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Abstrakt
Tato  bakalářská  práce  z  oboru  translatologie  sestává  z  dvou  hlavních  částí.  První  část 

představuje český překlad vybraných kapitol francouzské knihy La Petite Histoire des Rois  

et Ducs  de  Bretagne,  věnované dějinám Bretaně.  Druhá část  obsahuje  analýzu výchozího 

textu a komentář překladu. V komentáři jsou popsány typologie překladatelských problémů, 

použité překladatelské metody a dílčí překladatelská řešení.

Abstract 
This bachelor thesis in the field of translation studies consists of two main parts. The first part  

contains a Czech translation of a selected chapters from a French book concerning the history 

of  Brittany,  called  La Petite  Histoire  des  Rois  et  Ducs  de  Bretagne.  The  second  part  is 

dedicated  to  an  analysis  of  the  source  text  and  to  a  commentary  on  the  translation. 

The typology of translation problems, the translation methods used and concrete solutions are 

presented in the commentary.
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I. PŘEKLAD

MALÉ DĚJINY BRETAŇSKÝCH KRÁLŮ A VÉVODŮ
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BRETAŇ NA ÚSVITU DĚJIN

Již za časů římské říše lidé  dokázali  bez potíží přeplout Lamanšský průliv, oddělující 

kontinentální Evropu od Británie. Ostrovní kmen Britonů se v období stěhování národů 

přesouval do Galie a do Armoriky (dnes nazývané Bretaň), kde většinu obyvatelstva tvořili 

příbuzní Keltové. Kelty v 5. a 6. století spojovalo také křesťanství, jež dříve bývalo oficiálním 

kultem ohromné římské říše, sahající od Blízkého východu až po Atlantský oceán.

6. století
Příchodu Britonů na kontinent moc dvora cíleně nebránila ani za vlády merovejské dynastie 

(Chlodvíka I. a jeho dědiců), franský král i jeho vojsko  totiž pod vlivem zbožné královny 

Klotildy přestoupili na  křesťanství. Jenže v 6. století nastaly v královském rodě rozpory 

a rivalové začali uplatňovat pravidlo, podle nějž „ten, kdo není se mnou, je proti mně“; právě 

proto podnikl roku 558 král Chlotar I. tažení do Domnonée v severní Bretani. Během 6. století 

se v Armorice usadilo velké množství Britonů. (Po jejich asimilaci s místními kmeny se 

obyvatelé Bretaňského poloostrova začali nazývat Bretonci.)

7. století
Roku 635 uzavřel bretonský náčelník Judichaël v Clichy mír s franským králem Dagobertem 

I. Nicméně v tomto století „líných“  králů upadající franská moc již pro  Bretonce 

nepředstavovala hrozbu, a tak nic nebránilo jejich pozdější emancipaci.

8. století
V polovině 8. století přichází  na scénu karlovská dynastie, čímž se dramaticky mění  pomě-

ry –Karel I. Veliký (vládl 768–814) si chce podrobit celou západní Evropu, tudíž musí chytře 

volit, s kým sjedná spojenectví a komu vyhlásí válku. Strategie „rozděl a panuj“ se mezi lety 

751 (Pipin III. Krátký se stal králem) a 987 (zemřel Ludvík V., poslední Karlovec na franském 

trůně, a  na krále byl pomazán Hugo Kapet) promítla i do vztahů s Bretaní. Pipin III., otec 

Karla Velikého, s Bretonci bojoval již od roku 753  o město Vannes. Ve stejné době Pipin 

Krátký  založil marku, jakési nárazníkové pásmo mezi franským  královstvím a územím 

ovládaným Bretonci. Marku tvořily hrabství Rennes, Nantes a Vannes; jejím vůbec 

nejslavnějším správcem byl Roland, který roku 778 padl v průsmyku Roncevaux.
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9. století
Ludvík I.  Pobožný po svém otci  Karlu  Velikém zdědil  království i ctižádost a roku 818 

zaútočil na Morvana, jenž vystupoval jako bretaňský král. Roku 825 v bojích s Franky padl 

bretonský náčelník Wiomarc'h. Franské říši panoval  papežem pomazaný císař, jemu  v jed-

notlivých oblastech podléhali věrní vazalové –  hrabata; císařovi vyslanci, proslulí missi 

dominici, putovali od jednoho místního vládce k druhému a dbali o dobrý chod říše. Na po-

čátku 9. století postupně sílily vikingské nájezdy na pobřeží franské říše i Bretaně, kvůli tomu 

byl císař ochoten hledat s Bretonci kompromis. Do jejich čela potřeboval  dosadit váženého, 

pro obě strany přijatelného a sobě věrného velmože. Pánem Bretaně se tak kolem roku 830 

stal Nominoë, přísahou zavázaný Ludvíku Pobožnému (vládl 814–840). Nominoë skonal roku 

851, měl tedy více než dvacet let na potvrzení své legitimity a upevnění moci.
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NOMINOË

(830?–851)

Osobnost a život tohoto  panovníka, jejž  dnes někteří Bretonci (trochu ukvapeně) prohlašují 

za otce vlasti (bretonsky Tad ar Vro), si dnes můžeme představit jen v hrubých obrysech. 

Po šarvátkách s Morvanem a Wiomarc'hem se Karlovec Ludvík Pobožný rozhodl dát svou 

důvěru bretaňskému velmoži  jménem Nominoë. Nominoë se vladařských povinností se ujal 

s rozhodností a Ludvíku I., jemuž vděčil za své „povýšení“, zachoval věrnost až do jeho smrti 

(840).

Nominoë byl možná z kraje  Cornouaille nebo Vannetais. Císaře pravděpodobně znal 

od roku 825, kdy se konal sněm v Cáchách. (Sněm představoval  shromáždění šlechty, 

svolávané králem nebo císařem, na kterém se probíraly důležité otázky a přijímala 

rozhodnutí.) 

Nominoë od císaře  dostal (plnou?) moc nad Bretaní1 zřejmě  na sněmu v Ingelheimu 

(831). Musel tehdy být v nejlepších letech, aby mohl císaři poskytovat záruku moudré a pevné 

vlády; z toho lze usuzovat, že se narodil kolem roku 800. Mezi lety 830 a 840 měl Nominoë 

mnoho možností se  proti Ludvíku Pobožnému  vzbouřit, svůj slib věrnosti  však dodržel. 

Podpořil založení opatství Krista Spasitele ve městě Redon a panoval tak, aby jej uznával lid, 

církevní i světská vrchnost a aby jeho vůle v Bretani nenarážela na žádný odpor.

Po smrti Ludvíka I. (840) moudrý Nominoë nezasáhl do rozbrojů mezi třemi císařovými 

syny. S vojsky Karla II. Holého se roku 843 musel utkat u Messaku, kde často pobýval; o dvě 

léta později bretonské vojsko slavně zvítězilo nad Franky v bitvě u Ballonu.

Karel Holý i Nominoë si bezpochyby uvědomovali hrozbu vikingských nájezdů, na jistý 

čas se proto usmířili. Vládce Bretaně poté  vedl několik vojenských výprav a během jedné 

z nich jej 7. března 851 u města Vendôme ve střední Francii zastihla smrt.

1 Hrabství Nantes a Rennes nadále tvořily marku, spravovanou franským hrabětem (pozn. aut.).
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ÉRISPOË

(851–857)

Když Nominoë umíral u Vendôme (851), jeho syn Érispoë mu nebyl  nablízku. Můžeme se 

domýšlet, že v době převzetí moci byl dědic trůnu třicátník, o osm let dříve totiž bojoval proti 

Frankům v bitvě u Messaku. 

Rok 851 měl pro nového vládce Bretaně zásadní význam: 22.  srpna 851 se Érispoë 

a hrabě Lambert, jenž se dříve účastnil výpravy do Vendôme, na březích řeky Vilaine u Jen-

glandu  střetli s  vojskem Karla II. a uštědřili mu porážku. To  Karlovce přimělo s Bretonci 

vyjednávat. Několik týdnů nato Érispoë obdržel ve městě Angers  královské insignie, stal se 

tak jakýmsi „místokrálem“ autonomní Bretaně  v rámci franské říše. Ta se mezitím  rozdě-

lila  – zatímco  Karel Holý  panoval  západofranské  říši, Ludvík Němec se stal králem říše 

východofranské; poslední z bratrů, Lothar I. (skonal roku 855), dostal  císařský titul  a říši 

středofranskou.

Érispoë k Bretani připojil  nantské a renneské hrabství,  jež  předtím  tvořily  součást 

franské  marky. Stálou  hrozbu  pro  Bretaň  představovali  Vikingové  (ačkoli nebyli vždy 

jednotní) –  roku 854 zajali jednoho biskupa a zetě  panovníkova  bratrance  Šalomouna

a propustili je teprve za tučné výkupné.

Roku 856 Érispoë a  Karel II.  v  Louviers  zasnoubili  své děti. Sblížení obou rodů 

pobouřilo mnoho bretonských bojovníků, kteří k Frankům stále chovali nepřátelství. Érispoë 

za své rozhodnutí zaplatil životem, v listopadu 857 jej zavraždil bratranec Šalomoun s kom-

plicem Alcmarem. Bretaňští velmoži  se totiž  nechtěli dočkat dne, kdy by se  jejich  králi 

narodil vnuk, v jehož žilách by kolovala karlovská krev.

13



ŠALOMOUN

(857–874)

Šalomoun (francouzsky Salomon, bretonsky Salaün) roku 857 zavraždil svého bratrance, aby 

získal bretaňský  trůn. O  sedmnáct  let  později Šalomouna zavraždili mladí ctižádostiví 

velmoži, mezi spiklenci byl i vladařův zeť. Když si osud bretaňského krále Šalomouna takto 

krátce shrneme, zdá se, že by vydal na skutečnou tragédii.

Šalomoun patřil  do  stejné  generace  jako  jeho bratranec Érispoë. Zřejmě  se  narodil 

kolem roku 815. Jeho strýcem byl  Nominoë. Šalomounův bratr Rivelen spravoval  hrabství 

Cornouaille.  Se svou ženou Wembrit  měl  Šalomoun pravděpodobně  tři děti: dva syny, 

Riwallona a Guigona, a dceru, které dali jméno Prostlon. (Prostlon se vdala za Pascwetena, 

hraběte z Vannes.)

První roky Šalomounovy vlády byly poznamenány nestabilitou –  bretaňský  král 

vytvářel spojenectví proti Karlu Holému, ale jeho spojenci (mj. Robert Statečný) byli nestálí. 

Roku 862 Šalomoun pomohl Ludvíku Koktavému ve vzpouře proti jeho otci Karlovi. Západní 

část západofranské říše, jíž Karel Holý kraloval, se ocitla na pokraji anarchie. Šalomoun se 

povstání  proti  králi  účastnil až do roku 863, kdy se oba  panovníci  setkali  v klášteře 

u Entrammes. Karel II.  během jednání potvrdil Šalomounovu královskou moc nad Bretaní 

a Šalomoun se  západofranskému vladaři zavázal odvádět tribut. (S  placením přestal  roku 

865.)

Smlouvou z Compiègne Šalomoun (zastoupený svým zeťem Pascwetenem) složil Karlu 

Holému lenní přísahu, k usmíření obou mocnářů přispěla hrozba vikingských nájezdů.

Roku 868, kdy se konalo shromáždění západofranských velmožů v  Pîtres, Šalomoun 

obdržel královskou  korunu, Karel II. navíc vyslal svého  vlastního syna,  aby Bretoncům 

pomohl v boji proti Vikingům.

Šalomounovy vztahy s církví byly zpočátku napjaté. Roku 871 chce Šalomoun konečně 

podniknout cestu do Říma, avšak na doporučení rádců od těchto plánů upouští a později (873) 

posílá papeži jako náhradu sochu ze zlata.

Mezi lety 873 a  874 se ovdovělý, zesláblý a nájezdníky ohrožovaný Šalomoun znovu 

přidal na stranu Karla Holého  a Šalamounův syn přísahal západofranskému králi  věrnost. 

Podřízenost  západofranské  říši odmítali  bretaňští  velmoži,  hlavními  odpůrci  se  stali 

Šalomounův zeť Pascweten a Érispoëův zeť, ti krále nakonec zavraždili. Bretonci jej oplakali 

a prohlásili za svatého, jenž odčinil svůj hřích z mládí a panoval jako dobrý křesťanský král.
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BRETAŇ V TEMNÝCH LETECH

(874–890)

Roku 874 Šalomoun umírá děsivou smrtí: vrahové mu vyloupli oči, teprv pak ho zabili. 

V Bretani se proti němu postavila jeho vlastní rodina – jeho zeť a hrabě z Vannes Pascweten, 

Érispoëův  zeť Gurwant a Guigon, syn Gurwantova bratra Rivelena. Tito tři uvěznili 

Šalomounova syna, korunního prince, a rychle jej sprovodili ze světa.

Vzápětí  ze scény zřejmě zmizel i Guigon, zbyli tak jen dva uchazeči o trůn, Gurwant 

a Pascweten. Oba ctižádostiví velmoži  brzy  sebrali síly,  vytáhli  proti  sobě  a  v  Bretani  se 

rozpoutala  bratrovražedná  válka. Takové  situace  rádi  využili  Vikingové,  kteří  jen  čekali 

na vhodnou chvíli…

Nejtemnější  chvíle  pro  Bretaň  nastala roku  876, když Pascweten  během tažení 

v hrabství  Rennes přijal  do svých služeb vikingské bojovníky. Ti sice  byli odvážní, ale také 

ukvapení a z bitvy  nakonec utekli. Smrtelně raněný Gurwant z  nosítek přihlížel  vítězství 

svého vojska. Krátce po něm zemřel i Pascweten.

Ačkoli  oba  vůdci  skonali,  boje pokračovaly.  Pascwetenův bratr Alain (budoucí král 

Alain Veliký) ještě mnoho let válčil s Judicaëlem, jehož dědem byl Érispoë.

Léta 880–889 poznamenaly četné nájezdy Vikingů, zasaženo bylo celé pobřeží Bretaně 

od poloostrova Cotentin až po dolní tok Loiry. Bretonci museli Seveřanům čelit sami, pomoci 

od západofranského krále se nedočkali. Karel II. se již v požehnaném věku stal císařem (875), 

dva  roky nato  vydechl  naposled  a  království  zdědil  Ludvík II. Koktavý; po  něm  si moc 

rozdělili Ludvík III. a Karloman. Západofranské říši následně do roku 887 vládl  Karel III. 

Tlustý, původně  jen  král východofranský. Karlovského  panovníka  poté  (888)  vystřídal 

pařížský hrabě Odo. Toto období zvratů mimo jiné ukázalo slabost dědiců Karla Velikého, což 

bylo nájezdníkům jen vhod.

