 1 

La Bretagne n´a pas réussi le virage 51 podařilo se jí vytěžit jen velmi málo 1 

qui porte encore ses fruits 51 jenž je úspěšný dodnes 1 

l´activité du tissage de lin prendra le 
relais 

52 ke slovu se opět dostala tkalcovská 
výroba 

2 

tout n´est pas sombre dans le bilan 53 Sitauce však přesto nebyla beznadějná. 3 

Vers de nouveau caps 53 Bretaň nabírá druhý dech 3 

Il y a un fossé entre le petit agriculteur 
[...] et le producteur d´un important 
élevage de porcs 

56 Je velký rozdíl mezi drobným 
zemědělcem a velkovýrobcem  

6 

la Région a mis sur pied deux 
programmes  

58 region se uchýlil k dvěma programům 8 

 

V případě spojení Brossé à grands traits, le portrait de cette Bretagne sortant de la guerre est 

celui d´une région en perte de vitesse. (Poussier, 1997: 53) byla obraznost spojení natolik 

silná, že jsme se rozhodli jej úplně vypustit, a to v četně slova portrait: Na konci druhé 

světové války ztrácela Bretaň za zbytkem Francie rychlost. 

Stejně problematický na překlad byl i nadpis Une tribu de chasseurs égarée au XXe siècle. 

Mezi variantami Pravěké kmeny, které zabloudily do 20. století a Tradiční způsoby lovu, které 

přetrvaly do 20. století jsme zvolili variantu druhou, jelikož byla více popisná než obrazná a 

zapadala lépe do charakteru textu.  

Jelikož je bretaňské hospodářství již od první věty textu sledováno pouze do roku 2000, 

vyvstává hned v úvodu otázka, jak se co nejlépe vyhnout jeho archaizaci (stárnutí) a text 

aktualizovat. V případě výčtů nejrůznějších podniků a hnutí, jsme nezkoumali, jestli stále 

ještě existují, či nebyly přejmenovány nebo sloučeny pod jinou společnost. Tím by se 
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překladateli práce pouze zkomplikovala a účinek na českého čtenáře byl stejně stále stejný, 

jelikož se nejedná o celosvětově známá jména. Postupovali jsme tedy podle Levého 

minimaxové strategie, tj. dosáhnutí maximálního efektu s minimálním úsilím [8]. K archaizaci 

textu, zde ovšem již na úkor čtivosti, došlo i v případě překladu sensus stricto pasáží 

zmiňujících rok 2000: On ne peut pas parler de l´an 2000 sans tirer les leçons du passé 

(Poussier, 1997: 51), il est en projet... depuis vingt-cinq ans (Poussier, 1997: 70) – dnes již je 

tomu přes 40 let, stejně tak il y a trente ans, on ne parlait ps encore de l´écologie (Poussier, 

1997: 58). Poslední dva údaje jsme neaktualizovali záměrně, jelikož by odkaz na tak dávnou 

minulost v souvislosti s přítomností mohl působit expresivně či irelevantně. K roku 2012 

pozbyly jistě na aktuálnosti také některé statistické údaje, o které se primární text opírá. 

Například informace, že 2000 navires sont ancrés dans les mêmes ports (Poussier, 1997: 61), 

je dnes již dle [9] nepravdivá. Nyní jich podle tohoto zdroje kotví v bretaňských přístavech 

1400. Důvodem může být v textu stále zmiňovaná krize rybolovu nebo již v roce 1997, kdy 

byl text psán, neměl autor přesná čísla.  Jako další příklad lze zmínit informaci o přístavu 

Lorient, kde dnes není zaměstnáno 3 400 (Poussier, 1997: 63), ale 3 800 příslušníků námořní 

armády.  

K aktualizaci textu došlo ve skromném počtu případů. V první řadě bylo nutné opatřit 

veškeré grafy a informace vyjádřené ve francích, dnes již neexistující měně, poznámkou pod 

čarou s přepočtem kurzu na aktuální menu, tj. na eura. Informace pour les prochaines quinze 

années (Poussier, 1997: 66) byla přeložena explicitací tohoto rozmezí: mezi léty 2000 a 2015. 

V jednom případě jsme za účelem aktualizace textu zobecnili význam les télécopies (česky 

faxy) na elektronickou poštu.  

Posun generalizace jsme také užili, pokud z kontextu nebyl jasný přesný význam. Toto se 

týkalo případu slova ferries (Poussier, 1997: 60), kdy nebylo zřejmé, jestli se jedná 

o nejvýznamnější přepravní společnost Brittany Ferries, o níž je zmínka v předcházející 

kapitole originálu, nebo o všechny trajektové společnosti, které v Bretani působí. 

Pravděpodobnější je ale varianta druhá a to i s ohledem na pravopis toho slova.  

K naturalizaci jsme se uchýlili při převodu jednotek v tabulce s názvem Agriculture (Poussier, 

1997: 55). Hodnoty sklizených zemědělských plodin jsou uvedeny v tisíci metráků (metrák = 

100 kg) a nejen, že takto uvedená informace ztrácí pro českého čtenáře na srozumitelnosti, 
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jelikož si danou jednotku z hlavy těžko rychle převede, ale ani se nejedná o formu, kterou 

jsou uváděny jednotky váhy v českých analogických textech. Z těchto dvou důvodů jsme 

proto jednotlivé hmotnosti plodin uvedených v tabulce přepočítali na tuny.  

Jako příklad exotizace můžeme uvést výraz brioška, který v českých zemích není známý a 

vyvolá ve čtenáři pocit cizosti až cizokrajnosti.  
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Problémy překladu, chyby v originálu a jejich řešení 
Na překladu kapitoly “Le modèle breton“ bylo časově nejnáročnější dohledávat a ověřovat 

významy jednotlivých termínů, které tvoří invarianty celého odborného textu, a tedy je 

nezbytně nutné přeložit je přesným českým ekvivalentem (překlad sensu stricto). Z hlediska 

stylistiky nebyl text zas až tak náročný. Odlehčení pro překladatele představovaly především 

pasáže vyprávěcí. Problémy, které vyvstaly během překladu na úrovni lexika, stylistiky a 

faktů, jsou uvedeny v následujících podkapitolách spolu s řešením, ke kterému jsme se 

rozhodli.  

Lexikální problémy 

Největší problémy představoval překlad termínů, které a) nemají svůj ekvivalent v českém 

jazyce, jelikož česká a francouzská kultura spolu nesdílí stejné univerzálie, b) byly pro čtivost 

a porozumění francouzskému čtenáři upraveny. První případ se týkal především pasáží 

s tématem mořského rybolovu, kde slova jako l´ostréiculture či la mytiliculture byly do 

češtiny nahrazeny opisem těchto slov. Dále pasáží s tématem námořní armády: například 

termín les arsenaux militaires (Poussier, 1997: 63), faux ami českého výrazu vojenský 

arzenál, bylo nutné přeložit jako vojenská základna. Výraz le quartier maritime (Poussier, 

1997: 62) znamená doslova námořní čtvrť, ale ve skutečnosti se jedná o přístav, proto byl 

tento francouzský výraz tak i přeložen, aby nedošlo k záměně se čtvrtí městskou. Druhý 

případ představovaly termíny, které se pouze jako termíny tvářily. Například ryby le bar a le 

rouget představují hovorový název pro ryby s bílým masem. Proto jsme vybraly 

nejvyhledávanější ryby z této skupiny, tj. mořčáci a parmice. Zmíníme ještě výraz L´Europe 

bleue, který představuje hovorové označení pro oficiální název La politique commune de la 

pêche, přeloženou českým ekvivalentem Společná rybolovná politika. Dále uvádíme 

jednotlivé případy překladu termínů z nejrůznějších oblastí průmyslu. Výraz la parachimie se 

v českém chemickém prostředí ještě plně neujal, a proto byl explicitován jako obor zabývající 

se speciálními chemikáliemi či jednoduše chemický průmysl. Reálie Trégor (Lannion), dnes již 

neexistující správní jednotka Bretaně, byla v rámci aktualizace textu vypuštěna a ponecháno 

bylo pouze město Lannion, které do ní spadalo (Poussier, 1997: 67)). V kapitole L´atout des 

télécommunications byl výraz l´industrie électronique přeložen jako průmysl 

elektrotechnický, protože právě do něj spadá v českých odborných textech oblast 

telekomunikací.  
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Stylistické problémy 

V textu se vyskytly tři pasáže, které nebyly příliš srozumitelné z důvodu nejasné stylizace. 

První případ se týkal věty v podkapitole Une agriculture majeure: 80% de la surface agricole 

représentent 88% de la production en valeur. Tato informace se v textu nejeví příliš 

relevantní a samotný termín z oblasti ekonomie la production en valeur není příliš často 

užívaný. Podle [10] se jedná o „valeur des biens ou des services qui ont été produits“, užitím 

postupu transpozice (chassé-croisé) jej překládáme jako hodnota produkce. Věta tedy byla 

přeložena následovně: Na 80 % zemědělské plochy dokáže region vypěstovat 88 % své 

celkové produkce. Druhým slabým místem nastylizování textu jsou pasáže v kapitole Les 

activité liée à la mer a podkapitole Dans un  village mondial, kde se zmiňuje krize rybolovu 

bez jejího předchozího vysvětlení nebo nastínění. Český čtenář je tak ochuzen, jelikož neví, 

na rozdíl od řadového Francouze, že v Bretani rybáři často stávkují a pořádají nejrůznější 

protesty, ať už z důvodu zvyšování ceny nafty, zavádění nejrůznějších směrnic, konkurencí 

z východu aj. Proto větu Et l´on ne sera pas surpris non plus de l´impact médiatique des 

soubresauts d´une crise de la pêche qui ne date pas hier. jsme přeložili volně: A nepřekvapí 

jistě ani zájem médií vyvolaný neustálými protesty místních rybářů, kteří se potýkají s krizí 

v rybolovu již delší čas. Stejně tak věta On aura compris les raisons de la crise de la pêche [...], 

kdy český čtenář neví, o jakou krizi rybolovu se vlastně jedná. Třetí problém při převodu 

nastal v prvním odstavci La réhabilitation au secours du bâtiment (Poussier, 1997: 69). 

Informaci obsažené v prvním odstavci této kapitoly (uvozena větou Chocs pétroliers et 

monétaire) chybí datace, a tak působí celý pětiřádkový odstavec poněkud nepřehledně a 

nesrozumitelně. Podle [11] přišel první ropný šok v roce 1973, avšak pojem choc monétaire 

sám o sobě neexistuje, resp. dějiny ekonomie jej nezaznamenávají. Informaci jsme 

nedoplňovali. Avšak při četbě dojde notně k mýlce, že se jedná o jakýsi ropný šok ještě 

z období druhé světové války.  
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Faktické chyby v originálu 

Při překladu a dohledávání ekvivalentů jednotlivých termínů jsme zaznamenali několik 

faktických chyb, kterých se autor originálu dopustil. Za prvé, v názvu obce Mûr de Bretagne 

chyběla stříška nad písmenem u ve slově Mur (Poussier, 1997: 52). Za druhé, první slovo 

akronymu pro výbor vzájemné pomoci CELIB není Centre, nýbrž Comité (Poussier, 1997: 51). 

Za třetí, informace, že v továrně La Barre-Thomas se vyrábějí součástky z pryže (kaučuku) a 

elastomerů (Poussier, 1997: 64), nedává fakticky smysl, jelikož pryž je také elastomer. Tento 

omyl jsme opravili takto: součástky z pryže a jinak zpracovaných elastomerů. A v neposlední 

řadě chyběly v jednom případě jednotky, které bylo nutné doplnit: V tabulce originálu 

(Poussier, 1997: 62) je u Velkého rybolovu zmíněna hrubá nosnost lodi 1000 tun, to není ale 

přesné. Celá jednotka je deadweight tonnage, neboli dwt (a tedy 1000 dwt). 
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Závěr 
Pro překlad k bakalářské práci jsme si vybrali kapitolu “Le modѐle breton“ ze zeměpisného 

průvodce La Bretagne. Text pojednával o hospodářském pokroku, který Bretaň za posledních 

padesát let svépomocí udělala.  

Samotný text je již svým tématem odborný, psaný populárně-naučným stylem. Hlavní jeho 

stylovou charakteristikou je střídání informačně hustých pasáží (převládají termíny a data) 

s pasážemi vyprávěcího rázu, kde naopak převládají obrazná spojení. Jelikož invariantem 

odborného textu jsou právě termíny, bylo nutné najít přesný jejich ekvivalent v češtině. To 

zabralo při práci na překladu asi nejvíce času. Obrazná spojení bylo naopak třeba 

substituovat buď spojeními s méně výraznou metaforikou či je přeložit opisem.  

Při překladu bylo nutné se vypořádat s mezikulturními problémy, které při překladu vytvářely 

v textu napětí. Největší slabinou originálu je fakt, že je starý patnáct let a řada statistických 

informací vztažených k roku 2000 již jistě pozbyla na aktuálnosti.  

Práce na překladu byla pro nás přínosná, jelikož jsme měli možnost zužitkovat poznatky 

z přednášek a seminářů a vyzkoušet si překlad většího celku textu.  
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Překlad 
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Příloha – kopie překládaného textu 
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Bretaňský model 

Vývoj a rozkvět regionu 

Chceme-li hovořit o Bretani v roce 2000, je nutné si nejdříve připomenout její 

minulost. Bez objasnění příčin, jež stály na počátku 20. století za průmyslovým zpožděním 

tohoto regionu vůči zbytku Francie, by totiž o bretaňském modelu či dokonce zázraku dnes 

jistě nebyla ani řeč. Bretaň tehdy hospodářsky zaostávala, jelikož se jí z průmyslové revoluce 

v 19. století podařilo vytěžit jen velmi málo. 

Přesto tato skutečnost, kterou bylo oprávněně možné považovat za velký nedostatek 

Bretaně, přiměla její obyvatele ke sjednocení a vytvoření modelu, jenž je úspěšný dodnes. 

Celá jedna generace bretaňských politických zástupců, odborářů a vedoucích nejrůznějších 

podniků sdružená do výboru vzájemné pomoci zvaného Comité d´études et de liaison des 

intérêts bretons (CELIB) si v té době až příliš uvědomovala nepřipravenost Bretaně čelit 

budoucnosti.  

Schopnost tohoto výboru zaujmout organizovaný přístup a upozornit na sebe zbytek 

Francie pomohla přivést hospodářství Bretaně na správnou cestu. Do budoucna byl region 

postaven před úkol transformovat zemědělství a využít jej jako pilíř výroby pro 

svůj potravinářský průmysl. 