V letech 888–889 se síly Bretonců konečně spojily. Judicaël rozdrtil  Vikingy

na březích říčky Couesnon a Alain nad nimi slavně zvítězil na dolním toku Loiry. Tím 

pohnutá doba končí – vikingská hrozba je zažehnána, Judicaël umírá násilnou smrtí a Alain se 

po další porážce vetřelců u města Questembert stává svrchovaným pánem Bretaně.
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ALAIN I. VELIKÝ

(890–907)

Alain Vikingy  porazil v několika bitvách, proto před  ním  měli  respekt. Když  se  ujal 

vladařských povinností,  snažil se usmířit bretaňské velmože; sám šel příkladem a hrabství 

Rennes přenechal  Judicaëlovu synu Bérengerovi. Je  dokonce  možné, že  roku  8902

se během posledních dnů bratrovražedné války setkal s Odonem I., novým západofranským 

králem.

Poté, co Alain Veliký znovu zahnal severské  válečníky  na ústup, mu roku 898 

západofranský král Karel III. Prosťáček (vnuk Karla Holého) přiznal titul bretaňského krále, 

jejž před ním získali Érispoë a Šalomoun. 

Je známo, že král  Alain rád pobýval  na  tvrzi  Rieux poblíž města Redon, umožnil 

obnovu zpustošené země a byl dobrým křesťanským králem –  podporoval například 

nantského biskupa Landrama (zemřel roku 897). Jeho  nástupci Foucherovi  (původem

z Redonu) pomáhal pozdvihnout Bretaň, daroval mu opatství na břehu řeky Erdre a přijal jej 

mezi své rádce.

Alain I.  měl přinejmenším čtyři děti: syny Guéreka  a Rudalta  a dvě dcery. S jednou 

z nich se oženil Tanguy, druhou (jež se měla stát  matkou budoucího Alaina II. Ryšavého) si 

vzal Mathuédoi, hrabě z Poher.

Alain Veliký sice nekraloval ani  deset let, jeho vítězství nad  Vikingy  však měla 

významný  dopad – po  dobu  jeho vlády si Bretonci, vyčerpaní stoletím nájezdů, mohli 

vydechnout a připravit se na útoky, jež přišly krátce po Alainově smrti (907).

2 Odonovým  otcem (a  pradědem  Huga  Kapeta)  byl pařížský hrabě Robert Statečný. Odo  bojoval
proti Vikingům  a uznával Alainovu vládu nad Bretaní. Panoval přibližně deset let, po jeho smrti se
na západofranský trůn vrátili Karlovci (pozn. aut.).
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DOBA VIKINGŮ

(907–936)

Oslabená  Bretaň  po  tři  desetiletí  trpěla  pod jařmem  krutých Seveřanů, kteří připluli

na rychlých lodích, drakarech.

Po smrti Alaina Velikého vládu podle všeho převzal žádný  z jeho synů. Ani  Alainovi 

zeťové Tanguy a Mathuédoi mnoho stop nezanechali,  přestože na uvolněný trůn asi  měli 

„zálusk“. Alainův syn Rudalt vystupoval jako hrabě z Vannes, stejný titul si přivlastnil jeden 

hrabě z Cournaille jménem Gourmelon… Zkrátka, jestliže v jednotě je síla, nejasné rozdělení 

moci mezi předními bretaňskými velmoži jen hrálo do karet Vikingům. Ti na Bretaň podnikli 

zdrcující nájezd. Roku 913 zničili opatství Landévennec. Mniši z většiny bretaňských klášterů 

byli nuceni odejít do exilu, bratři z Landévenneku odnesli relikvie svatého Gwénolé až 

do Montreuil-sur-Mer. Před útočníky  neprchali jen řeholníci, zemi opouštěli  i šlechtici 

s celými rodinami. Výjimku představoval Bérenger, hrabě z Rennes, jemuž se podařilo udržet 

křehkou rovnováhu mezi svou vlastní mocí, podřízeností západofranskému králi Robertovi I. 

a dobrými vztahy s vikingskými dobyvateli. Ti si na počátku 10. století museli vybrat mezi 

loupeživým způsobem obživy a usedlým životem v Normandii,  kterou  roku  911 

západofranský král Karel Prosťáček udělil v léno jejich náčelníku Rollonovi.

Ve stejném  období se Vikingové (označovaní též jako Normané)  chtěli trvale usadit 

na dolním toku Loiry, a  to  zejména ve městě Nantes.  Tam  byly  stále živé vzpomínky

na krveprolití, jež nájezdníci rozpoutali roku 843 – povraždili tehdy všechny obyvatele, kteří 

hledali útočiště v katedrále, a biskupa sťali během mše přímo před oltářem.

Zatímco chudí lidé neměli na výběr a museli od vetřelců snášet útlak, elity se stěhovaly 

do bezpečnějších oblastí. Mladý princ Alain (později zvaný Ryšavý) se uchýlil na dvůr svého 

kmotra, anglického  krále Athelstana; odtud také přispěchal na pomoc povstání  Bretonců 

a pokusil se osvobodit svou zem. První vzpoura  proti vikingským vetřelcům  skončila roku 

931  neúspěchem. Alain se do vlasti znovu  vrátil až  o pět let později na výzvu opata Yanna 

z Landévenneku –  v  čele  malého  vojska, složeného z  Bretonců a  Anglosasů,  přeplul 

Lamanšský průliv a ihned po vylodění vzal ztečí nepřátelské opěrné body.

17



ALAIN II. RYŠAVÝ

(936–952)

Alain, po matce vnuk Alaina Velikého, se narodil kolem roku 910. Jeho otcem byl Mathuédoi, 

hrabě z Poher. V mládí Alain pobýval na dvoře anglického krále Athelstana.

Roku 936 se princ Alain vrátil do Bretaně v čele malého oddílu bretonských utečenců 

a anglosaských válečníků a zaútočil na Vikingy.

Alain měl podporu svého kmotra Athelstana, ten  chtěl Normany z Bretaně vytlačit 

stejně jako jeho kmotřenec. Dědici bretaňského vévodství pomohl také návrat  Ludvíka IV. 

Zámořského na západofranský trůn. Nový poměr sil v západní Evropě byl pro Vikingy obecně 

nepříznivý.

Díky dobrým radám landévenneckého opata Yanna se po několika bitvách u měst Dol, 

Saint-Brieuc,  Plourivo  a  Nantes  Alainovi  podařilo  Seveřany  z  Bretaně  vytlačit.

Po konečném vítězství nad nájezdníky, z nichž velkou část tvořili  dánští  Vikingové,

na březích Loiry u Nantes se mladý vévoda chopil vlády nad celou Bretaní.

Alain II. Ryšavý panoval mezi lety 937 a 952 a na rozdíl od svých předchůdců z 9. sto-

letí nezískal titul královský, ale jen vévodský.

Alain II. později spojil síly s hrabětem z Rennes, aby společně dobyli vikingskou baštu 

Trans, dále  podnikl tažení do oblastí Mauges, Tiffauges a Herbauges. Nicméně hlavní bitvu 

vybojoval již u Nantes.

Vévoda Alain učinil z Nantes své sídelní město a podpořil jeho obnovu, již si vynutilo 

normanské běsnění.

Alain Ryšavý byl znám jako horlivý křesťan – do Nantes nechal přenést sídlo biskupa 

Hesdrena a s Yannem  z Landévenneku udržoval nejlepší vztahy. Kromě toho dal svobodu 

nevolníkům, kteří  se podíleli na rekonstrukci  Nantes. Alain II.  měl dva nemanželské syny, 

Hoëla a Guérec'ha, ti byli mnohem starší než  vévodův  právoplatný dědic Drogon. Alain se 

oženil  se  vznešenou  šlechtičnou,  spřízněnou  se  západofranským  králem,  sestrou  vévody 

z Blois a ze Chartres Thibaulta I.

Alain byl zadobře s Ludvíkem Zámořským, s Anglosasy, ale i  s akvitánským vévodou 

Vilémem III.  nebo s hrabětem z  Rennes.  Právě  renneský  hrabě se  možná jako  jediný 

bretaňský velmož mohl opovážit vévodovi Alainovi, osvoboditeli Bretaně a slavnému vítězi 

nad vikingskými vetřelci, postavit na odpor.

Alain II. skonal v Nantes roku 952.
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ALAINOVI SYNOVÉ

(952–988?)

Po smrti Alaina II. se Bretaň ocitla v nelehké situaci: hrabě z Rennes mohl začít naplňovat své 

smělé plány, vikingská hrozba byla stále přítomná  a mocný hrabě z Anjou snil o rozšíření 

svého území na západ.

Bratři  Hoël  a  Guérec'h  byli  Alainovi  levobočci.  Z manželství se sestrou hraběte

z Blois se narodil Drogon, vévodův  nejmladší syn; toho přibližně ve věku deseti let stihla 

předčasná  smrt. Drogon  ani  jeho  matka,  jež  se po manželově skonu  brzy  znovu  vdala,

v Nantes nesehráli žádnou roli.

Za sílících vikingských nájezdů, z nichž nejničivější se odehrál roku 960, si obyvatelé 

Nantes uvědomovali, že je Alainova silná  paže  již  nechrání. Do zajetí padl

i sám biskup, severští válečníci si za něj nechali zaplatit nemalé výkupné. Město samotné jen 

zázrakem uniklo krveprolití.

Po  Drogonově úmrtí Nantes postrádalo ochranu, zřejmě z tohoto důvodu se Nantští 

obrátili na Alainovy levobočky –  Hoël v Nantes usedl na trůn a Guérec'h byl  jmenován 

do funkce nantského biskupa. Hlavní nebezpečí na Hoëla číhalo v samotné Bretani: renneský 

hrabě Conan Křivý se v osmdesátých letech 10. století stal vévodovým  zapřísáhlým 

nepřítelem.

Mezi lety 980 a 982 se v tomto konfliktu staly dvě důležité události:

1. Hoëlovo vojsko se střetlo s oddíly hraběte z Rennes u Conquereuil (v severní 

části dnešního departementu Loire-Atlantique).

2. Hoël zemřel – zřejmě násilnou smrtí. Guérec'h se o bratrově skonu  brzy 

dozvěděl, odložil biskupskou berlu, chopil se meče a hotovil se k obraně města, 

k jehož hradbám táhl Conan.

Když Guérec'h předčasně skonal  (988), zanechal po sobě syna Alaina  ve věku pěti 

či šesti let, který svého otce přežil o pouze o několik měsíců. Zneklidnění obyvatelé Nantes si 

to vykládali jako vraždu a tušili, že za všemi těmi náhlými úmrtími dost možná nestojí nikdo 

jiný než renneský hrabě, jenž tou dobou začal vystupovat jako svrchovaný pán Bretaně. Jenže 

Nantes a oblast dolního toku Loiry byly strategicky důležité a proslulý Fulk III., mladý hrabě 

z Anjou, se o ně s Conanem chtěl utkat. Proto vzal pod svou „ochranu“ Judicaëla (Hoëlova 

syna a Alainova vnuka). Střetnutí Fulka s Conanem se zdá nevyhnutelné – utkají se roku 992 

na známém bojišti, na vřesovištích u Conquereuil.
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CONAN I. KŘIVÝ

(988?–992)

Conan, hrabě z Rennes a vévoda bretaňský, významně ovlivnil  dějiny Bretaně na samém 

konci prvního tisíciletí. Přibližně v téže době Karlovci přišli o západofranský trůn (987) a za-

čalo dlouhé období vlády Kapetovců.

Conan Křivý3 nebyl pouze  syn  renneského  hraběte  Juhela  Bérengera,  ale  díky  své 

manželce Ermengardě navíc ještě  zeť hraběte z Anjou Geoffroye I. Po Geoffroyově smrti 

spravoval kraj Anjou jeho syn, slavný a mocný Fulk III., Conanův švagr a posléze úhlavní 

nepřítel.

Před  bojem s  Alainovými  levobočky se  Conan nechal svým spojencem Odonem, 

hrabětem z Blois a potomkem západofranského  krále Roberta I., uznat za pána  Bretaně. 

Conanova pověst, ale také duchaplnost a odvaha z něj učinily silného a obávaného velmože. 

Nemanželský původ Alainových synů nantský rod oslabil,  což hrálo v Conanův prospěch 

a ten výhodné situace náležitě využil.

Můžeme usuzovat, že  roku 988 se renneský  hrabě Conan  fakticky  stal bretaňským 

vévodou.  Nantská  dynastie  tehdy  mohla  na  trůn  dosadit  jen  děti,  Nantští  se  tak  stali 

poddanými hraběte z Anjou a mezi  Fulkem III. a Conanem Křivým  propukl  otevřený boj. 

Conan přitáhl k Nantes, podařilo se mu dokonce proniknout za hradby a ve čtvrti Bouffay dal 

postavit věž, což znamenalo potupu pro obyvatele města  i pro hraběte z Anjou, jejich 

ochránce.

Rok 992 přinesl  ctižádostivému  renneskému  hraběti  vítězství,  ale  zároveň  i smrt. 

Osudná bitva se opět odehrála na vřesovištích u Conquereuil. Conan na místo střetnutí dorazil 

jako první, vojákům přikázal  vykopat jámy, zasadit do nich kůly a přikrýt je kapradinami. 

Když se přiblížilo vojsko hraběte z Anjou, předstíral ústup. Fulk III., nic zlého netuše, se jal 

nepřítele pronásledovat, spolu se svými nantskými „chráněnci“  padl do pasti –  a bylo 

po bitvě. Conan si byl možná až příliš jistý svou převahou, nechal se zaskočit a v boji padl, 

vítězství přesto zůstalo jeho.

3 Conan za svou přezdívku možná vděčil kulhavosti nebo lstivému jednání s nepřáteli (pozn. aut.).
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GEOFFROY I.
(992–1008)

Geoffroy I., hrabě z Rennes a syn Conana Křivého, byl na sklonku bitvy u Conquereuil

v červnu 992 svědkem vítězství svého vojska i otcovy smrti. Během následujících měsíců se 

Geoffroy zřejmě stal faktickým pánem Bretaně – jeho otec, renneský hrabě, byl totiž prvním 

mezi bretaňskými velmoži,  nad ostatními hrabaty měl  jasně  navrch. (Conanu I.  se  mohli 

vzepřít snad jen nantští potomci Alaina Ryšavého, ti však byli příliš slabí.)