Od zrodu starověkých kováren k průmyslovému útlumu  

 Pro správné pochopení tohoto vývoje je potřeba ohlédnout se do dob dávno 

minulých. Bretaňské hutnictví totiž sahá až do období římské Galie. Archeologické průzkumy 

provedené v okresu Saint-Malo ukázaly, že z 95 nalezených tavíren byla polovina postavena 

právě v tomto období. Ostatní pocházely z doby pozdější – ze středověku či z období mezi 

Kapitola 4. 
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16. a 18. stoletím. Například u obce Mûr-de-Bretagne byly v roce 1065 provozovány klášterní 

kovárny či kolem roku 1500 první vysoké pece. Tehdy Bretaň vděčila za svůj rozvoj 

vyspělému obchodu a královskému námořnictvu. 

 Ostatní části tehdejší Francie měly jistě síť center obchodu a řemesel podstatně 

hustší, nicméně bretaňská města byla vytvořena na pevných a trvalých základech, a proto je 

v tomto směru nelze opomenout. Hospodářský úpadek přišel od samotných řemeslníků, 

kteří zaváhali investovat do výroby a nových výrobních postupů. 

V 17. století se u města Dinan, v okresu Côtes d´Armor, a později také v okresu 

Finistère narazilo při geologických průzkumech na naleziště žuly, jež se zde začala následně 

těžit. Například pouze v městě Châteaulin, ležícím v pánevní oblasti území Finistère, bylo 

možné napočítat takových lomů na třicet.  

Naopak na severo-východ od města Vannes či jižně od města Fougères se těžil cín a 

v obci Pont-Péant poblíž Rennes zase olovo s příměsí stříbra zvané galenit. V 18. století byla 

dolnobretaňská důlní společnost zvaná Compagnie des mines de Basse-Bretagne druhou 

nejvýznamnější průmyslovou společností Francie.  

Od 15. století se v Bretani také významně rozvíjel textilní průmysl, jenž byl zaměřen 

především na výrobu lodních plachet. Obec Locronan, dnešními turisty nejčastěji 

vyhledávaná destinace Bretaně, byla tehdy proslulá výrobou až šesti tisíc kusů pláten ve 

čtyřiceti dílnách. 

V městech jako Rennes, Vitré a Merdrignak se nacházely manufaktury, jejichž výrobky 

vyvážela Indická společnost přes lorientský přístav do Španělska. V 18. století se ke slovu 

opět dostala tkalcovská výroba a řemeslo se rozšířilo z města dále na venkov.  

Bretaň byla tehdy průmyslově vyspělá, avšak po vynalezení parního stroje postupně 

lnářský průmysl zanikl a len nahradila bavlna. Uhlí ani železo se v této oblasti nenacházely a 

dovážet je bylo finančně nákladné. Ostatní části Francie – především na severu či východě 

země – měly z tohoto hlediska polohu výhodnější. 

Dále se přidaly problémy místního charakteru jako odliv průmyslové výroby, neúroda 

nebo nedostatečné až nulové investice ze strany místní buržoazie, jež upřednostňovala 

ukládat jmění do pozemků a drahých kamenů. Tyto tendence pokračovaly i během první a 
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druhé světové války. Situace však přesto nebyla beznadějná; Bretaň uměla využít své 

přednosti a udržovala si lehký průmysl. Po celém bretaňském území se nacházely výrobny 

pleteného a hedvábného zboží, mechanické dílny, ale i tiskárny či papírny. 

Stejně tak se v tehdejší době otevíraly konzervárny, zejména podél bretaňských 

břehů. Krize, která přišla v roce 1930, dolehla současně na spotřební průmysl a na výrobu 

průmyslových zařízení, jmenovitě na odvětví konzervárenství a rybolovu či například na 

výrobu obuvi ve městě Fougères. Šedesát let poté, avšak z jiných příčin, došlo k této situaci 

znovu. 

Bretaň nabírá druhý dech 

 Na konci druhé světové války ztrácela Bretaň za zbytkem Francie rychlost. 

Potvrzovalo to hned několik ukazatelů: vysídlování měst a venkova, zaostalý průmysl, 

průměrný příjem o 30 % nižší, než činil průměr celonárodní a o nejnižší produktivitě práce 

z celé Francie ani nemluvě. 

 O změnu k lepšímu se postarali samotní Bretaňci, když v roce 1950 založili výbor 

zvaný Comité d´études et de liaison des intérêts bretons (CELIB). Právě včas. A jak je v těchto 

případech pro Bretaňce obvyklé, uměli překonat svoji jinakost a soustředit se na cíle, jež si 

stanovili. 

 Ztotožnění Bretaňců s regionem, povzbuzené a podpořené několika tamními čelními 

představiteli jako například předsedou výboru CELIB René Plevenem, mělo pozitivní dopad 

ve všech oblastech: vybudovaly se silnice a železnice a zavedly inženýrské sítě na venkově 

(elektrifikace a kanalizace). 

  Od roku 1954 začali francouzští veřejní činitelé uplatňovat skutečnou politiku 

decentralizace. Jejím symbolem se stalo otevření první automobilové továrny společnosti 

Citroën ve městě Rennes. O šest let později sehrála významnou roli při budování zdejší sítě 

malých a středních podniků z oblasti telefonie nově vzniklá pobočka výzkumného střediska 

Centre national d'études des télécommunications (CNET) ve městě Lanion. Byl to slibný 

začátek nových změn.  
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S blížícím se rokem 2000 však byla Bretaň stále hendikepována nedostatkem 

nerostných surovin a elektrické energie – v podstatě veškerou elektřinu bylo nutné dovážet. 

Region se nicméně uměl napojit na komunikační sítě budoucnosti a dokázal vybudovat 

skutečný potravinářský průmysl. K vytvoření důležité sítě subdodavatelů v regionu přispěl 

nemalou měrou automobilový průmysl.  

 

 Výstavbou silnic a železnic se Bretaň postupně vymaňovala z izolace ve prospěch 

rychle se rozvíjejícího cestovního ruchu. Postupně tak v národních statistikách dosahovala na 

celonárodní průměr životní úrovně či platu. Hospodářský obraz Bretaně se za čtyřicet let 

zásadním způsobem změnil, přesto Bretaňce odhodlání ani nadále neopouštělo.  

Potravinářská velmoc Francie 

V současné době drží Bretaň národní prvenství v zemědělské výrobě. Pracuje zde 

10 % francouzských zemědělců a na celkové produkci Francie se podílí 15 %. Následují ji 

regiony Pays de la Loire a Midi-Pyréné. Zemědělská půda zde zabírá 67 % z celkové rozlohy 

regionu, což představuje 55 % veškeré zemědělské půdy Francie. V  50. letech uplatňovalo 

v Bretani přibližně 250 tisíc majitelů polností a farem takový způsob zemědělství, při němž 

velké množství námezdní síly obdělávalo menší plochy půdy. Tehdy našlo obživu v 

zemědělství 900 tisíc Bretaňců. 

 Od roku 1982 do 1990 klesl počet pracujících v tomto odvětví o celou jednu třetinu. 