Geoffroy se oženil s dcerou normandského vévody Richarda I. Havoisou; Geoffroyova 

sestra se zase vdala za Richarda II. Normandského. Zdá se tedy, že Geoffroy se  snažil 

s Normany sblížit, ačkoli jeho matka Ermengarda byla sestrou Fulka III., obávaného hraběte 

z Anjou.4

Geoffroy ovládal  bretaňské  kraje Rennais, Vannetais a Domnonée, avšak  hrabství 

Nantes v jižní Bretani jeho vůli  nepodléhalo. Mladý nantský hrabě Judicaël se sice musel 

spokojit s tím, že stejného vlivu jako jeho děd Alain II.  nedosáhne, přesto chtěl ukázat svou 

sílu. Nicméně oba šlechtici se nejspíš usmířili – Judicaëla totiž zastihla smrt roku 1005, právě 

když jel k Geoffroye navštívit.5

Geoffroy se zapsal  do historie  jako panovník  prosazující zájmy církve: podporoval 

mnichy v jejich podnikání, bratrovi  svěřil vanneskou diecézi a jednoho ze svých věrných 

(rytíře Gautiera) jmenoval  biskupem v Nantes.  To způsobilo vévodovu roztržku s Budikem, 

který roku 1005 nahradil Judicaëla v čele nantského hrabství a jejž měl nový nantský biskup 

zastínit. Když Geoffroy svou moc konečně upevnil,  roku 1008 se vydal na dlouhou pouť 

do Říma a během cesty zemřel. Vévodství zdědil Geoffroyův synek Alain, za mladého vévodu 

zprvu vládla jako poručnice jeho matka Havoisa.

4 Navzdory Geoffroyově politice Normané roku 996 napadli bretaňské město Dol (pozn. aut.).
5 Zdá se, že Judicaël byl na cestě do Rennes zavražděn (pozn. aut.).
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ALAIN III.
(1008–1040)

Když Alain roku 1008 přišel o  otce, bylo mu pouhých deset, nebo jedenáct let. Jeho matka 

Havoisa dbala  o to, aby moc nad Bretaní přešla do synových rukou, ze všech sil se snažila 

zůstat mladému vévodovi nablízku a radit mu. Alain měl bratra Odona a jednu sestru.

Alain III. se oženil s Bertou, dcerou vlivného hraběte z Blois a Champagne Odona II. 

(zemřel roku 1037). Jako zeť hraběte z Blois, vnuk normandského vévody a syn Geoffroye I. 

měl Alain právoplatný nárok na bretaňský trůn, navíc mohl jednat jako rovný s rovným i s tě-

mi nejurozenějšími šlechtici.

Během svého panování musel Alain III. řešit řadu problémů vnitřních – čelil kupříkladu 

rolnickým povstáním proti svévoli velmožů a vzpouře velmožů  –,  ale i vnějších –  nor-

mandský vévoda Robert I.6 vpadl do Bretaně a nutil Alaina, aby mu složil lenní slib. Robert I. 

však několik let poté skonal a vůči jeho nástupci se bretaňský vévoda podobnou povinností 

být vázán necítil.7

Alainova  moudrá  vláda  přinesla  sblížení  s  hrabětem z  Maine  a  ukončila  spory

s nantským hrabětem  Budikem.8 Tlak ze  strany Normandie vévoda Alain ustál díky opoře, 

kterou mu poskytovali matka, bratr Odo, strýc Judicaël, jenž zastával úřad biskupa ve Vannes, 

nantský biskup Gautier a dolský arcibiskup Junguené.

Alain III. se dožil přibližně čtyřiceti let.  Naposled vydechl  v obci Vimoutiers během 

tažení do tehdy znesvářené Normandie. Byl pochován ve městě Fécamp.

6 Kolem roku 1030 padlo mnoho Bretonců a Alain se setkal s normandským vévodou na Mont-Saint-Michel 
(pozn. aut.).

7 Robert I. zemřel roku 1035 na pouti do Jeruzaléma (pozn. aut.).
8 Kromě Budika uznal nadvládu Alaina III. i Alain Canhiart, hrabě z Cornouaille (pozn. aut.).

22



CONAN II.

(1040–1066)

V době  otcova  skonu  byl  princ  Conan  ještě  dítě.  Bretaň  proto  jeho  jménem několik  let 

spravovali  poručníci,  matka  a  spolu  s  ní  strýc  Odo,  bratr  zemřelého  vévody.  (Vdova

po Alainovi III. se roku 1045 znovu provdala.)

Vévoda  Conan  musel  po  více  než  čtvrtstoletí  řešit  mnoho  těžkostí,  ale  i  jednu 

opravdovou hrozbu – Odo byl spřízněný s vládnoucím normandským rodem a účastnil se 

vzpoury proti  budoucímu normandskému vévodovi Vilému Bastardovi.  (Roku 1047 Vilém 

své nepřátele porazil, opanoval Normandii, později si podrobil Anglii – a dříve vysmívaného 

levobočka dnes dějiny znají jako Viléma Dobyvatele.)  Po nezdařeném povstání Odo vyklízí 

pole  a  otěže  vlády konečně  předává  synovci.  Roku 1051  zesnul  nantský  hrabě  Mathias, 

prapravnuk Alaina Ryšavého, aniž zanechal dědice; díky podpoře renneského biskupa i mno-

ha dalších velmožů a církevních hodnostářů si jeho panství přisvojil Conan II.

Otázka  dědického  práva  po  Mathiasovi  se  tím  však  nevyřešila  a  politická  situace

v Bretani se nadále zhoršovala – nantské léno totiž pro svou ženu Juditu,  blízkou příbuznou 

posledních dvou hrabat z Nantes,9 žádal vlivný hrabě z Cornouaille Alain Canhiart. Hrabství 

Nantes nakonec připadlo Alainovu a Juditinu synu Hoëlovi, ten se po otcově smrti (1058) stal 

hrabětem z Nantes a Cornouaille.

Conan II. se musel potýkat i s dalšími vážnými problémy. Strýc Odo k vévodovi choval 

nepřátelství. Hrabě Hoël nabýval stále většího vlivu, oženil se s Conanovou sestrou Havoisou, 

a stal  se tak jeho švagrem. Na pokyn normandského vévody Viléma II.,  později  známého 

pod přídomkem Dobyvatel, se proti bretaňskému vladaři vzbouřil Rivallon, neohrožený leník, 

jehož  sídlo  se  nacházelo  ve  městě  Dol. Přestože  tyto  konflikty  Conana  II.  oslabily, 

normandskému vévodovi se Bretaň dobýt nepodařilo. (Kvůli tomu Vilém II. své vojsko z Bre-

taně odvolal a roku 1066 vyplul na další, mnohem významnější výpravu do Británie.)

Když v prosinci 1066 Conan II.  skonal,  zanechal  sice vévodskou moc podlomenou, 

ale zároveň i pevné hranice s Normandií, Maine a Anjou. Krátce před jeho úmrtím se mnoho 

bretonských válečníků v honbě za slávou a šlechtickými tituly vydalo pod vedením Viléma II. 

do Anglie a v bitvě u Hastingsu (říjen 1066) dobyli vítězství.

9 Hrabě Budic byl Juditiným bratrem, Mathias jejím synovcem (pozn. aut.).
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HOËL

(1066–1084)

Hoël, hrabě z Cornouaille a Nantes, usedl na bretaňský trůn roku 1066, když bez mužského 

potomka zemřel Conan II. Aby se Hoël mohl chopit moci, musel splnit dvě podmínky, které 

jej citelně oslabily: za vévodský titul vděčil manželství s Havoisou, sestrou zesnulého vévody, 

a renneské  hrabství  (veledůležité  léno!)  dostal  –  jak  bylo  předem dohodnuto  –  Geoffroy 

Grenonat, nevlastní bratr Conana II. Hoël se tedy na samém počátku své vlády musel vzdát 

hrabství  Rennes,  ačkoli  tradičně  patřilo  mezi  panství  bretaňských  vévodů.  Renneskou 

dynastii, jež vymřela po meči vévodou Conanem, tak dynastie z Cornouaille vystřídala za o-

kolností ne zrovna příznivých.

Soudíme-li podle událostí, k nimž došlo během Hoëlova panování, tento vévoda mezi 

největší vladaře zřejmě nepatřil. Roku 1072 přišel o svou ženu Havoisu. Skutečný vliv měl 

jen v severozápadní, západní a jižní Bretani. Řada jeho leníků se zúčastnila výpravy Viléma 

Dobyvatele a někteří z nich pak vítězi od Hastingsu působili potíže. Hoël dbal zvláště o dobré 

vztahy s příbuznými,  zejména o vztah  s  bratrem, nantským biskupem Quiriakem. Během 

dlouhé pouti do Říma, na niž se vévoda vydal po manželčině smrti, Hoëlovi přálo štěstí – spo-

jenci mu zachovali věrnost a navzdory veškerým nepřátelstvím a rozbrojům mezi bretaňskými 

velmoži zůstala panovníkova moc až do jeho návratu nedotčena.

Hoëlova  autorita  byla  otřesena  kolem roku 1075,  kdy  Rudolf z  Gaël  vedl  povstání 

některých bretaňských vazalů proti Vilému Dobyvateli a nový vládce Anglie si tuto příležitost 

k invazi do Bretaně rozhodně nechtěl nechat ujít. Naštěstí pro Bretonce však konflikt dosáhl 

takových rozměrů, že proti Vilémovi zasáhli hrabě z Anjou Fulk IV. a sám francouzský král, 

Kapetovec  Filip  I. Útočník  se  stáhl  do  Normandie  a  Bretaň  vyšla  z  vážného  ohrožení 

bez úhony.

Hoël opustil tento svět roku 1084. Zanechal po sobě několik dětí, jeho syn Alain se stal 

novým vévodou, Alainem IV.
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ALAIN IV. FERGENT

(1084–1115)

Vévoda Hoël si na válčení zrovna nepotrpěl a jeho pozici oslaboval hrabě z Rennes Geoffroy 

Grenonat. Po Hoëlovi zdědil vévodství jeho syn Alain IV., bretonsky řečený Fergent.10 Mladý 

vladař  byl  o  poznání  mstivější  než  otec  a  toužil  si  okamžitě  podrobit  Rennes.  Geoffroy, 

nevlastní bratr  Alainova strýce Conana II.,  mu však hrabství  podstoupit  nemínil,  Hoëlova 

slabá vláda jej totiž utvrdila v tom, že je pánem Rennes, a možná dokonce celého vévodství. 

Alain v čele vojska Rennes dobyl a Geoffroy skončil v žaláři. Věrnému bratru Mathiasovi 

vévoda svěřil nantské hrabství a tímto obratným tahem si rychle získal poslušnost poddaných: 

Alain IV. sídlil v Rennes, přímo mu podléhalo hrabství Cornouaille a v Nantes jej zastupoval 

bratr.

Vévoda Alain rovněž dbal o zajištění hranic – jeho první ženou se stala  Konstancie 

z normandského vévodského rodu.  Roku 1090 Alain  ovdověl,  o  tři  léta  později  se  oženil 

s Ermengardou,  dcerou  hraběte  z  Anjou  Fulka IV.  Jindy  hašteřiví  bretaňští  velmoži  si 

uvědomovali Alainovu sílu a legitimitu a zdá se, že jeho autoritu uznávali.

Alain  IV.  se  účastnil  první  křížové  výpravy,  kterou  roku  1099  završilo  dobytí 

Jeruzaléma, zřejmě si tedy musel být jistý svou mocí i věrností leníků. Během panovníkovy 

nepřítomnosti panství spravovala vévodkyně Ermengarda.

Po  návratu  ze  Svaté  země  se  Alain vladařským  záležitostem  příliš  nevěnoval.

Od roku  1103, kdy skonal jeho bratr Mathias,  trávil  méně času v Rennes,  častěji  naopak 

pobýval  v Nantes.  Zbožná  Ermengarda ve  vévodovi  vzbudila  zájem o náboženské otázky 

a s panováním  mu  čím  dál  více  pomáhal  syn  Conan.  Od  roku  1112  otec  Conanovi  své 

povinnosti postupně přenechával, aby mohl pravidelně putovat do redonského kláštera. Ale 

ještě  předtím  (1106) Alain  přispěl  k  vítězství  anglického krále  Jindřicha  I.,  zvaného 

Beauclerc,  nad jeho  bratrem Robertem,  známého  pod  přídomkem Courteheuse,  dostal  se 

do Jindřichova područí  a prakticky se stal  jeho vazalem. Alainův následník Conan se pak 

musel oženit s Jindřichovou nemanželskou dcerou Matyldou.

Kolem roku 1115 Alain IV. předal vládu synovi, zbytek svých dní prožil v redonském 

opatství, tam také roku 1119 zemřel.

10 V bretonštině znamená „fergent“ chrabrý, udatný (pozn. překl.).
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CONAN III.

(1115–1148)

Dlouhá třiatřicetiletá  vláda Conana III.  začala  v poklidné politické situaci.  Mladý vévoda 

navíc zemi po několik let spravoval spolu s otcem a vážená, vzdělaná, moudrá Ermengarda 

byla vždy připravená syna podpořit, a to především pevnou vírou a bohatými zkušenostmi, 

které během života nabyla. Ermengarda se totiž dožila osmdesáti let, na svou dobu neobvykle 

vysokého věku.

Conan  měl  bratra  Geoffroye  a  sestru,  jež  se  vdala  za  hraběte  z  Flander.  Oženil  se

s  Matyldou,  dcerou  mocného  anglického  krále  Jindřicha  I.  (nejmladšího  syna  Viléma 

Dobyvatele); z manželství se narodil syn Hoël a dcera Berta.

Bretaňský vévoda cítil, že v tchánovi má až příliš silného souseda. Aby vyvážil jeho 

vliv, přidal se na stranu francouzského krále Ludvíka VI. Tlustého a doprovázel jej na vo-

jenských  výpravách.  Když  roku  1135  Jindřich  I.  zemřel,  v  Anglii  a  Normandii

se  rozhořel  táhlý boj  o  nástupnictví,  bretaňské hranice s  Normandií  však vážně ohroženy 

nebyly.

Po Conanově  úspěšném zásahu  proti  odbojným bretaňským velmožům  si  již  žádný 

z nich neodvážil  vévodovu převahu zpochybnit.  Conan III.  dále přijal jistá opatření platná 

pro celou  Bretaň,  jež z  dnešního pohledu připomínají  zákony.  Například  zrušil  tzv.  právo 

na vraky lodí,  které  umožňovalo  šlechtici,  na  jehož  pobřeží  ztroskotala  loď,  přivlastnit  si 

veškerý náklad. Kromě toho omezil dědické právo bretaňské aristokracie nebo její právo vést 

válku. Aby Conan III. mohl tyto reformy přijmout, nutně potřeboval nalézt oporu v církvi; ta 

svému věrnému vévodovi, synovi křižáka a hluboce věřící křesťanky, nemohla odepřít pomoc.

Conan III. si získal poslušnost vazalů, zabezpečil hranice, těšil se podpoře církve, léta 

svého panování tedy mohl dovršit v míru a pokoji. Roku 1148 však učinil osudné rozhodnutí: 

vydědil Hoëla a namísto něj za příštího vévodu určil vnuka, tím si jen ztrpčil poslední dny 

života a zkomplikoval následný vývoj.
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BERTA A EUDON Z PORHOËT

(1148–1156)

V případě dcery Conana III. Berty a jejího druhého manžela Eudona z Porhoët není jisté, zda 

můžeme mluvit o skutečných představitelích vévodské moci. Vévoda Conan se na smrtelném 

loži rozhodl vydědit prvorozeného syna Hoëla a místo něj svým dědicem ustavil Conana, syna 

Hoëlovy sestry Berty, čímž riskoval rozbroje v samotné vévodské dynastii. Otcem vévodova 

vnuka  byl  Bertin  první  manžel  Alain,  řečený  Černý,  dědic  hrabství  Richmond;11 mezi 

Alainovy předky patřil Geoffroy I., renneský hrabě a bretaňský vévoda v jedné osobě.

Po  otcově  smrti  dostal  Hoël  do  správy  hrabství  Nantes.  Malý  Conan  tehdy  ještě 

vládnout  nemohl.  Berta,  vdova  po  Alainovi  Černém,  se  vdala  za  vikomta  Eudona

z Porhoët, jejž Conan III. pověřil poručnictvím nad svým vnukem. Starý pán situaci natolik 

zkomplikoval, že Bretaň (řečeno dnešním jazykem) připomínala časovanou bombu. Zpočátku 

šlo vše dobře – Hoël otcovu volbu přijal a zdálo se, že bretaňská šlechta nic nenamítá… Jenže 

roku 1154 Conan dosáhl plnoletosti, již se mohl stát vévodou, a  Eudon (a  Berta?) se svého 

vlivu nechtěl (nechtěli?) vzdát. Hoël synovci spěchal na pomoc, jeho snaha se však ukázala 

marná.  Chlapec  našel  útočiště  až  na  dvoře  anglického  krále Jindřicha  II.  Plantageneta. 

Třebaže je Conan dědicem hrabství Richmond a bretaňského vévodství, obávaný Plantagenet 

jej nepovažuje jen za svého „dlužníka“, ale za skutečného vazala.

Díky  anglickým  posilám  je  vládychtivý  Eudon z  Porhoët  poražen  a  zajat,  tím 

nenávratně přichází o moc, uvědomuje si zbytečnost dalšího odporu, skládá zbraně a opouští 

Bretaň. Roku 1156, mnoho let po smrti svého děda Conana III., tak Conan IV. konečně může 

usednout na bretaňský trůn.

11 Anglické hrabství Richmond patřilo po normanském záboru šlechtici bretonského původu (pozn. aut.).
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CONAN IV.

(1156–1166)

Conan IV. měl slabou vůli  a podrobil  se anglickému králi  Jindřichu Plantagenetovi,  jehož 

ohromné panství sahalo od skotských hranic až do Akvitánie. Proto dostal přídomek Malý. 

Ale mohl si Conan IV. vůbec udržet nezávislost? Zajistil by snad nějaký jiný vévoda 

Bretani naprostou autonomii v době, kdy se schylovalo ke strašné válce mezi dvěma obry, 

Anglií a Francií?

Roku 1160 se Conan se svolením Jindřicha II.  oženil s Markétou, sestrou skotského 

krále  Malcolma IV. Z tohoto svazku se brzy narodila  dceruška Konstancie.  Král  Jindřich 

a Eleonora Akvitánská měli  zase několik mužských potomků… Malá Konstancie  si  z  do-

nucení musela vzít jejich třetího syna Geoffroye (anglicky Geoffrey). (Když jsou sjednány 

zásnuby, Geoffroy je osmiletý chlapec, zatímco jeho snoubence jsou celé čtyři roky!)

Krátce předtím se bretaňští velmoži vzbouřili proti slabému vévodovi i proti jeho příliš 

silnému  lennímu  pánovi,  nepřáli  si  totiž,  aby  Jindřichu  II.  Bretaň  jen  tak  spadla

do  klína.  Jindřicha  Plantageneta  zdržely  vladařské  povinnosti  v  Anglii,  kvůli  tomu  proti 

povstalcům vyslal  svého  konetábla.  Jenže  když  králi  vypověděly  poslušnost  další  z  jeho 

rozsáhlých  držav  v  kontinentální  Evropě  (Normandie,  Maine,  Anjou,  Poitou,  Akvitánie), 

Jindřich  II. přeplul  Lamanšský průliv,  převzal  velení  nad  vojskem,  rebely  porazil,  znovu 

nastolil pořádek (podle svého, samozřejmě!), a to zejména v Bretani.

Roku 1166 Jindřich II. přinutil vévodu Conana, aby Bretaň přenechal svému budoucímu 

zeti. Geoffroy tehdy ještě nemohl panovat sám (bylo mu pouhých osm nebo devět let), jeho 

jménem se vlády v Rennes chopil Jindřich Plantagenet. Nový vévoda tím pádem byl nejen 

leník anglického krále, ale dokonce jeho vlastní syn.

Conan  IV.  odstoupil  a  odměnou  za  to,  že  anglickému  králi  nekladl  odpor,  dostal

do správy hrabství. Několik let poté zemřel (byť byl sotva třicátník) a byl pochován v opatství 

Bégard. Avšak někteří bretaňští šlechtici nechtěli dát svou kůži lacino…
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JINDŘICH II. PLANTAGENET

(1166–1181)

(Titul měl syn, vládl však otec.)

Jindřich II. Plantagenet, přezdívaný Curtmantel či Courtmantel, hrabě z Anjou a normandský 

vévoda,  od  roku  1152  vděčil  za  titul  akvitánského  vévody  manželství  s  Eleonorou 

Akvitánskou, dvě léta poté byl korunován anglickým králem. Bretaňským vévodou se však 

nestal.

Jindřich se narodil  roku 1133 ve městě Mans.  Po úmrtí  Štěpána III.  z Blois,  vnuka 

Viléma Dobyvatele, usedl na anglický trůn. Pevnou rukou pak spravoval obrovské panství, jež 

sahalo od skotských hranic až k Pyrenejím. V kontinentální Evropě mu patřily kraje Maine, 

Anjou, Poitou, Normandie a Akvitánie. Jako by v tom výčtu chyběla jen jedna země – Bretaň. 

Jindřich II. se nejdřív zaměřil na ostatní keltské země: vtrhl do Irska, rovněž si chtěl podrobit 

Skotsko a Wales.

Roku  1166  Jindřich  Plantagenet  sjednal  sňatek  svého třetího  syna  Geoffroye

s Konstancií, dcerou slabého bretaňského vévody Conana IV. V době zásnub byly Konstancii 

pouhé čtyři roky a Geoffroyovi osm let. Jejich svatba se konala o dobrých patnáct let později. 

Jindřich  II. mezitím  Conana  přiměl,  aby  se  vévodského  titulu  vzdal,  a  jménem  syna, 

budoucího vévody, začal Bretaň spravovat sám.

Vůli tohoto nebezpečně mocného vladaře neslo mnoho Bretonců nelibě, věděli však, že 

nesnese odpor. (Třeba arcibiskup z Canterbury Jindřichu Plantagenetovi zkřížil plány a král 

jej dal v jeho vlastní katedrále zavraždit.)

I když byl Geoffroy už dávno dospělý, vlády nad Bretaní se mohl ujmout až roku 1181. 

(Toho samého roku se oženil  s  Konstancií.)  Předtím ale musel otci  slíbit,  že mu zachová 

věrnost,  ba dokonce vojensky zasáhne proti  svým bratrům, kdyby se snad některý  z nich 

opovážil proti starému králi povstat. Jak je vidět, vztahy v tomto slavném rodě nebyly zrovna 

nejlepší…

Jindřich  II.  skonal  roku  1189,  o  šest  let  tedy  přežil  svého  prvorozeného syna 

Jindřicha III. Mladíka.
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GEOFFROY II.

(1181–1186)

Roku 1181, po patnácti letech zasnoubení, mohli Geoffroy (anglicky Geoffrey) a Konstancie 

uzavřít manželství. Geoffroy pocházel z roku Plantagenetů, byl třetím synem anglického krále 

Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské. Měl tři bratry: Jindřicha, zvaného Mladík, Richarda, jenž 

později  dostal  přídomek Lví srdce,  a  Jana,  známého jako Bezzemek (anglicky Lackland). 

Konstancie byla dcerou bretaňského vévody Conana IV. a Markéty Skotské.

Díky manželství  s  Konstancií  se  Geoffroy  stal  bretaňským  vévodou.  Často

se zdržoval v Anglii, kde spravoval bohaté hrabství Richmond, čímž se vystavoval možnému 

nátlaku  ze  strany  Jindřicha  II. Ač  byl  Geoffroy  otci  blízký,  podpořil  vzpouru  Jindřicha 

Mladíka doprovázel jej i ve chvíli jeho předčasné smrti. Po bratrově skonu (1183) se Geoffroy 

stal  v pořadí druhým dědicem anglického trůnu – hned po starším Richardovi.  Bretaňský 

vévoda tedy měl silné postavení. O své panství Geoffroy skutečně pečoval: rozšířil vévodské 

statky,  vévodství  dobře  spravoval  a  získal  poslušnost  šlechty.  Z  období  jeho  vlády  se 

například  zachoval  Zákon  hrabětě  Geoffroye  (1185),  nejstarší  známý  bretaňský  zákon, 

zajišťující přednostní dědické právo prvorozenému mužskému potomkovi. Toto nařízení mělo 

zabránit dělení „baronství a rytířských lén“; přitom se předpokládalo, že nejstarší syn se o své 

sourozence postará.

Důležité funkce senešala a biskupa Geoffroy obsadil svými věrnými, čímž chtěl posílit 

vlastní moc a z Bretaně učinit ostrůvek klidu na hranicích plantagnetského impéria.  V téže 

době  (1180)  byl  francouzským králem korunován  Kapetovec  Filip  II.  August,  „přirozený 

nepřítel“ Jindřicha II. a jeho rodu.

Nicméně roku 1186 se Geoffroy s francouzským panovníkem sblížil, nepochybně se tím 

chtěl pojistit proti přílišnému Richardovu vlivu. Bretaňský vévoda pak náhle zemřel na pa-

řížském  turnaji  ve  věku  osmadvaceti  let.  Geoffroy  a  Konstancie  měli  dceru  Eleonoru, 

po manželově skonu Konstancie porodila pohrobka, budoucího vévodu Artuše Bretaňského.
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II. KOMENTÁŘ PŘEKLADU
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1. ÚVOD

Bakalářská  práce  Malé dějiny bretaňských králů a vévodů sestává  z  překladu  části 

francouzsky psané knihy Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne12 a z komentáře, jenž 

zahrnuje  analýzu  výchozího  textu  z  hlediska  faktorů  kontextových,  pragmatických

a textových, dále vysvětluje zvolenou překladatelskou strategii, použité metody a také posuny, 

k nimž při překladu došlo.

Pro  účely  bakalářské  práce  byla  přeložena  přibližně  polovina  zmíněné  publikace, 

konkrétně strany 9 až 49; přeložený text délkou odpovídá dvaadvaceti normostranám. Forma, 

kterou autor zvolil, je stručná a popularizační; text si klade za cíl poutavým způsobem shrnout 

dosavadní poznatky o středověkých dějinách Bretaně.

Hlavní  motivací  při  výběru  textu  byl  překladatelův  dlouhodobý  zájem  o  historii

a regionální kultury Francie. Jako další důvod můžeme zmínit, že v současné době je na čes-

kém trhu k dispozici pouze velmi omezený počet titulů pojednávajících právě o problematice 

bretonské kultury a dějin Bretaně jako nezávislého státu. Můžeme tedy soudit, že podobný 

překlad by mohl hrát významnou zprostředkující roli pro domácí čtenářskou obec.

Přestože  odborné  texty  o  Bretani  bychom u  tuzemských  knihkupců  hledali  marně, 

neměli bychom zapomínat, že bretonská kultura české veřejnosti není docela neznámá. Jen 

v posledních dvaceti letech vyšlo několik významných překladů z bretonské literatury – Pa-

měti bretonského venkovana od Jeana-Marie Déguigneta,13 výbory z díla Anatola Le Braze14,15 

a Françoise-Marie Luzela16 či antologie  Potopené zrcadlo: legendy, pověsti a pověry z Bre-

taně.17 Bretonskou literaturu u nás rovněž představilo několik čísel literárních časopisů (zejm. 

Světová literatura 4/1985, Souvislosti 2/2006, Plav 1/2012); v těch nalezneme nejen překlady 

zásadních bretonských děl, ale také odborné studie, z nichž dvě popisují přímo česko-bre-

tonské kulturní kontakty.

O tom,  že  se  v  naší  zemi  bretonská  kultura  těší  poměrně  značnému zájmu,  svědčí

i fakt, že v samotné Praze probíhají kurzy bretonštiny či bretonských tanců a na pražských 

scénách vystupují bretonští hudebníci18 i domácí interpreti bretonské hudby (skupiny Bran, 

12 GASCHE, É. Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne. Fouesnant: Yoran Embanner, 2006.
13 DÉGUIGNET, J.-M. Paměti bretonského venkovana. Přel. Gabriela Chalupská. Praha: Mladá fronta, 2003.
14 LE BRAZ, A. Legendy o smrti. Vybr. a přel. Anděla Muzikářová. Brno: Zvláštní vydání, 1999.
15 LE BRAZ, A. Ankou: legenda o smrti v Dolní Bretani. Vybr. a přel. Zdeněk Hrbata. Praha: Dauphin, 1996.
16 LUZEL, F.-M. Keltské pověsti a pohádky. Díl 1., Bretaň. Brno : Zvláštní vydání, 1996.
17 Potopené zrcadlo: legendy, pověsti a pověry z Bretaně. Vybr. a přel. Ivana Tomková. Praha: Argo, 2005.
18 Kupříkladu během roku 2012 v Praze vystoupili Yann-Fañch Kemener a Yves Leblanc.
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Treizh, M3). V oblasti hudby a tance je předním iniciátorem česko-bretonských kulturních 

vztahů občanské sdružení Rond.

Stejně tak nesmíme zapomínat, že Bretaň je vyhlášenou turistickou destinací.19 Zájem 

českých turistů dokládají mimo jiné vydání turistických průvodců po Bretani.20

Po celém světě  se  Bretaň proslavila  nejen památkami,  ale  také  svou kuchyní.  Mezi 

nejznámější  speciality  patří  jablečný  alkohol  cidre  či  crêpe  a  galette,21 tyto  lahůdky

si získávají stále větší oblibu i ve střední Evropě.

Témata  spojená  s  Bretaní  tedy  přitahují  pozornost  široké  české  veřejnosti

a  vzhledem  k  charakteru  příručky  Petite  Histoire  des  Rois  et  Ducs  de  Bretagne lze 

předpokládat,  že  právě  široká  veřejnost  by byla  cílovou  skupinou  jejího  překladu.  Tomu 

napovídá i fakt, že na rozdíl od odborníků (historiků, filologů, etnologů atp.) běžný čtenář 

se zájmem o Bretaň zpravidla nemá přístup k zahraniční odborné literatuře a informace čerpá 

především z publikací dostupných v češtině. 