A  v roce 1994 již v bretaňském zemědělství pracovalo pouze 60 000 majitelů farem, 21 000 

jejich manželek (manželů) a 6000 zaměstnanců.  
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Zemědělství Bretaně v číslech  

 Bretaň Francie (%) 
Zemědělské podniky, farmy a družstva    

 1983 109 100 9,7 

 1993 68 315  8,5 

Zemědělská výroba (1993)   
Vepřové (v tunách) 996 397 54 
Hovězí (v tunách) 201 387  14 
Telecí (v tunách) 82 082 31 
Drůbeží (v tunách) 754 653 40 

 Kuřata a slepice 476 732 42 

 Krocani 247 552 45 

 Jiné 30 369 16 

Zaječí (v tunách) 14 719 15 
Vejce (v milionech kusů)  5 246  39 
Kravské mléko (v milionech litrů) 4 955,2 21 
Obiloviny (v tisících tun) 3 058,5  5,5 
Sazenice brambor (v tisících tun) 134,8 35 
Konzumní brambory (v tisících tun) 143,2 35 
Artyčoky (v tisících tun) 48,5 75 
Květák (v tisících tun) 407 92 
Fazolové lusky (v tisících tun) 82,4 31 
Hrášek (v tisících tun) 48,2 27 
Rajčata (v tisících tun) 73,6 14 
   

Zdroj: SRSA, AGRESTE Bretagne, DDA.   

 

Vyspělé zemědělství 

 Původně 8 až 12hektarové zemědělské pozemky se scelovaly a vznikaly farmy 

o průměrné rozloze třiceti hektarů, jež přešly na vysoce mechanizovanou výrobu s minimem 

pracovní síly a ještě vyšším zaměřením na intenzivní chov. Proměna, kterou Bretaň 

v zemědělství za třicet let prošla, byla zapříčiněna demografickým tlakem, mladou 

nastupující generací vychovanou v zemědělském prostředí a v neposlední řadě založením 

hnutí křesťanské zemědělské mládeže nazvaného la Jeunesse agricole chrétienne (JAC) v 50. 

letech. Hnutí JAC podnítilo ostatní zemědělce k vzájemné podpoře při práci v tomto odvětví. 

Období 50. let bylo ve znamení vzniku pojišťoven, družstev a nejrůznějších 

zemědělských odborových organizací. V té době pojala křesťanská zemědělská mládež 

modernizaci a pokrok v zemědělství jako určitou morální povinnost, která jí nahrazovala 
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církevní vyžití. A tak se v Bretani zrodilo zemědělství produktivistické se zaměřením na rozvoj 

a inovaci, které posloužilo jako základ po budoucí rozkvět potravinářského průmyslu. 

 Intenzivní chov skotu, prasat a drůbeže umožnil vznik činností přímo či nepřímo 

spojených s farmařením. Pokoušet se popsat průměrného zemědělce by nebylo příliš 

smysluplné. Je velký rozdíl mezi drobným či vysloužilým zemědělcem v důchodu, jenž 

hospodaří na malé ploše pouze pro svou potřebu, a velkovýrobcem vepřového masa, často 

mladým a vzdělaným, například z okresu Côtes-d´Armor, který je podnikatelem v pravém 

smyslu slova a o evropské politice ví vše. 

 Zatímco úlohou drobného zemědělce je starat se o půdu a svým dílem přispívat 

k udržení sociální struktury na venkově, velkovýrobce se zasazuje o to, že je Bretaň 

zemědělskou velmocí Francie. Na 80 % zemědělské plochy dokáže region vypěstovat až 88 % 

své celkové produkce.  

Ve službách francouzské potravinářské jedničky  

 

Stav potravinářského průmyslu Bretaně lze vyjádřit v číslech. Například v roce 1993 

zaměstnávalo celkem 5 000 podniků kolem 63 000 zaměstnanců, což z regionálního hlediska 

představovalo 6 % a z celonárodního 14,5 % pracovních míst. V celém odvětví je zaměstnáno 

přes 150 000 osob v produktivním věku. Pro srovnání, v Bretani žije více než jeden milion 

obyvatel v tomto věku. V  zemědělství či potravinářství tedy pracuje každý sedmý Bretaňec 

v produktivním věku.  
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Z celkové produkce země se Bretaň podílí na porážce prasat 50 %, na porážce 

drůbeže také téměř 50 % a na výrobě krmiva pro dobytek 47 %. 

Prvenství v potravinářském průmyslu zajišťuje Bretani především živočišná výroba, ze 

které například v roce 1993 činil finanční obrat téměř 32 miliard1 z celkových 36,7 miliard 

franků2.  

Politika mléčných kvót zavedená v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) nicméně 

utlumila pěstování pícniny ve prospěch obilovin. V současnosti je sice zelinářská výroba 

omezena na menší prostor (pouze oblast Léon v okresu Finistère a sever okresu Ille-et-

Vilaine), avšak představuje důležitý místní zdroj obživy a má tendenci se dále rozvíjet. 

Například v okresu Morbihan se zelinářská výroba ujala až po zavedení velkých 

hlubokomrazicích přístrojů.  

Zdejší potravinářství je založeno na systému hustě rozvětvené sítě různě velkých 

podniků, jenž se vypracovaly dle jednoho ze tří následujících schémat: 

 Za prvé, z malých a středních podniků se staly velké průmyslové společnosti – 

například mlékárny Emil Bridel, specialista na výživu zvířat Guyomarc´h, 

drůbežárny Doux nebo řeznictví a uzenářství Stavalen v obci Bourbriac. Tyto 

                                                 
1 ke dni 29. 4. 2012 činila tato částka v přepočtu 4,8 mld. € při kurzu 1 euro = 6,56 franku (pozn. překladatele) 
2 ke dni 29. 4. 2012 činila tato částka v přepočtu 5,6 mld. € při kurzu viz výše (pozn. překladatele) 
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společnosti se v Bretani úspěšně rozvinuly a jejich příběh je tak možné označit 

za splnění snu místních řemeslníků, kteří se díky své houževnatosti a píli 

dokázali prosadit.  

 Druhým schématem příznačným pro Bretaň je vznik družstev, jež měla 

nemalý vliv na vývoj podnikání v zemědělství a která se také zasadila 

o vytvoření skutečných průmyslových pilířů jako například Coopagri, Cana, 

Cooperl, Unicopa či Even. Tato družstva byla zakládána lidmi stejné generace, 

sousedy, kteří se navzájem znali a denně se potkávali.  

 A nelze opomenout velké podniky (Besnier, Bourgoin, Cargill) se sídlem mimo 

region, které se dokázaly na bretaňském trhu začlenit. 

Na Bretaň čekají nové výzvy  

 Aby zůstalo bretaňské zemědělství a potravinářství i nadále stejně výkonné, bude 

nutné ještě zdolat mnohé výzvy spojené s regionem i mimo něj. Zemědělské a potravinářské 

odvětví musejí problematiku životního prostředí přestat opomíjet. Před třiceti lety se 

o ekologii jako takové ještě nehovořilo, a vinit proto tato dvě odvětví za veškeré současné 

znečištění bretaňské přírody by nebylo příliš spravedlivé. Avšak nutno říci, že k němu přispěla 

velkým dílem.  

 Spíše než hodnotit a kárat je třeba hledat řešení problému. A znečišťování životního 

prostředí představuje problém značný; zejména pak zhoršení kvality vodstva.  

 Na znečištění místních vod se především podílely vysoká koncentrace dusičnanů 

v půdě, těžké kovy přítomné v herbicidech či postřicích určených na ochranu pícnin a 

obilovin, dále pak odstranění přírodních filtrů jako například živých plotů, pěstování 

monokultur na velkých plochách či navýšení chovů hospodářských zvířat. Míra znečištění 

vodstva těmito faktory byla natolik vysoká, že se region uchýlil k dvěma programům 

nesoucích název „Bretagne eau pure“, jehož cílem bylo dosáhnout původní kvality vody. 

První program sice zásadní výsledky nepřinesl, podpořil alespoň v místních občanech 

pocit sounáležitosti ke svému regionu. Aby bylo možné podrobněji analyzovat příčiny 
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znečištění bretaňského vodstva a snažit se o nápravu, začíná v poslední době narůstat počet 

programů zvaných Les contrats de rade, Les contrats de rivières či Les contrats de baies.  

Zemědělci a majitelé průmyslových podniků jsou si dobře vědomi, že pro region jako 

je Bretaň, hraje klíčovou roli životní prostředí. Například kvalita pobřežních vod totiž tvoří 

základní předpoklad i pro jiné významné hospodářské odvětví, a sice cestovní ruch. Naplnění 

zmíněných programů jistě nebude záležitost několika měsíců, nicméně jejich uskutečnění je 

nezbytné.  

Další výzvy, k nimž je zapotřebí se postavit čelem, jsou hospodářského rázu a odkazují 

zpět na zemědělskou politiku jednotlivých obcí. Veškeré zemědělské produkty z bretaňského 

regionu budou do budoucna podřízeny všeobecné dohodě na clech a obchodu zvané General 

Agreement on Tariffs and Trades (GATT). Zatímco místní zemědělci se tak budou muset 

vyrovnat se snížením celních sazeb pro konkurenci z okolních zemí a zvládnout výrobu 

navzdory takto nastaveným podmínkám, majitelé potravinářských podniků budou muset 

těmto podmínkám přizpůsobit své obchodní strategie. To znamená: navýšit podstatnou 

měrou přidanou hodnotu svých výrobků, přijít s inovací výroby, pohlídat si svoji 

konkurenceschopnost na mezinárodním trhu a dále také věnovat neustálou pozornost 

proškolování svých zaměstnanců a sociální oblasti uvnitř v podniku. 

 Činnosti spojené s mořem 

Francie je země s bohatou námořní tradicí a v tomto směru je jistě její chloubou 

právě Bretaň. Přesto však má tento region tendenci občas na svoji námořní minulost 

zapomínat a ne náhodou zde právě ekonomická důležitost činností spojených s mořem není 

nejvyšší. Pro přehlednost si ještě zbývá ujasnit, co se myslí označením „činnosti spojené 

s mořem“.  
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V první řadě se názvem myslí samotný rybolov, ale opomenout nelze ani akvakulturu, 

chov slávek jedlých, ústřic a sběr mořských řas. Jakmile například do přístavu ve městě 

Lorient dorazí loď vysypat náklad s krmením určeným pro bretaňské chovy, považuje se to 

stále ještě za činnost spojenou s mořem. 

Totéž lze říci o zkonstruování letadlové lodi s jaderným pohonem známé jako Charles 

de Gaulle nebo o podnicích, které pro rybáře vyrábějí a prodávají vybavení či které zásobují 

námořní lodě palivem. Činnosti spojené s mořem dále zahrnují dopravu zajištěnou 

bretaňskými trajektovými společnostmi, jež přes lamanšský průliv přepraví ročně tisíce 

cestujících, osobních automobilů a kamionů. A v neposlední řadě lze uvést výlety parníkem či 

závody plachetnic podél pobřeží, kterými je Bretaň ve světě tolik pověstná. 

Hospodářství Bretaně a obzvláště pak její kultura jsou tedy v jistém smyslu na moři 

závislé. Jeho symbolická hodnota proto nikoho neudiví. A nepřekvapí jistě ani zájem médií 

vyvolaný neustálými protesty místních rybářů, kteří se potýkají s krizí v rybolovu již delší čas. 

Tradiční způsoby lovu, které přetrvaly do 20. století 
 
Rybolov řemeslný představuje pozůstatek hospodářství lovu a sběru, jež zde 

Bretaňcům zanechali jejich pravěcí předci. Je tedy ukázkovým příkladem anachronismu 

dochovaného až do moderní doby 20. století. Přeje-li rybáři štěstí, vrátí se z lovu s plnými 

sítěmi, obrátí-li se k němu ovšem zády, vrátí se s prázdnou. Po návratu musí rybář rozdělit 

úlovek na dvě části; jednou uhradí náklady za provoz lodi a druhou zaplatí členy posádky – 

v závislosti na hodnosti – od obyčejného námořníka až po velitele lodi. Pokud se rybolov 

vydaří, výplata posádky je uspokojivá. Avšak za úlovek směšně malý odpovídá, navzdory 
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často krušným dnům strávených na moři, směšně malá výplata. Čas ani práci jim tak nikdo 

nezaplatí.  

Tato praxe stále přetrvává. Pracovní smlouva nebo dokonce garance minimální mzdy 

neexistují. Námořník si vybírá svého zaměstnavatele a obráceně. Je-li již situace neúnosná, 

námořník si sbalí své věci a vydá se hledat práci na jinou loď. Jinak to u zdejších rybářů 

nechodí.  

 
* ke dni 29. 4. 2012 byla hodnota 1 eura 6,56 franku (pozn. překladatele) 

 Kromě těchto námořníků je třeba také zmínit majitele rybářských lodí, kteří posádku 

nemají a na moře vyplouvají sami. Jejich jedinou starostí je zajistit návratnost investic do 

pracovního nářadí a vyplatit si mzdu. Dosáhnout toho bude pro ně snazší, pokud se zaměří 

na lov dle sezony a místa: tj. například na mušle svatého Jakuba nebo ušlechtilé druhy ryb 

jako jsou mořčáci, parmice či tresky, které se prodávají nejlépe.  

 V rybolovu průmyslovém je to zařízeno o něco lépe. Garance minimální mzdy zde 

totiž existuje, a proto přes obtížné pracovní podmínky spojené s patnácti až 

dvaadvacetidenním odlivem nezůstane bez peněz ani obyčejný námořník.  

 
Venkov otevřený světu 

V bretaňských přístavech je zaregistrováno celkem 7 000 námořních rybářů, což 

představuje v celonárodním měřítku rovnou polovinu. V analýze je třeba jít ještě dál. 

Ze zmíněných 7 000 rybářů jich pochází 85 % z okresu Finistère, přesněji z  přístavního města 
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Concarneau až k přístavu Douarnenez. Zde kotví 65 % z celkového počtu 2 000 francouzských 

rybářských lodí. 

 Tato čísla poskytují jasnou představu o bretaňském rybolovu. Příčiny krize 

řemeslného rybolovu pochopíme, jakmile si uvědomíme, že se hospodářský systém těchto 

„loveckých“ kmenů zbloudilých do doby globální ekonomiky nachází ve stadiu rozkladu. 

Pouze rybařit, ba ani úspěšně rybařit již nestačí. Hlavní je svůj úlovek dobře prodat. 

 Majitelům rybářských lodí se příčí dovážet náklady zdravých ryb a spalovat je 

následně v pecích, tj. přeměňovat je v pouhou rybí moučku. Dle sazebníku vytvořeného 

Bruselem za ni dostanou nejnižší možnou částku, která jim jejich lodní směnky nezaplatí. 