Na následujících stránkách nejdříve provedeme podrobnou analýzu výchozího textu, 

přičemž budeme rozlišovat faktory vnětextové (autor, čas, místo, médium, adresát, jazykový 

kód, místo a čas, funkce textu) a vnitrotextové (téma a obsah, členění a grafika textu, koheze 

a koherence,  analýza  textu  na  rovině  lexikální,  morfologické,  syntaktické,  stylistické, 

textové).  Poté  vyložíme  typologii  překladatelských  problémů,  okomentujeme  použité 

překladatelské metody a dílčí překladatelská řešení.

Závěry budeme doplňovat  příklady z  výchozího textu i  z překladu,  přičemž zkratka 

O bude značit originál a zkratka P překlad. Čísly stran budeme v případě překladu odkazovat 

na příslušné strany této bakalářské práce, zatímco čísla stran uvedená u originálu se budou 

shodovat s číslováním použitým v knize Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne.

19 Zde  se  hodí  připomenout,  že  například  klášter  Mont-Saint-Michel,  který  stojí  na  hranicích  Bretaně
a Normandie, patří mezi vůbec nejnavštěvovanější francouzské památky.

20 Takovéto průvodce vydala nakladatelství Jota, Svojtka & Co. a Freytag & Berndt.
21 Crêpe  a  galette  připomínají  české  palačinky.  Zatímco  crêpe  se  připravuje  „na  sladko“  (podává  se

se sladkou polevou, se šlehačkou či s ovocem), do galette se přidávají slané ingredience (nejčastěji sýr, šunka 
a vejce).
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2. PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO TEXTU

Jak  jsme  zmínili  v  úvodu,  překlad  zahrnuje  pouze  část  knihy  Petite  Histoire  des  Rois

et Ducs de Bretagne. Pro potřeby překladatelské analýzy však budeme zohledňovat i tu část 

publikace, jež netvoří součást přeloženého textu.

2.1 Vnětextové faktory
V tomto oddíle budeme charakterizovat text z hlediska komunikační situace. Jako východisko 

nám poslouží teorie jazykových funkcí podle Romana Jakobsona, teorie funkční ekvivalence 

a poznatky Antona Popoviče z oblasti sémiotiky překladu.22

2.1.1 Autor
Autorem  příručky  Petite  Histoire  des  Rois  et  Ducs  de  Bretagne  je  Étienne  Gasche, 

popularizátor  dějin  Bretaně,  který  až  do  nedávného  odchodu  do  důchodu  působil  jako 

středoškolský  učitel  zeměpisu  a  dějepisu.  Ve svých  knihách  se  věnuje  především období 

středověku a druhé světové války; kromě Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne vydal 

publikace  o  jednotlivých  bretaňských  panovnících,  podílel  se  na  komiksovém zpracování 

osudů Anny Bretaňské,  napsal  jeden historický román a  několik  prací  o  protinacistickém 

odboji v departementu Loire-Atlantique.

Na popularizaci dějin Bretaně Étienne Gasche dlouhodobě spolupracuje s bretaňskými 

nakladatelstvími (Yoran Embanner,  Coop Breizh či  An Here), s rozhlasovou stanicí  Radio 

AlterNantes či s divadelníky.

Hlavní autorovou snahou je zpřístupnit  historická témata širokému publiku,  z tohoto 

důvodu  volí  celkem jednoduchý,  dobře  srozumitelný  styl  a  kombinuje  výkladový  postup 

s postupem vyprávěcím.23

2.1.2 Médium
Příručka Petite historie des rois et ducs de Bretagne vyšla roku 2006 v nakladatelství Yoran 

Embanner,  které  se  zaměřuje  na  popularizaci  kulturního  dědictví  Bretaně.  Kromě  knih 

o bretaňských dějinách publikuje rovněž slovníky nebo komiksy. Ze složení nabízených knih, 

jejich názvů i  grafické úpravy lze usuzovat,  že  cílovým publikem nakladatelství  je široká 

22 POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, s. 176–238.
23 MÜLLEROVÁ,  E.  Funkční  styly  a  jejich  základní  žánry  v  současné  komunikaci.  Praha:  SPN,  1989,

s. 11.
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čtenářská obec, zvláštně mladí čtenáři.

Zkoumaná publikace byla vydána v rámci edice Yoran chakod. Většina knih této edice 

pojednává o regionálních kulturách Francie a kulturách keltských zemí, má kapesní formát 

a je opatřena obrazovým doprovodem.

2.1.3 Adresát
Jak vyplývá z předchozí charakteristiky, titul je určen francouzskému čtenáři v dospívajícím 

či  dospělém  věku.  Třebaže  autor  počítá  se  širokým  okruhem  čtenářů,  může

u  nich  předpokládat  znalost  francouzských  středověkých  dějin,  poněvadž  tato  látka

ve Francii tvoří nedílnou součást osnov; navíc je pravděpodobné, že francouzský adresát bude 

alespoň na základní úrovni seznámen s dějinami Bretaně24 a se specifiky bretonské kultury.25 

Díky tomu si autor může v textu dovolit větší míru implicitnosti a obraznosti.

Je zřejmé, že kvůli změně adresáta se překlad bude v některých ohledech od originálu 

lišit. Překladatel musí mít na paměti, že regionální kultury Francie a dějiny Bretaně v naší 

zemi nejsou součástí obecného povědomí; pro překlad z toho vyplývá, že mnohé souvislosti 

a narážky bude  třeba  explicitovat,  konkretizovat  či  vysvětlit.  Překladatel  je  mj.  oprávněn 

do textu na vhodných místech začlenit vnitrotextové vysvětlivky. Kromě toho má možnost 

vkládat vysvětlivky do poznámek pod čarou, takovéto řešení by však mohlo zbytečně odvádět 

čtenářovu pozornost a působit rušivě, využili jsme jej tedy pouze v několika málo případech.

Se změnou čtenáře  se  pojí  také  změna stylistických norem a  konvencí.26 Konvence 

výchozího  jazyka  se  s  konvencemi  českými  v  mnohém  neshodují,  jejich  mechanické 

převádění  by dokonce  mohlo  celou  knihu  pro  čtenáře  učinit  nedůvěryhodnou.  (Blíže  viz 

kapitola  3.2.4  Překlad  na  rovině  stylistické.)  Aby dílo  plnilo  stejnou  funkci  v  odlišném 

kulturněhistorickém kontextu,27 překladatel musí zacházet se stylistickými prostředky, jež jsou 

cílovému jazyku vlastní.

2.1.4 Jazykový kód
Až na několik ojedinělých slov je celý text psán francouzsky. V knize nalezneme bretonská 

24 Kupříkladu  historické  postavy  jako  markrabě  Roland  nebo  vévodkyně  Anna  Bretaňská  zasáhly
i do francouzských dějin. Stejně tak povstání tzv. šuanů na přelomu 18. a 19. století výrazně ovlivnilo průběh 
Velké francouzské revoluce.

25 Politické otázky spojené s užíváním bretonštiny nebo s požadavkem Bretonců na decentralizaci státní správy 
se již po mnoho let diskutují ve francouzských médiích.

26 POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, s. 136.
27 LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 42.

35



a anglická  jména,  nadto  několik  přídomků  (tj.  přízvisek  středověkých  panovníků) 

bretonského28 nebo anglického původu.29

2.1.5 Místo a čas
Budeme-li  uvažovat  o  posunu  v  místě  a  čase  mezi  originálem  a  překladem,  dojdeme

k závěru, že výrazně se mění pouze místo.30 Originál byl vydán teprve v roce 2006, můžeme 

tak hovořit o překladu synchronním.

2.1.6 Funkce textu

2.1.6.1 Charakteristika textu s přihlédnutím k jazykovým funkcím podle 

Romana Jakobsona
Roman Jakobson definuje  v procesu komunikace šest  faktorů  – autora,  sdělení,  příjemce, 

kontext, médium, kanál (jazykový kód) – a šest jim odpovídajících funkcí – funkci expresivní, 

poetickou (estetickou), konativní, referenční, metajazykovou, fatickou. 

Z  hlediska  jazykových  funkcí  v  originálu  jasně  převládají  funkce  referenční 

a expresivní,  jejichž  kombinace  je  příznačná  pro  styl  popularizačních  publikací.  První 

z funkcí  odpovídá  autorovu  záměru  vzdělat  čtenáře,  druhá  zase  snaze  adresáta  pobavit. 

Expresivní funkce se v textu projevuje interpunkčními znaménky, volbou lexika, modalitou, 

ale také členěním vět a slovosledem. (Geoffroy a alors 8 ans et Constance 4 ans; le mariage  

aura bien lieu, quinze ans plus tard ! O: 46) Funkce referenční je naplňována všude tam, kde 

nás autor seznamuje s fakty. (Vers 1115, Alain Fergent abandonne le pouvoir à son fils et il se  

retire à l'abbaye de Redon où il mourra en 1119. O: 39)

S expresivní  funkcí  souvisí  funkce poetická.  Jejím projevem je estetická působivost 

formy, jakou je sdělení vyjádřeno. Tato funkce je však ve výchozím textu zastoupena pouze 

okrajově, můžeme ji dohledat v některých obrazných vyjádřeních. (Cependant, ce siècle des  

rois fainéants, qui n'inspirent pas la crainte, va finalement donner des ailes à leurs voisins… 

O: 10)

Ve velmi malé míře text obsahuje rovněž funkci konativní, zaměřenou na adresáta. Ta 

nachází  své  uplatnění  ve  větách  tázacích  a  zvolacích  a  také  v  zájmenu  on,  které  svým 

významem zahrnuje i adresáta. Konativní funkce se v textu vyskytuje v dosti malé míře. (Ne 

28 Např. Nominoë je znám jako „Tad ar Vro“, Alain IV. zase pod přídomkem Fergent.
29 Jean sans Terre (Lackland), česky Jan Bezzemek.
30 Originál  se  prodává  ve  Francii,  především  v  departementech  oblasti  Horní  a  Dolní  Bretaně;  překlad

by byl nabízen v českých knihkupectvích.
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pourrait-on pas imaginer qu'un jour, si la duchesse Anne devait sortir de son long sommeil,  

elle n'arrive devant son château, en sa « bonne ville » de Nantes ? O: 85)

O  něco  častěji  se  v  originálu  setkáváme  s  funkcí  metajazykovou,  jež  odkazuje 

k jazykovému kódu.  V textu  se objevuje tehdy,  když autor  užívá nějaký výraz  či  spojení

a následně vysvětluje jeho význam. K tomu dochází zpravidla u dat, u méně známých termínů 

nebo  u  přídomků  bretonského  původu.  (Il  aurait  connu  l'empereur  dès  825

au plaid d'Aix-la-Chapelle (un plaid est une assemblée convoquée par le roi - ou l'empereur  

-; on y débat pour prendre ensuite des décisions). O: 12)

2.1.6.2 Ostatní funkce
V závěru knihy se kumulují prostředky s funkcí expresivní a konativní, což napovídá, že autor 

chce  čtenáře  přesvědčit  o  svém  názoru  a  získat  jej  na  svou  stranu.  Vzniká  tak  dojem 

patetičnosti. V podobných případech můžeme hovořit o funkci persuazivní (přesvědčovací).31 

(Le ridicule ne tuant pas, c'est comme si Oslo n'était soudain plus en Norvège, ou si la Vienne  

était brusquement déclarée hongroise ou tchèque !!! O: 84–85)

Jelikož publikace  Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne nepřichází s novými 

zjištěními, pouze shrnuje poznatky z jiných zdrojů a místy se na ně přímo odkazuje, můžeme 

konstatovat, že je v knize realizována i funkce metatextová (viz seznam odborné literatury 

ve výchozím textu, s. 123–124).

2.2 Vnitrotextové faktory

2.2.1 Téma a obsah
Kniha  Petite  Histoire des  Rois  et  Ducs de  Bretagne vykládá  dějiny bretaňského státu,  to 

znamená,  že  mapuje  epochu sahající  od příchodu keltského kmene Britonů na  Bretaňský 

poloostrov v době stěhování národů po smrt Anny Bretaňské a přičlenění Bretaně k Francii 

na počátku 16. století.32

Jako  velmi  zajímavá  se  ukazuje  otázka  ideologického  zatížení  textu.  Nakladatelství 

Yoran Embanner totiž hájí regionální kultury Francie (v první řadě kulturu bretonskou), což se 

jednoznačně shoduje s postojem Étienna Gasche. Autor tak sice zpracovává objektivní fakta, 

31 MÜLLEROVÁ,  E.  Funkční  styly  a  jejich  základní  žánry  v  současné  komunikaci.  Praha:  SPN,  1989,
s. 44.

32 Kapitola o pozdějším vývoji je maximálně stručná – přestože popisuje události pěti staletí, délkou se omezuje 
na pouhé tři tiskové strany.
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místy k nim nicméně dodává své subjektivní hodnocení.33

2.2.2 Členění a grafika textu
Z hlediska kompozice se rozlišuje dvojí členění textu, a to členění horizontální a vertikální. 

Horizontální členění označuje dělení textu do po sobě následujících částí.  Zkoumaná 

příručka začíná předmluvou a úvodem, po nich jsou chronologicky řazeny medailony vládců 

Bretaně. Každý medailon popisuje život daného panovníka a události, k nimž došlo za jeho 

vlády.  Délka  jednoho  medailonu  se  pohybuje  kolem jedné  normostrany a  mění  se  podle 

vladařova významu. Medailony tvoří  samostatné kapitoly a jsou od sebe vizuálně odděle-

ny – každému je věnována samostatná dvojstrana, každý je opatřen nadpisem, sestávajícím 

z vládcova  jména  a  datace  jeho  panování.  Druhá  polovina  publikace,  jejíž  překlad  nebyl 

předmětem  této  bakalářské  práce,  obsahuje  zbývající  část  medailonů;  po  nich  následuje 

chronologický  seznam  vládců  Bretaně,  Anglie  a  Francie  mezi  lety  830  a  1514.  Dále  je 

zařazeno  několik  kapitol  v  rozsahu  přibližně  dvou  normostran.  Ty  se  zabývají  několika 

klíčovými  událostmi  a  význačnými  osobnostmi,  jež  spadají  do  období  středověku  a  jsou 

spjaty s Bretaní. V závěru knihy je umístěn jmenný rejstřík, bibliografie a obsah. 

Jako  vertikální  členění  se  pojmenovává  odstupňování  částí  textu  podle  závažnosti 

sdělované informace.  Největší  závažnost lze přisoudit  hlavnímu výkladu (úvodní kapitola, 

panovnické medailonky a krátké závěrečné kapitoly). Méně důležité informace jsou v něm 

odděleny  graficky  –  autor  je  uvádí  menším písmem v  poznámkách  pod  čarou,  případně 

v závorkách.  Hlavní  výklad  doprovázejí  předmluva,  seznam  panovníků,  jmenný  rejstřík, 

bibliografie a obsah.