 Během posledních několika desetiletí se však situace změnila. Společná rybářská 

politika zavádí kvóty, stanovuje výrobní limity a kontroluje počty rybářských lodí. Stejně jako 

v zemědělství stačí i v odvětví rybolovu nestálost měnového kurzu k narušení těch nejlépe 

vytvořených projektů. Původní základní veličiny obchodu dnes již neplatí. Příčinou je 

konkurence z nečlenských zemí a jejich levná pracovní síla, snížení přepravních nákladů, 

zkrátka globalizace ve výměně služeb a obchodu, ale také prudký rozmach elektronické 

komunikace a obchodních řetězců.  

 Každé ráno dostane vedoucí takového obchodního řetězce na stůl elektronickou 

poštu z celého světa s aktuálním ceníkem ryb a jejich dostupností. Obchod poté uzavře 

nezávisle na místě, odkud jeho klient pochází, a je také schopen nastavit si ceny navzdory 

následným jednáním s celními úřady.  

 Rybáři pochopili, že již nestačí pouze ryby lovit, ale že je také třeba dokázat svůj 

úlovek prodat a dobře vycházet se všemi, kteří jsou s jeho povoláním spjati: Od dodavatele 

motorové nafty, bez které by rybář se svou lodí nevyplul, přes koncesionáře přístavu 

stanovujícího přístavní poplatky až po velkoobchodníka odkupujícího rybářovy úlovky nebo 

distributora, jenž je prodává spotřebiteli. Rybáři musejí být zároveň obratní v „lovu“ 

nejrůznějších dotací a podpor. Rybolov je díky systému dotací zavedenému veřejnými činiteli 

řízen z pevniny, avšak to je politika, která se jistě již velmi brzy vyčerpá. 
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Počty námořních rybářů podle typu rybolovu 

 
Velký 

rybolov 
Rybolov na 
širém moři 

Pobřežní 
rybolov 

Drobný 
rybolov 

Drobný 
rybolov 

(mlži) Celkem 

 
Ille-et-Vilaine 209 187 64 321 258 1 039 

 
Côtes-d´Armor 36 39 120 664 71 930 

 
Finistère 658 2 139 523 1974 99 5 393 

 
Morbihan 55 843 548 842 442 2 730 

 
Bretaň  958 3 208 1 255 3 801 870 10 092* 
 
*+ 882 námořních rybářů pracuje jak na rybářských, tak na obchodních lodích 

 

Počty lodí v regionu podle typu rybolovu  

 Velký 
 rybolov 

Rybolov na 
širém moři 

Pobřežní  
rybolov 

Drobný 
 rybolov Celkem 

Bretaň 34 314 192 1 464  2 004 

 

▪ Drobný rybolov: loď opustí přístav nejvýše na 24 h. ▪ Pobřežní rybolov: doba strávená na 

moři se pohybuje mezi 24 h a 96 h. ▪ Rybolov na širém moři: doba delší než 96 h, avšak loď 

není vybavena tak jako při velkém rybolovu. ▪ Velký rybolov: loď o hrubé nosnosti nad 

1000 dwt či o hmotnosti 150 t opouští přístav na více než 20 dní.  

 Zdroj: DRAM – červen 1995 
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U činností spojených s mořem obecně platí, že jedno pracovní místo na moři vytvoří 

čtyři až pět pracovních míst na pevnině: například v odvětví průmyslového zpracování ryb, 

přepravy, velkoobchodu, výbavy člunů nebo výstavby a opravy námořních lodí. Celkem žije 

v Bretani z rybolovu přímo nebo nepřímo třicet až čtyřicet tisíc lidí. Bretaň se svého rybolovu 

nikdy nevzdá.  

A to nejen pro jeho symbolickou hodnotu, kterou představuje i pro zdejší cestovní 

ruch, ale také proto, že zachování rybolovu garantuje regionu sociální jistoty nezbytné pro 

rovnováhu Bretaně, především pak na jižním pobřeží, v okresu Finistère a Morbihan.  

Počty příslušníků námořní armády v přístavech Brest a Lorient 

Ve vojenské základně města Brest je zaměstnáno přes 6 000 vojáků a civilních zaměstnanců 

a v městě Lorient kolem 3 400. 

Tito zaměstnanci tak představují v obou oblastech, jež se těší vysoké zaměstnanosti, 

významnou pracovní sílu při stavbě lodí pro vojenské účely.  

Připočteme-li k Brestu okolní vojenské základy, tj. základnu pro jaderné ponorky na 

poloostrově Ile Longue a základny námořního letectva v městech Lanvéoc-Poulmic 

a Landivisiau, je na tomto území zaměstnáno celkem 15 000 vojáků.  

Je třeba také vzít v úvahu armádní subdodavatele a vliv vyplácení mezd na celkovou místní 

ekonomiku. Nejvíce zaměstnanců v brestském přístavu a jeho okolí je zaměstnáno ve 

službách armády. 

V lorientském přístavu se zaměřují na výrobu a údržbu válečných lodí a provádějí se zde 

výzkumy v oblasti balistiky a výroby munice.  

V brestském přístavu se naopak specializují na údržbu a modernizaci strategických 

oceánických sil, jmenovitě jaderných ponorek a bitevních lodí. 
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Proniknutí automobilového průmyslu na místní trh 

Automobilový průmysl tvoří důležitou složku struktury bretaňského průmyslu. 

V počtu zaměstnanců zastává sice pozici až za potravinářstvím a loďařstvím, avšak pro 

region, jehož hlavní cílem je diverzifikace výroby, tj. zvyšování rozmanitosti vyráběných 

produktů, je proniknutí tohoto odvětví na zdejší trh významným krokem. A to navzdory 

skutečnosti, že zdejší průmyslová výroba zůstává stále soustředěna do určitých míst, 

v současnosti především do okresu Ille-et-Vilaine. 

 Přestože na západě Francie má automobilový průmysl poměrně silné kořeny, 

v Bretani se začal rozvíjet později. V roce 1953 nechala automobilka Citroën postavit v městě 

Rennes první výrobní jednotku na zhotovení speciálních valivých ložisek a součástek z pryže. 

O šest let později zde tato společnost zřídila svoji největší montážní halu ve Francii. Byl to 

první krok k decentralizaci společnosti, jež dodnes zůstává největším zaměstnavatelem 

regionu s počtem 12 500 zaměstnanců.  

Pro automobilové společnosti Peugeot a Citroën se dodnes vyrábějí v továrně La 

Barre-Thomas součástky z pryže a jinak zpracovaných elastomerů. V továrně La Janais je 

naopak výroba rozdělena do pěti úseků: lisování plechů, svařování karoserií, lakování, 

propojení elektroniky a závěrečné úpravy. Lakovací linky společnosti La Janais, které patří 

mezi nejvýkonnější v Evropě, dokážou nalakovat až 1 500 vozů denně.  
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Vybudování výrobních hal Citroënu mělo pozitivní dopad na vznik nových pracovních 

míst v celém okresu Ille-et-Vilaine a sousedních okresech Morbihan a Côtes-d´Armor.  

Počet pracovních míst se dále navýšil po příchodu subdodavatelů a výrobců 

automobilového příslušenství na zdejší trh. Výrobců příslušenství, již realizovali výrobu na 

vlastní finanční zodpovědnost, se v regionu usadila jedna desítka, což znamenalo 2 300 

nových pracovních míst. Na jejich vytvoření se velkou měrou podílela v městě Quimper 

společnost Fleetguard3 250 novými pracovními místy, výrobci automobilových sedaček 

MPAP v obci Ploërmel a SIBF v obci Redon každý 350 pracovními místy, anebo výrobce 

palubních desek Allibert též v obci Redon 250 novými pracovními místy.  

Subdodavatelé naopak vyráběli na zakázku a finanční odpovědnost svých zadavatelů. 

A ti, kteří nepracovali výhradně v oblasti automobilového průmyslu, a málo jich skutečně 

nebylo, představovali svým počtem a výší zaměstnanců pro hospodářství regionu přínos 

ještě vyšší.  

V celé Bretani se v současnosti nachází desítka podniků zabývajících se speciálními 

chemikáliemi či zpracováním pryže a jiných plastů. Tyto společnosti dávají práci přes 2 000 

lidí: například ve městě Saint-Brieuc se nachází společnost Le Joint Français s 600 

zaměstnanci, ve městě Vannes společnost Tabur Caoutchouc s 310 zaměstnanci či v obci 

Vitré výrobce těsnicího materiálu Standard Products Atlantic s 420 zaměstnanci.  

S podobnou sítí podnikatelů se lze setkat také v odvětvích strojní či jemné mechaniky, 

ve slévárenství a zpracování kovů, výrobě elektrických a elektronických součástek, textilu, při 

pořizování investic do vlastní firmy či při jednání s nejrůznějšími subdodavateli. Tito výrobci 

dávají práci celkem 2 400 zaměstnancům napříč  50 podniky.  

Subdodavatelé představují na rozdíl od výrobců příslušenství nejčastěji podniky malé. 

Výjimku tvoří ve městě Rennes závody Bretagne Ateliers s 385 či v obci Redon společnost 

Armoricaine de Fonderie Le Chatelet  s 230 zaměstnanci.  

V současné době je v automobilovém odvětví Bretaně zaměstnáno kolem 22 000 lidí, 

což v porovnání s průmyslem potravinářským a jeho 63 000 zaměstnanci, není vůbec nízké 

                                                 
3 dnes 2012 Cummins Filtration (pozn. překladatele) 



Část první • Kapitola 4. 

 
 

48 

číslo. Tato síť podniků, z nichž některé dosahují špičkové kvality, představuje pro region 

naději ve stále výraznější navyšování a diverzifikaci výroby.  

Jako poslední příklad s konkrétním datem lze uvést oznámení záměru japonského 

Sandenu na jaře roku 1995 postavit ve městě Tinténiac (severně od města Rennes) výrobní 

halu pro 360 zaměstnanců. Ta spustila výrobu kompresorů pro automobilové klimatizační 

jednotky o rok později.  

Toto je ukázkový příklad přizpůsobení se trhu a schopnosti Bretaňců přitáhnout 

zahraniční kapitál. „V současné době je klimatizací vybaveno pouze 28 % automobilů, které u 

nás vyjedou z linky. Do několika let ale počítáme, že se toto číslo vyšplhá na 75 %,“ uvedl šéf 

renneské pobočky Citroën k příchodu nového výrobce klimatizací na bretaňský trh. 

Útlum obuvnické tradice města Fougères 

 

V minulosti se Bretaň mohla pochlubit několika průmyslovými baštami jako třeba městem Fougères a 

jeho vyspělým obuvnictvím.  

Ještě před pětadvaceti lety bylo možné v tomto městě napočítat na 4 tisíce výrobců domácích 

látkových střevíců, dědiců tradice města, jejž živil textilní průmysl celých pět set let. Aby se výroba 

fougerských háčkovaných ponožek přeměnila na výrobu pletených papučí a ty následně v domácí 

obuv, tak jak ji známe dnes, bylo třeba, aby rodák ze zdejšího kraje, Hyacinthe Cordier, přivezl z USA 

šicí stroj na prošívání obuvi a využil jej při výrobě podrážek fougerských látkových střevíců.  

Obuvnickému průmyslu se zde dařilo, a přestože pracovníkům byla vyplácena mzda nízká, uživilo se 

jím celé město. Jelikož nebyl na tehdejší dobu příliš moderní a byl nedostatečně připraven čelit 

zahraniční konkurenci, zasáhla bez varování fougerský průmysl v roce 1973 krize.  

Od té doby byli dělníci z továren propouštěni a továrny jedna po druhé zavírány. Obuvníci nedokázali 

ve výrobě předstihnout dobu, a tak se ocitli tváří v tvář hluboké hospodářské krizi.  

Fougères, učebnicový příklad města s jedním průmyslem, se však postavilo problémům čelem a 

dokázalo se znovu vzchopit. 

Stejně jako v jiných částech Bretaně, i zde se místní zvolení zástupci a odpovědní hospodářsko-

sociální činitelé neúnavně snažili ve svém hospodářství o co největší rozmanitost vyráběných 

výrobků. Mezi léty 1987 a 1992 tak bylo navzdory nepříznivé hospodářské situaci vytvořeno 

pracovních míst více, než jich bylo zrušeno.  

V roce 1995 bylo možné napočítat kolem 2 tisíc pracovních míst v potravinářství, stejný počet ve 

strojírenství a spotřební elektronice, a 2 tisíce zaměstnanců ve stavebnictví či veřejných pracích 
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zdejšího kraje.  

Ve stejném roce zaměstnával průmysl obuvní a kožedělní již pouze 900 pracujících a v terciárním 

sektoru, který se zde rozvinul stejně jako po celém regionu, našlo práci 14 tisíc lidí.   

 

Bretaň sází na oblast telekomunikací 

Bretaň vkládá velké naděje do elektrotechnického průmyslu. Například v roce 1994 

zde zaměstnávala kolem 27 800 pracujících, přičemž téměř 16 500 míst připadalo na oblast 

telekomunikací.  A činí tak zcela oprávněně. Dle odborných odhadů se totiž mezi léty 2000 a 

2015 předpokládá průměrný růst světového trhu v oboru telekomunikací v rozmezí 6 až 8 % 

ročně.  

Tento nárůst bude, spíše než výrobu, zahrnovat ještě vyšší poskytování nových 

zákaznických služeb. Tak budou vznikat nová pracovní místa nejen v místě bydliště 

bretaňského zákazníka, ale i v místě bydliště uživatele z jiného koutu světa. Výrobu materiálu 

bude naopak možné provádět mimo oblast bydliště spotřebitele, nicméně ani v odvětví 

telekomunikací nelze vyloučit přesunutí výroby do zemí s levnou pracovní silou. Jedno je 

jisté. O toto odvětví, více než o jiná, je zájem po celém světě. Mobilní operátoři z celého 

světa, v čele s americkými společnostmi, se snaží ovládnout světový trh. 

A jakými trumfy disponuje v této tvrdé soutěži Bretaň? Vezmou-li se v potaz všechna 

odvětví, která zde mají zastoupení, zásadní oblastí pro region představuje státem 

podporovaný výzkum a vývoj, který tvoří 4 % výzkumu národního. Z hlediska demografie 

regionu je toto číslo odpovídající. Avšak zaměříme-li se pouze na oblast telekomunikací, 

vyšplhá se tento údaj na 45 %. Výzkum v oboru telekomunikací, na nějž se Bretaň soustředí, 

představuje svým rozsahem a záběrem skutečnou výjimku, jelikož Francie soustředí výzkum 

z převážné části do Paříže a jejího okolí.  