Ze  způsobu  nakládání  s  informacemi  v  medailonech  můžeme  vyvodit,  že  autor

u adresátů nepředpokládal soustavnou četbu od začátku do konce a příručku uzpůsobil tak, 

aby čtenáři mohli rychle a jednoduše najít informace právě o tom panovníkovi či časovém 

úseku,  jenž  je  zajímá.  Z  tohoto  důvodu medailony představují  navzájem nezávislé  celky, 

srovnatelné se slovníkovými hesly. Tento autorův záměr musí překladatel respektovat.

2.2.3 Koherence a koheze
Texty  psané  v  odborném  stylu,  jemuž  je  styl  popularizační  podřazen,  mají  být  jasné, 

srozumitelné a přehledné. Stejný cíl sleduje i zkoumaná příručka. 

Soudržnosti textu lze dosáhnout prostředky koheze a koherence. Koherencí rozumíme 

33 Kromě toho bychom mohli uvažovat o tom, zda autor svému postoji nepřizpůsobil i výběr historických fakt.
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organizaci  textového  obsahu,  konkrétně  tematickou  návaznost  sémantických  složek  textu. 

Koherence  bývá  v  textu  vyjádřena  prostřednictvím  kongruence  či  pomocí  identity 

gramatických  kategorií.  (Après  la  mort  de  Louis  le  Pieux,  Nominoë laisse  prudemment  

les trois fils de l'empereur en désoudre et il doit affronter les troupes de Charles le Chauve en  

843 à Messac (où il réside souvent) et en 845 à Ballon, célèbre victoire des Bretons contre  

les Francs. O: 13)

Naopak  koheze  se  vztahuje  k  zachování  výrazové  spojitosti  a  bývá  vyjádřena 

syntaktickými  prostředky.  Mezi  základní  kohezní  mechanismy se  řadí  anafora  (De là va 

naître une situation nouvelle avec l'arrivée de Nominoë […]. O: 11),34 katafora (IXe siècle :  

en 818 c'est le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, qui, ayant hérité la couronne et des am-

bitions de son père, vient de battre un « roi breton », Morvan. O: 10),35 elipsa (Cependant, ce  

siècle des rois fainéants, qui n'inspirent pas la crainte, va finalement donner des ailes à leurs  

voisins… O:  10),36 substituce  (Nominoë  est  peut-être  un  seigneur  de  Cornouaille  ou  du  

Vannetais.  Il aurait  pu  connu  l'empereur  […].  O:  12),37 lexikální  koheze  (Sans  doute  

conscients du danger que les Vikings font peser sur les côtes, Charles le Chauve et Nominoë 

s'accordent  pendant  un  temps.  Puis  on  retrouve  le  prince  breton à  la  tête  de  plusieurs  

expéditions militaires ; c'est au cours de l'une d'elles qu'il meurt le 7 mars 851 à Vendôme.

O: 13)38 a spojování pomocí konektorů, tj. výrazů se spojovací funkcí (Il favorise alors la fon-

dation de l'abbaye […]. O: 13).

Obzvláště výraznou úlohu zastává lexikální koheze v podobě synonymické koreference. 

V originále  se  takovéto  výrazy se  shodným významem místy opakují  i  v  rámci  jednoho 

medailonu (le seigneur, le prince breton, « père de la patrie », Nominoë, il. O: 12 – 13). 

V  některých  pasážích  jsou  koheze  a  koherence  oslabeny  a  text  se  stává  méně 

přehledným. Dochází k tomu tehdy, když autor klade volně vedle sebe informace různého 

charakteru,  aniž  by  vysvětlil  souvislost  mezi  nimi  či  dbal  na  logickou  výstavbu  textu. 

Kupříkladu v kapitole o Conanu Křivém je vévodův přídomek (le Tort) v textu zastoupen již 

od druhého odstavce, jeho význam však autor vysvětlí až v odstavci čtvrtém, a to na poměrně 

nevhodném místě. V překladu jsme pro lepší přehlednost z věty v závorce učinili poznámku 

34 Anafora poukazuje k již řečené informaci.
35 Katafora předznamenává dosud nevyřčenou informaci.
36 Elipsa znamená vynechání informace, kterou si čtenář může jednoduše domyslet.
37 Při  substituci  dochází  k  nahrazení  konkrétnějšího  výrazu  neurčitým  zástupným  výrazem  (především 

zájmenem).
38 Lexikální koheze je  založená na významové příbuznosti mezi slovními jednotkami, jejími prostředky jsou 

opakování  výrazu,  synonymie,  hyperonymie,  hyponymie,  kohyponymie,  metonymie,  antonymie  a  užití 
zobecňujícího výrazu.
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pod čarou a tu přiřadili hned k prvnímu výskytu přídomku Křivý.

D'ailleurs  la  lutte  contre  son  beau-frère  Foulque  Néra  va  désormais  occuper  Conan  le  Tort  
(« tort »…  de  tortueux,  car  il  boîtait  peut-être,  ou  parce  qu'il  avait  l'esprit  tortueux  pour  ses 
ennemis?). Conan avance sur Nantes, pénètre dans la cité et y fait construire une tour au Bouffay 
qui est un affront pour les Nantais et leur protecteur angevin. (O: 29)

Conan Křivý [Poznámka  pod čarou:  Conan  za  svou přezdívku možná vděčil  kulhavosti  nebo 
lstivému jednání s nepřáteli (pozn. aut.).] nebyl pouze syn renneského hraběte Juhela Bérengera, 
ale díky své manželce Ermengardě navíc ještě zeť hraběte z Anjou Geoffroye I. […] mezi Fulkem 
III. a Conanem Křivým propukl otevřený boj. Conan přitáhl k Nantes, podařilo se mu dokonce 
proniknout za hradby a ve čtvrti Bouffay dal postavit věž, což znamenalo potupu pro obyvatele 
města i pro hraběte z Anjou, jejich ochránce. (P: 20)

Shledá-li překladatel, že se v originále vyskytují tematické skoky, v zájmu větší míry 

koheze má možnost do textu zapojit spojky či odkazovací zájmena, v místě zkratkovitého 

vyjadřování může vložit nenápadné vnitrotextové vysvětlivky.

Quelques semaines plus tard Érispoë reçoit à Angers les insignes royaux pour la Bretagne qui font 
de lui une sorte de « vice-roi » autonome au sein de l'espace carolingien dont le roi est Charles 
le Chauve pour la partie occidentale alors que Lothaire (mort en 855) en est l'empereur et que 
le troisième frère, Louis le Germanique, règne sur la partie orientale. (O: 14–15)

Několik týdnů nato Érispoë obdržel ve  městě  Angers  královské insignie, stal  se  tak jakýmsi 
„místokrálem“ autonomní Bretaně   v     rámci     franské     říše  . Ta     se   mezitím   rozdělila   – zatímco Karel 
Holý panoval  západofranské  říši, Ludvík Němec se stal králem říše východofranské; poslední 
z bratrů, Lothar I. (skonal roku 855), dostal císařský titul a říši středofranskou. (P: 13)

2.2.4 Rovina lexikální, morfologická, syntaktická, textová a stylistická

2.2.4.1 Rovina lexikální

2.2.4.1.1 Termíny
Na rovině lexikální v textu odlišíme běžnou slovní zásobu a termíny, příznačné pro odborný 

styl.39 Nejhojněji jsou zde zastoupené pojmy z níže uvedených oblastí.

• Historie:  Capétien,  Carolingiens,  empereur,  Empire,  époque mérovingienne,  fief, 

chevalier, marche, rois fainéants.

• Politika a veřejná správa ve středověku:  comté,  domaine ducal,  duc,  duché,  plaid, 

seigneur, succésseur, suzerain, vassal.

• Právo:  abdiquer,  alliances,  Assises du comte Geoffroy,  autorité,  complot,  deshériter, 

droit d'aînesse, héritier, légitimité, loi.

• Zeměpis:  Armorique,  Bretagne,  Domnonée,  Gaule,  France,  île de Bretagne,  océan 

39 MÜLLEROVÁ,  E.  Funkční  styly  a  jejich  základní  žánry  v  současné  komunikaci.  Praha:  SPN,  1989,
s. 23.
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Atlantique, Proche-Orient, Rennes.

• Církev a náboženství: abbé, abbaye, archévêque, évêque , moine.

• Označení  kmenů  a  národů:  les  Anglais,  les Bretons,  les Francs,  les Normands, 

les Vikings.

• Rodina a lidský život: épouser, fille, gendre, mari, mariage.

• Vojenství: bataille, connétable, envahisseur, sénéchal, vainqueur.

2.2.4.1.2 Hodnotící výrazy a obrazná vyjádření
Další samostatnou skupinu tvoří hodnotící výrazy a obrazná vyjádření, těch se v populárně 

naučném  stylu  využívá  jako  prostředků  aktualizace.  Plní  expresivní  (či  poetickou)  fun-

kci – mají  za cíl  text ozvláštnit,  upoutat či  pobavit  adresáta nebo vyjádřit  autorův osobní 

názor.  (Cependant, ce siècle des rois fainéants, qui n'inspirent pas la crainte, va finalement  

donner des ailes à leurs voisins… O: 10) Pokud bychom zkoumali konkrétní druhy vyjádření, 

v nichž dochází k posunu původního významu slova, v publikaci bychom nalezli příklady 

následujících tropů:

• metonymie  (Le  Breton qui  débarque  alors  en  Gaule  ou  en  Armorique  se  trouve  

au coeur d'une population majoritairement celtique. O: 9);

• eufemismus (Peu après, Pascweten disparaît à son tour… O: 19);

• perifráze  (C'est  plutôt  la  division  au  sein  de  la  famille  mérovingienne  qui  veut,

au  VIe siècle,  que  le  fait  d'être  l'ami  de  «     l'un     »  entraine  à  devenir  l'ennemi  

de «     l'autre     »   […]. O: 9);

• personifikace  ([…] sa  décision de  deshériter  son  fils  Hoël  au  profit  de  son

petit-fils,  envenima ses  derniers  jours  et  ne pouvait  que compliquer  sa succession

en 1148. O: 41).

2.2.4.2 Rovina morfologická
V otázce morfologie představují zvláštní problém slovesné časy. V originále jsou zastoupeny 

passé composé ([…]  le christiannisme a pu se développer  […]. O: 9), passé simple ([…] 

à l'échelle de cet empire qui fut immense […]. O: 9), imparfait ([…] alors qu'il exhortait […]. 

O: 91), présent ([…] les hommes traversent […]. O: 9), futur proche ([…] ce siècle des rois  

fainéants, qui n'inspirent pas la crainte, va finalement donner des aules à leurs voisins… 

O: 10) a futur simple (Érispoë le payera […]. O: 15). 
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Jako základní čas výkladu se v originále objevuje přítomný čas ve významu prézentu 

historického,40 což francouzský úzus umožňuje; v kontextu českých stylistických konvencí 

však  historický  prézens  působí  příznakově.  V  česky  psaných  odborných  textech 

pojednávajících o historii má prézens historický místo pouze jako prostředek aktualizace a lze 

jej užít zejména ve větách se zvýšenou mírou expresivity (viz níže); pokud by byl v překladu 

zastoupen v přílišné míře, text by pro čtenáře ztrácel důvěryhodnost. Kvůli tomu je nutné text 

jako celek převést do času minulého. 

VIIIe siècle  :  avec  l'entrée  en  scène  de  la  dynastie  carolingienne  au  milieu  du  siècle,
les  données  vont  changer  :  la  volonté  de  Charlemagne  (768-814)  d'imposer  son  pouvoir
sur la moitié occidentale de l'Europe l'amène à devoir choisir entre combattre et composer avec ses 
voisins. (O: 10)

V polovině 8. století přichází na scénu karlovská dynastie, čímž se dramaticky mění poměry – Ka-
rel I. Veliký (vládl 768–814) si chce podrobit celou západní Evropu, tudíž musí chytře volit, s kým 
sjedná spojenectví a komu vyhlásí válku. (P: 10)

Celková znalost originálu napovídá, že tvary passé simple a passé composé se vážou 

ke skutečnostem časově  předcházejícím před  ději  vyjádřenými  ve  tvaru  přítomného  času. 

Opačnou funkci plní tvary futur simple a futur proche.

VIe siècle : l'arrivée de Bretons à l'époque mérovingienne n'est pas non plus systématiquement 
contrariée par le pouvoir (Clovis et ses descendants) puisque le roi franc et son armée ont été  
baptisés, sans doute sous l'influence de la reine, la chrétienne Clotilde. (O: 9)

Příchodu  Britonů  na  kontinent  moc  dvora  cíleně  nebránila  ani  za  vlády  merovejské  dynastie 
(Chlodvíka I. a jeho dědiců), franský král i jeho vojsko totiž pod vlivem zbožné královny Klotildy 
přestoupili na křesťanství. (P: 10)

Cependant, ce siècle des rois fainéants, qui n'inspirent pas la crainte, va finalement donner des 
ailes à leurs voisins… (O: 10)

Nicméně v tomto století „líných“ králů upadající franská moc již  pro Bretonce nepředstavovala 
hrozbu, a tak nic nebránilo jejich pozdější emancipaci. (P: 10)

Další  rozdíl  mezi  výchozím  textem  a  překladem  spočívá  v  tom,  že  francouzština

na rozdíl od češtiny běžně využívá polovětných a participiálních vazeb, jež umožňují sdělení 

vyjádřit  kondenzovaně,  kromě toho mohou obsahovat  i  různé  příznaky (například  mohou 

značit  příčinu).  Takovýmto  vazbám  přibližně  odpovídají  české  přechodníky  a  polovětné 

konstrukce  přívlastkové;  ty  se  z  běžné  komunikace  prakticky vytratily  a  v  popularizační 

příručce by působily archaicky. Jako řešení se nabízí překládat francouzské vazby pomocí 

vedlejších  vět.  Případně můžeme příznak nesený francouzskou polovětnou či  participiální 

vazbou naznačit jiným prostředkem, kupříkladu pomlčka spojující dvě věty hlavní v češtině 

40 HENDRICH, J., RADINA, O. a TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2001, s. 419.

42



napovídá, že druhá věta udává příčinu věty první.

Sans doute  conscients  du danger  que les  Vikings font  peser  sur  les  côtes,  Charles  le  Chauve 
et Nominoë s'accordent pendant un temps. (O: 13)

Karel Holý i Nominoë si bezpochyby uvědomovali hrozbu vikingských nájezdů, na jistý čas se 
proto usmířili. (P: 12)

Les  premières  années  du  règne  sont  marquées  par  l'instabilité,  Salomon  participant
à  des  alliances  hostiles  au  Carolingien  avec  des  alliés  inconstants  comme  Robert  le  Fort.
(O: 16)

První roky Šalomounovy vlády byly poznamenány nestabilitou –  bretaňský  král  vytvářel 
spojenectví proti Karlu Holému, ale jeho spojenci (mj. Robert Statečný) byli nestálí. (P: 14)

2.2.4.3 Rovina syntaktická
V  originálu  převažují  věty  jednoduché  a  relativně  krátká  souvětí.  Většina  souvětí  je 

souřadných, hojně se v jich objevují běžné spojky jako et a mais. 

Souvětí  podřadná  ve  výchozím  textu  zpravidla  obsahují  vedlejší  větu  předmětnou 

či podmětnou,  uvozenou  vztažným  zájmenem  qui  nebo  que,  popřípadě  větu  vedlejší

s platností časovou, kterou na větu hlavní navazují spojky lorsque, alors que nebo au moment  

où. 

Vers 1115, Alain Fergent abandonne le pouvoir à son fils et il se retire à l'abbaye de Redon où il 
mourra en 1119. (O: 39)

Kolem roku 1115 Alain IV. předal vládu synovi, zbytek svých dní prožil v redonském opatství, tam 
také roku 1119 zemřel. (P: 25)

Hoël pourrait voir son pouvoir vaciller vers 1075 lorsque des seigneurs bretons, autour de Ranulf 
de  Gaël,  s'en  prennent  à  Guillaume  le  Conquérant,  lequel  voit  là  une  occasion  d'intervenir 
en Bretagne. (O: 37)

Hoëlova autorita  byla  otřesena kolem roku 1075,  kdy Rudolf  z  Gaël  vedl  povstání  některých 
bretaňských  vazalů  proti  Vilému Dobyvateli  a  nový vládce  Anglie  si  tuto  příležitost  k  invazi 
do Bretaně rozhodně nechtěl nechat ujít. (P: 24)

Jednoduchá syntax vyhovuje autorskému stylu, jenž kombinuje výklad s vyprávěním, 

i autorovu záměru vyjádřit informace hutnou formou.

2.2.4.4 Rovina stylistická
Kniha Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne představuje popularizační text,41 pohybuje 
41 „Jde  o  prezentování  poznatků  obecněji  přístupnou  formou  […].  Tato  popularizace  byla  a  dosud  je

pro českou situaci  důležitá  i  tím,  že nahrazuje přece  jen u nás  obtížněji  dostupnou cizí  literaturu,  resp.  
pomáhá k snazší orientaci v její záplavě, a tím k lepší informovanosti. Popularizační texty vyžadují sice sloh 
méně náročný (zejména v oblasti terminologie, matematického aparátu apod.), avšak toto jisté zjednodušení  
by nemělo jít na úkor věcné správnosti.“ ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný 
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se tedy na pomezí  stylu odborného a publicistického.  Ze stylu odborného přebírá  užívání 

terminologie, snahu o stručnost, jasnost a jednoznačnost;42 naopak pro styl publicistický jsou 

charakteristické vyšší míra expresivity a zvýšený výskyt aktualizovaných pojmenování, nižší 

frekvence  opakování  výrazů,43 nadto  poutavé  grafické  ztvárnění  či  výběr  sdělovaných 

informací mimo jiné podle toho, jak jsou pro čtenáře zajímavé. 

Pro  populárně  naučný  styl  je  typické,  že  text  „je  formulován  tak,  aby  jej  mohl

se zájmem a užitkem číst neodborník, který nemíní vykládaný problém studovat, nýbrž hledá 

jen jeho přístupné vysvětlení“.44 V porovnáním se slohem odborným zachází styl populárně 

naučný s terminologií jen tam, kde je to nezbytně nutné, nemůže proto dosáhnout stejné míry 

kondenzovanosti.45

Slohové postupy v textu nalezneme dva, výklad a vyprávění. Tato kombinace je pro po-

pulárně naučný styl příznačná, poněvadž autorovi umožňuje popsat téma poutavým způsobem 

a  do  textu  promítnut  svůj  subjektivní  pohled  na  věc.  S  tím  souvisí  prvky subjektivního 

hodnocení, jež autor do textu vložil. (Blíže viz kapitola 2.2.4.1.2 Hodnotící výrazy a obrazná 

vyjádření.)

2.2.4.5 Rovina textová
Analýza  na  rovině  textové  ukazuje,  že  jednotlivé  věty  na  sebe  navazují  krátké

a jednoduché výrazy jako et, mais, alors, donc, ainsi, ale také pouhá interpunkční znaménka 

(čárka, středník a dvojtečka). Tímto způsobem vzniká řetěz stručných informací, jež jedna 

na druhou plynule navazují, přičemž velmi důležitou úlohu zastávají prostředky koheze a ko-

herence. (Blíže viz kapitola 2.2.3 Koherence a koheze.)

874 : Salomon connaît une mort affreuse : il a les yeux crevés avant d'être tué. (O: 18)

Roku  874  Šalomoun  umírá  děsivou  smrtí:  vrahové  mu  vyloupli  oči,  teprv  pak  ho  zabili.
(P: 14)

text. Praha: Leda, 1999, s. 39.
42 MÜLLEROVÁ,  E.  Funkční  styly  a  jejich  základní  žánry  v  současné  komunikaci.  Praha:  SPN,  1989,

s. 23.
43 MÜLLEROVÁ,  E.  Funkční  styly  a  jejich  základní  žánry  v  současné  komunikaci.  Praha:  SPN,  1989,

s. 44–45.
44 BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992, s. 370.
45 BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992, s. 370.
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3. TYPOLOGIE PŘEKLADATELSKÝCH PROBLÉMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ, METODA 

PŘEKLADU

3.1 Překladatelská strategie
Překladatelskou strategií rozumíme po vzoru Antona Popoviče celkový přístup k překladu, 

podle  nějž  překladatel  volí  konkrétní  metody  a  vybírá  z  možných  řešení.  V  otázce 

překladatelské strategie v této práci vycházíme z požadavku zajištění funkční ekvivalence, jak 

jej  definovali Anton Popovič46 a Jiří Levý.47 Oba tito teoretici  vycházeli  ze strukturalismu 

a zastávali názor, že překladatel má sdělení obsažené v originále vyjádřit prostředky, které 

jsou vlastní cílovému jazyku, a dosáhnout srovnatelného účinku na adresáta. 

Optimální překlad by měl vystihnout významový invariant originálu a výrazové prvky 

překladu a originálu by si měly funkčně i strukturně navzájem odpovídat.48 V případě naší 

příručky můžeme za  invariantní  významové  jádro,  jež  je  překladatel  povinen  respektovat 

a v textu  zachovat,  označit  informační  funkci  textu,  jeho  věcnou  správnost,  přehlednost, 

srozumitelnost a také zábavnost. 

3.2 Překladatelské problémy a jejich řešení
Problémy,  s  nimiž  se  setkáváme při  převodu publikace  Petite  Histoire  des  Rois  et  Ducs  

de Bretagne do češtiny, budeme nyní analyzovat na různých rovinách textu.49

3.2.1 Překlad na rovině lexikální
V oblasti lexika se překladatel musí potýkat v první řadě s překladem termínů, vlastních jmen 

a jednoslovných výrazů bretonského či anglického původu. 

Aby si  překladatel  mohl  být  jist,  že  pro  daný termín  či  dané  jméno zvolil  vhodný 

ekvivalent, musí vycházet z odborné literatury. Nicméně musíme mít na paměti, že zvláště 

v případě vlastních jmen neexistuje jednotný úzus a zdroje se mohou rozcházet. Jako nejlepší 

se tak ukazuje zvolit jednu publikaci, z níž budeme čerpat primárně, a tu doplňovat z jiných 

původních českých či v českém překladu dostupných textů. Je přitom nutné upřednostňovat 

původní  české  texty,  jelikož  u  těch  lze  předpokládat  větší  věrnost  české  terminologii. 

Pro účely této práce jsme za hlavní zdroj informací zvolili knihu Dějiny Francie.50

46 POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, s. 109 – 113.
47 LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 26–27.
48 POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, s. 123.
49 POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, 88–102.
50 KUDRNA, J., ed. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988.
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Bylo  by  samozřejmě  ideální,  kdyby  se  nám  podařilo  ke  každému  francouzskému 

termínu či jménu najít vhodný a zažitý český ekvivalent. Ne vždy se nám to však podaří, 

protože systém české terminologie se se systémem francouzským zcela neshoduje; ocitujeme 

zde několik nejdůležitějších odchylek. 

Zatímco  čeština  rozlišuje  ostrovní  keltský  kmen  Britonů  od  pozdějších  obyvatel 

Bretaňského  poloostrova,  Bretonců,  francouzština  má  pro  obě  tato  etnika  jediný  název: 

les Bretons.  Podobně  tak  oproti  francouzštině,  jež  disponuje  pouze  adjektivem  breton,

v  češtině  existují  přídavná  jména  bretonský  a  bretaňský;  první  z  nich  se  vztahuje 

k bretonskému  etniku,  jazyku  a  kultuře,  druhé  má  význam  místní  (Bretaňský  poloostrov 

atp.).51 Francouzské  adjektivum  normand  má  taktéž  dva  české  protějšky:  adjektivum 

normanský se  týká  kmenu  či  kultury,  adjektivum  normandský zase  vyjadřuje  vazbu 

na Normandii jako oblast.52 

Jistý problém představuje i francouzské pojmenování pro vikingské nájezdníky. Autor je 

nazývá Vikingy či Normany; českému čtenáři ale nemusí být zřejmé, že se v daném textu 

jedná o synonyma. Do roku 911, kdy se část Vikingů usadila v severní Francii  (v oblasti  

Normandie), proto užíváme pouze označení Vikingové. V souvislosti se zmínkou o vzniku 

normanského  panství  jsme  do  překladu  zařadili  vnitrotextovou  vysvětlivku.  (Ve stejném 

období se Vikingové (označovaní též jak  o Normané)   chtěli trvale usadit na dolním toku Loiry, 

a to zejména ve městě Nantes. P: 17)

Pokud nám odborná literatura nabízí  více překladových variant (či nenabízí variantu 

žádnou),  možná  řešení  musíme  konzultovat  s  odborníky  na  dané  téma.  Jedním

z  předních  českých  medievalistů  je  doc.  Martin  Nejedlý,  právě  s  ním jsme  konzultovali 

problémy s terminologií  a fakticky nejasná místa v originále.  Na jeho radu jsme se např. 

rozhodli  označení  connétable,  sénéchal přeložit  pomocí  výrazů  přejatých  z  francouzštiny 

(konetábl,  senešal),  které  jako  jediné  přesně  odkazují  na  tutéž  skutečnost  jako  výraz 

francouzský,  spojení  droit  de  „bris“ převést  do  češtiny  opisem  (právo  na  vraky  lodí)

a pro přezdívky středověkých panovníků užívat zásadně pojem přídomek. Díky konzultacím 

s doc. Martinem Nejedlým jsme taktéž ověřili platnost různých překladatelských řešení, za 

všechny jmenujme sousloví  vévodské statky (domaine ducal),  dědické právo a  právo vést  

válku (droits  des  seigneurs  sur  les  héritages  et  sur  les  guerres)  nebo  jméno  Fulk  III. 
51 Příruční slovník jazyka českého. [online]. Dostupný z: http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php.
52 Slovník spisovného jazyka českého. [online]. Dostupný z: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php.
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(v originále Foulque Néra).

Vhodná řešení jsme místy vybírali za pomoci internetového vyhledávače tak, že jsme 

porovnali  četnost  užití  jednotlivých  variant.  Tento  postup  se  osvědčil  zejména

v souvislosti  s  místními  názvy.  Kupříkladu pro  slovní  spojení  comté  de  Vannes připadají 

v úvahu  překladové  varianty  hrabství vanneské,  vanneské  hrabství  a  hrabství  Vannes. 

Zadáme-li do vyhledávače obdobná spojení vztahující se k britským hrabstvím, zjistíme, že 

formulace hrabství Cornwall nebo hrabství Devon mají oproti spojením cornwallské hrabství 

či  devonské hrabství (1 050 a 5 výskytů) mnohem vyšší počet výskytů (12 2200 a 15 900 

výskytů);  archaizující  označení  s  adjektivem v  postpozici  (hrabství  cornwallské,  hrabství  

devonské) nejsou zastoupena téměř vůbec (3 výskyty a 1 výskyt). Z toho pro překlad vyplývá, 

že před ostatními možnými formulacemi je dobré upřednostnit typ hrabství Vannes, hrabství  

Rennes.

Výše jmenovanými postupy bychom měli docílit toho, že český čtenář bude schopen 

předmět řeči bez problémů identifikovat, případně si o něm dohledat bližší informace v česky 

psaných publikacích. 

Nyní  se  zaměříme  na  několik  specifických  problémů,  které  si  zaslouží  zvláštní 

pozornost.

3.2.1.1 Místní jména
Velká část vlastních jmen, jež se v originále objevují, postrádá zažitý český ekvivalent. To se 

týká především místních jmen (např. Nantes, Rennes, Landévennec, Montreuil-sur-Mer); snad 

jediné  místo,  jež  má  svůj  český  název,  je  Hora sv. Michaela.  Ta  je  nicméně

i pro českou veřejnost daleko známější pod pojmenováním Mont-Saint-Michel, ukázalo se tak 

jako lepší v překladu ponechat název francouzský.

3.2.1.2 Jména historických osobností
Stejný  problém nám působí  i  jména  historických  osobností,  hlavně  vladařů  regionálního 

významu,  které  česká  historiografie  dosud  nezkoumala.  Při  překladu  je  v  podobných 

záležitostech  nezbytné  dodržet  jednotný  postup,  my  jsme  po  konzultacích  s  odborníky 

stanovili postup následující.53

53 Vzhledem k tomu, že v závěrečné části příručky je zařazen i jmenný rejstřík, můžeme počítat s tím, že pokud 
by čtenář českého vydání chtěl zjistit původní podobu jména, nalezl by ji spolu s českou variantou, užívanou  
v daném překladu, právě tam. Takto postupujeme kvůli tomu, aby přílišný výskyt cizích jmen v těle textu 
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3.2.1.2.1 Mužská jména
1. Existuje-li obecně zažitý český ekvivalent jména a přídomku dané historické osobnosti 

(např.  Karel  I.  Veliký, Ludvík  I.  Pobožný),  upřednostníme  jej  před  původní 

variantou.54,55 

2. Pokud český ekvivalent daného mužského jména neexistuje (např. Judicaël, Lambert, 

Riwallon,  Guigon,  Pascweten,  Rivelen,  Guérec'h,  Rudalt,  Yann,  Hesdren,  Hoël, 

Guérec'h, Drogon, Budic, Alain), zachováme jeho původní podobu.

3.2.1.2.2 Ženská jména
1. Existuje-li český ekvivalent daného jména, jméno v této podobě uvedeme v těle textu 

(Mathylde – Matylda, Berthe – Berta).56

2. Končí-li cizí ženské jméno na  němé e, v překladu změníme zakončení na  -a,  čímž 

adresátovi  naznačíme,  že  se  jedná  o  osobu  ženského  pohlaví  (Ermengarde –  Er-

mengarda, Havoise – Havoisa podobně jako Mathylde – Matylda, Berthe – Berta).