V Bretani spadají počátky výzkumu v odvětví telekomunikací do roku 1959. Tehdy byl 

v rámci decentralizace výroby přesunut jeden z  útvarů výzkumného střediska Centre 

national d´études des télécommunications (CNET) do města Lannion v okresu Côtes-

d´Armor. Výzkum v oblasti telekomunikací a spojovací techniky tak Francouzi započali na 

tomto detašovaném pracovišti. 
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Oblast telefonie sice následně utrpěla jisté nezdary, které vyústily ve velké ztráty 

pracovních míst po téměř celém regionu, avšak v tu dobu byl již vývoj plně v běhu. Od roku 

1960 hledal západ Francie a především Bretaň oporu ve státem podporovaných centrech 

výzkumu a ve státních průmyslových společnostech. V roce 1961 bylo například v městě 

Pleumeur-Bodou vybudováno centrum pro vesmírný výzkum zvané Centre d´études de 

météorologie spatiale. 

V roce 1965 byla v městě Rennes zřízena první francouzská pobočka společnosti SGS 

Thomson specializující se na výrobu polovodičů. 

V roce 1967 byla ve stejném městě otevřena vysoká škola Ecole supérieure 

d´électricité (SUPELEC) a následně v městě Brest Ecole nationale supérieure des 

télécommunications. 

V sedmdesátých letech se z měst Lannion, Brest a Rennes staly hlavní pilíře regionu 

v oblasti vědeckého výzkumu a vysokého školství, kolem nichž se začaly sdružovat soukromé 

podniky.  

Rok 1972 představoval pro Bretaň další rozhodující moment. V Rennes, hlavním 

městě regionu, bylo postaveno středisko pro výzkum v oblasti telekomunikací zvané Centre 

commun d´études de télédiffusion et télécommunication (CCETT), jenž dalo světu 

předchůdce internetu Minitel a Transpac či přispělo k výzkumu v oblasti televizorů s vysokým 

rozlišením obrazu. 
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Toto vše je výsledkem plnění politiky diverzifikace výroby v rámci průmyslového 

rozvoje regionu. Nadšení a zanícení lidí pohybujících se v oblasti průmyslu přineslo skutečné, 

byť někdy omezené výsledky. Ve státem podporovaném výzkumu pracuje v Bretani 

zmiňovaných 45 % Francouzů, nicméně v průmyslové výrobě regionu jich podniká pouze 

16 %. To zřejmě vysvětluje, proč předchůdce internetu Minitel byl vyvinut v Rennes, avšak 

vyráběn mimo bretaňský region. 

Soukromé společnosti jako Alcatel, Matra, Thomson či Sagem své zastoupení na 

místním trhu však mají. Nezanedbatelnou úlohu sehrál i příchod investorů ze zahraničí, jehož 

následkem došlo k výstavbě výrobní jednotky zhotovující poblíž Rennes kopírky značky 

Canon. Ta v roce 1984 zaměstnávala na 750 pracujících.  

O pouhých deset let později si zde výrobní haly nechaly postavit společnosti 

Mitsubishi či Kenwood. Podniky Canon, Wandel a Goltermann nebo ATT Bell Laboratories 

dokonce otevřely v městě Rennes svá výzkumná střediska evropského formátu.  

O práci ve stavebnictví přestává být zájem 

Zdravě se rozvíjející stavební průmysl a rozsáhlé veřejné práce byly zastaveny 

následkem ropného šoku a hospodářské krize.  Po druhé světové válce byla v Bretani po 

tomto oboru vysoká poptávka, jež byla přerušena právě až počátkem sedmdesátých let.  

 V bretaňském stavebnictví pracovalo přes 150 tisíc osob, což představovalo 11,1 % 

pracujících v produktivním věku oproti celonárodnímu průměru, který činil pouhých 9,6 %. 

Bretaň nebyla pouze ukázkovým příkladem regionu s významnou výstavbou rodinných 

domů. Díky rychlému rozvoji zemědělství a potravinářství se mohla pochlubit i rozsáhlou 

výstavbou zemědělských budov. Pro region bylo nejpodstatnější zaměřit rozsáhlé veřejné 

práce na realizaci plánu výstavby místních pozemních komunikací. Bretaňský trh tak lákal 

velké státní společnosti.  

 Kromě konkurence se však přidaly následky krize a velké bretaňské podniky byly 

skupovány jinými společnostmi či zavírány. Mezi lety 1980 a 1990 postupně krachoval jeden 

podnik za druhým. Počty firem, které hlásily úpadek, z daleka přesahovaly počty tehdy nově 

vzniklých společností.  
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 Přesto díky různorodosti trhu a jeho rozšíření po celém území regionu, zejména pak 

na venkov, dokázali řemeslníci a drobní podnikatelé krizi překonat. Stáhli se do skromných 

obydlí, které vyžadovaly častou údržbu a opravy, většinou do rekreačních domů. Nicméně 

tato skutečnost nezabránila tomu, že za dvacet let ztratilo stavebnictví, hospodářsky 

nejdůležitější odvětví regionu, přes 22 tisíc pracovních míst, tj. z 92 tisíc pracujících jich 

v oboru nakonec zbylo 70 tisíc. 
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Stavebnictví a veřejné práce však zůstaly pro hospodářství regionu důležité. 

Podnikatelé z prostředí veřejných prací se sice obávali snížení půjček od bank, protože 

výstavba silnic v regionu byla téměř u konce, věděli však, že mohou počítat s dalšími 

zakázkami, jakými byly například přeměna páteřní regionální silnice na čtyřproudovou 

komunikaci, dále práce na bretaňské části komunikace spojující Belgii se Španělskem či 

výstavba regionálních silnic a opravy místní železniční sítě.  

Započalo se i s výstavbou zařízení sloužících k ochraně životního prostředí: Ať už se 

jednalo o čističky odpadních vod, o pokládku kanalizace v rámci projektu „Bretagne eau 

pure“ nebo o zařízení na likvidaci odpadu, o něž byl zájem jak v sektoru veřejných prací, tak 

ve stavebnictví.  

 Naproti tomu vyjadřovali lídři v oblasti stavebnictvím a s pobočkami v Bretani 

nespokojenost s nedostatečnou realizací velkých projektů. Výstavba jaderné elektrárny 

v městě Plogoff zůstala pouze na papíře a na výstavbu mezinárodního letiště Rennes-Nantes 

se čeká již více než pětadvacet let. Stále pouhým plánem je i rozhodnutí vlády založit 

v městech Lorient a Vannes v pořadí již čtvrtou bretaňskou univerzitu, stejně jako otevření 

univerzity, která by patřila městu Rennes, či spuštění výstavby lehkého metra, jehož 

dokončení bylo naplánováno na rok 2000. 

 Najdou však paradoxně právě tyto společnosti v blízké budoucnosti potřebnou 

kvalifikovanou pracovní sílu? Stavebnictví ani veřejné práce, jako ostatní profese spojené s 

manuální prácí, už mladé lidi nepřitahují. Již nyní jsou majitelé stavebních firem postaveni 

před problém jak vyškolit nové generace dělníků, jež bude nutné povolat jako náhradu za ty, 

kteří odešli do důchodu. 