3.2.1.2.3 Přídomky
1. Přídomky  francouzských  a  anglických  králů,  jež  mají  ustálený  český  ekvivalent, 

přeložíme s použitím odborné literatury (blíže viz kapitola 3.2.1 Překlad na rovině 

lexikální). (Charlemagne – Karel I. Veliký, Pépin le Bref – Pipin III. Krátký).

2. Přídomky  bretaňských  vévodů  a  jejich  manželek,  které  v  originále  figurují

ve  francouzské  podobě  a  jejichž  význam je  zřejmý či  jej  lze  dohledat  v  odborné 

literatuře,  přeložíme odpovídajícím českým výrazem (Alain Ier le Grand –  Alain I.  

Veliký, Alain II Barbetorte – Alain II. Ryšavý, Conan le Tort – Conan Křivý, Conan IV 

le Petit – Conan IV. Malý).

3. Vzhledem k tomu, že příručka se soustředí na postavy panovníků Bretaně (a potažmo 

také Anglie a Francie),  nikoli  na dějiny obecně,  má smysl  zachovat i ty vladařské 

na čtenáře nepůsobil rušivě. Navíc u jmen historických osobností, jež česká historiografie zkoumá, běžně 
dochází k počešťování. V českých publikacích se např. nesetkáme s tím, že by francouzský král Ludvík XIV. 
byl označován jako Louis XIV.

54 Jak jsme již konstatovali, úzus je v této oblasti nejednotný. Kvůli tomu varianty vybíráme v první řadě podle  
publikace Dějiny Francie.

55 Zvláštní případ představuje jméno Salomon (bretonsky Salaün), jehož českým ekvivalentem je Šalomoun. 
V těle textu jsme upřednostnili  českou variantu jména; nicméně jsme spolu s ní v místě prvního výskytu 
jména uvedli také podobu francouzskou a bretonskou.

56 Jméno  Aliénor má více možných českých ekvivalentů; s ohledem na  Dějiny Francie jsme zvolili podobu 
jména Eleonora.
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přídomky,  jež ustálený český ekvivalent  postrádají,  byly by přeložitelné  jen  velmi 

obtížně  či  se  originále  vyskytují  v  jiné  než  francouzské  podobě  (Beauclerc, 

Courteheuse, Lackland, Fergent).  Jedná  se  o  jakousi  informaci  navíc,  kterou 

poskytujeme českému čtenáři; právě v tomto bodě může navíc český překlad přispět 

domácí historiografii.

4. Naproti tomu přídomky místních šlechticů jsou méně podstatné a v případě vydání 

českého překladu knihy by byly obsaženy ve jmenném rejstříku. V těle textu je tedy 

můžeme opominout, vyplývá-li z kontextu jasně, o jakou osou se jedná. Pro upřesnění 

lze nadto doplnit římskou číslici odlišující vladaře od jeho předchůdců téhož jména. 

(Thibault le Tricheur, comte de Blois et de Chartres – vévoda z Blois a ze Chartres  

Thibault I.; Guillaume Tête d'étoupe, le duc d 'Aquitaine – akvitánský vévoda Vilém  

III.; le nouveau comte d'Anjou, le célèbre Foulque Néra  – proslulý  Fulk III., mladý 

hrabě z Anjou).57

3.2.1.2.4 Skloňování 
1. Bretonská mužská jména končící na krátkou samohlásku (např. Nominoë, Mathuédoi) 

by  bylo  velmi  obtížné  skloňovat,  proto  musíme  volit  takové  formulace,  aby  se 

takováto jména v českém překladu vyskytovala pokud možno vždy v prvním pádě.58 

Mužská jména končící na dlouhou samohlásku ponecháme jako nesklonná (Gwénolé, 

Junguené).  Jména končící  na souhlásku skloňujeme (Pascweten – bez Pascwetena, 

Rivelen – bez Rivelena).

2. V  souladu  s  pravidly  českého  pravopisu  se  při  skloňování  mužských  jmen  bude 

koncové -c měnit na -k (např. kromě Budika).59

3. Jméno  Odo  (francouzsky  Eudes)  skloňujeme  po  vzoru  publikace  Dějiny  Francie  

„bez Odona, s Odonem,…“.

4. Končí-li  bretonské ženské jméno na souhlásku (Wembrit,  Prostlon),  skloňujeme jej 

podle vzoru žena (bez Wembrity, bez Prostlony). Koncovky v jiném než prvním pádě 

tak čtenáři naznačí, že jde o postavu ženského pohlaví.

57 U několika málo místních vládců se jeví nutné přídomek zachovat, aby nedošlo k záměně s jinou osobností. 
Konkrétně hrabata Alaina Canhiarta, Alaina Černého (Alain le Noir) a Geoffroye Grenonata by si čtenář mohl 
splést s některým z bretaňských vévodů stejného křestního jména.

58 Jméno Érispoë jsme bohužel byli nuceni skloňovat ve spojení „Érispoëův zeť“.
59 Viz např. skloňování příjmení „Balzac“ podle Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR. 

Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=balzac&Hledej=Hledej.
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3.2.1.2.5 Textová synonyma
Jak  jsme  již  zdůraznili,  kniha  vytváří  strukturu  navzájem  nezávisle  fungujících  hesel

v podobě krátkých kapitol. V rámci každé kapitoly, vážící se k jednomu panovníkovi, dochází 

k opakování vladařova jména, případně jmen jeho příbuzných a jiných šlechticů. 

Jelikož v češtině by přílišné opakování jednoho a téhož výrazu působilo rušivě, český 

čtenář zmiňované osobnosti nezná stejně dobře jako čtenář francouzský, a zároveň je třeba, 

aby adresátova orientace v textu byla co nejsnazší, rozhodli jsme se, že tam, kde se v textu 

dané jméno vyskytuje poprvé, jej uvedeme spolu s číslicí (bylo-li více vladařů téhož jména) 

a spolu  s  panovníkovým  přídomkem60 (měl-li  nějaký).  Pokud  se  nejedná  o  bretaňského 

vévodu,  doplníme  rovněž,  jaké  území  daný  mocnář  spravoval.  Tyto  čtyři  informace  pak 

můžeme dále v textu medailonu celkem libovolně variovat, aniž by došlo k záměně.

3.2.2 Překlad na rovině morfologické
Již  jsme doložili,  že v oblasti  morfologie představuje nejvýraznější  posun mezi  výchozím 

textem a českým překladem systematické nahrazení prézentu historického préteritem. Také 

jsme popsali,  že  polovětné a participiální vazby do češtiny převedeme nejčastěji jako věty 

vedlejší. (Viz kapitola 2.2.4.2 Rovina morfologická.)

Další  rozdíl  spočívá  v  tom,  že  čeština  oproti  francouzštině  rozlišuje  vid  dokonavý

a  nedokonavý.  Pro  děje  jednorázové  je  v  překladu  záhodno  zvolit  sloveso  dokonavé,

pro děje opakované či déle trvající naopak sloveso nedokonavé. Na několika málo místech je 

text překladu dynamizován pomocí prézentu historického, v těchto případech užíváme pouze 

tvar přítomného času sloves nedokonavých, jedině ten totiž skutečně značí přítomnost (nikoli 

budoucnost).

3.2.3 Překlad na rovině syntaktické
Na rovině syntaktické je v první řadě nutné zachovat smysl a přehlednost textu. V důsledku 

toho dělíme věty do kratších úseků a dbáme na zachování pravidel koheze a koherence.

Zatímco  francouzština  má  charakter  jmenný,  v  české  větě  nese  hlavní  informaci 

sloveso. Někdy proto např. namísto příslovečného určení, zastoupeného v textu výchozím, 

dosadíme vedlejší větu s touž platností.

VIIIe siècle : avec l'entrée en scène de la dynastie carolingienne au milieu du siècle, les données 
vont  changer  :  la  volonté  de  Charlemagne  (768-814)  d'imposer  son  pouvoir  sur  la  moitié 

60 Zde tvoří výjimku mj. Ludvík Němec, jenž je uváděn bez čísla.

50



occidentale de l'Europe l'amène à devoir choisir entre combattre et composer avec ses voisins.  
(O: 10)

V polovině 8. století přichází na scénu karlovská dynastie, čímž se dramaticky mění poměry – Ka-
rel I. Veliký (vládl 768–814) si chce podrobit celou západní Evropu, tudíž musí chytře volit, s kým 
sjedná spojenectví a komu vyhlásí válku. (P: 10)

Grandi  par  cette  «     promotion     »   due  au  fils  de  Charlemagne,  Nominoë  assume  alors
avec autorité et fidélié (jusqu'en 840, à la mort de Louis) ses responsabilités. (O : 12)

Nominoë se  vladařských  povinností  se  ujal  s  rozhodností  a  Ludvíku  I.,  jemuž  vděčil    za     své   
„  povýšení  “  , zachoval věrnost až do jeho smrti (840). (P: 12)

3.2.4 Překlad na rovině stylistické
Hlavní  stylistický  problém  v  daném  překladu  představuje  expresivita,  ve  francouzských 

textech je totiž obecně přípustná vyšší míra expresivity než v textech psaných česky. Aby 

překlad na adresáta působil důvěryhodně, musíme místy mírně slevit z expresivity originálu, 

a zároveň zachovat čtivost. 

Chacun  compte  alors  ses  forces  et  engage  la  Bretagne  dans  une  sorte  de  guerre  civile,
pour le plus grand bonheur des Vikings qui guettent leur proie… (O: 18)

Oba  ctižádostiví  velmoži  brzy  sebrali  síly,  vytáhli  proti  sobě  a  v  Bretani  se  rozpoutala 
bratrovražedná válka. Takové situace rádi využili Vikingové, kteří jen čekali na vhodnou chvíli… 
(P: 15)

Na druhou stranu se překladatel může uchýlit k tzv. kompenzaci. Nelze-li v překladu 

vyjádřit expresivitu na témže místě jako v textu výchozím, je to možné na místě jiném. Proto 

je kupříkladu v následující ukázce překlad mírně expresivnější než originál.

[…] les seigneurs bretons refusant l'idée de voir un jour naître un petit-fils de leur roi qui serait 
un descendant de Charlemagne. (O: 15)

Bretaňští velmoži se totiž nechtěli dočkat dne, kdy by se jejich králi narodil vnuk, v jehož žilách 
by kolovala karlovská krev. (P: 13)

Nadto by francouzský text mohl na českého čtenáře místy působit až příliš nekonkrétně; 

autor se například na jednotlivé panovníky místy odkazuje pouze jejich rodovým jménem. 

Vzhledem k tomu, že český čtenář nemusí tušit, z jaké dynastie jmenovaný vladař pocházel, 

ukazuje  se  jako  příhodné  podobným  způsobem  nezobecňovat,  a  naopak  se  přiklonit 

ke konkretizaci.

Le  Carolingien établit  alors  une  marche  –  véritable  « tampon »  –  entre  les  Bretons
et son royaume : les comtés de Rennes, Nantes et Vannes (le comte de la Marche le plus connu 
dans l'histoire étant le fameux Roland, mort à Roncevaux en 778). (O: 10)

Ve stejné době Pipin Krátký založil marku, jakési nárazníkové pásmo mezi franským královstvím 
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a územím ovládaným Bretonci.  Marku tvořily hrabství  Rennes,  Nantes  a  Vannes;  jejím vůbec 
nejslavnějším správcem byl Roland, který roku 778 padl v průsmyku Roncevaux. (P: 10)

3.2.5 Překlad na rovině textové
Z hlediska textové roviny překladu se budeme soustředit na grafickou úpravu, interpunkci 

a členění textu. (Otázku opakování a textových synonym jsme vyložili v kapitole 3.2.1.2.5 

Textová synonyma.)

3.2.5.1 Interpunkční znaménka
Přestože  čeština  a  francouzština užívají  prakticky identická  interpunkční  znaménka,  jejich 

funkce se v sémantických odstínech liší. 

Zatímco francouzština odděluje dva letopočty (krátkým) spojovníkem, v češtině je dle 

platných norem nutné užívat (dlouhou) pomlčku (768-814. O: 10. 768–814. P: 10) 

Dvojtečka se v originále nezřídka objevuje na začátku odstavce či podkapitoly, přičemž 

váže letopočet a s ním spojené informace. V česky psaném textu by podobná grafická úprava 

mohla působit rušivě, letopočet tedy buď umístíme do podnadpisu, nebo jej plynule zapojíme 

do první věty odstavce.

874 : Salomon connaît une mort affreuse […]. (O: 18)

Roku 874 Šalomoun umírá děsivou smrtí […]. (P: 15)

VIIIe siècle : avec l'entrée en scène de la dynastie carolingienne au milieu du siècle, les données 
vont changer […]. (O: 10)

V polovině 8. století přichází na scénu karlovská dynastie, čímž se dramaticky mění poměry […]. . 
(P: 10)

Středník má ve francouzských textech obecně vyšší frekvenci než v textech českých. 

Překladatel by tak měl dbát o to, aby středník místy nahradil čárkou či jiným znaménkem. 

Vykřičníku  je  v  češtině  i  ve  francouzštině  přisuzován  identický  význam.  Nicméně 

vzhledem k tomu, že český úzus připouští nižší míru expresivity než úzus francouzský, musí 

překladatel některé vykřičníky vypustit nebo nahradit tečkou.

En attendant, Henry pousse Conan à se retirer et, au nom de son fils, futur duc de Bretagne (!), il 
prend la direction du duché… (O: 46–47)

Jindřich II. mezitím Conana přiměl, aby se vévodského titulu vzdal, a jménem syna, budoucího 
vévody, začal Bretaň spravovat sám. (P: 29)
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Naopak závorky se v překladu mohou objevovat ve stejné míře, ba dokonce hojněji než 

v  textu  výchozím.  Jejich  pomocí  lze  dosáhnout  lepší  přehlednosti  textu  tím,  že

do nich vložíme vedlejší informace, vnitrotextové vysvětlivky nebo letopočty. Francouzština 

má možnost vyjádřit data zcela bezpříznakově prostřednictvím slova en a k němu připojeného 

letopočtu (en 1154); kdybychom chtěli předložku en vždy překládat tvarem roku (en 1154 – 

roku 1154), výraz by se v textu opakovat v množství vyšším než únosném. Jako elegantní 

řešení se proto nabízí udání letopočtu v závorkách.

Trojtečka  plní  ve  výchozím  textu  specifickou  úlohu  –  často  značí kontrast 

či předznamenává  nějakou  překvapivou  informaci.  Poněvadž  tuto  sémantickou  hodnotu 

trojtečka v češtině postrádá, musíme týž význam vyjádřit odlišnými prostředky.

Ne manque donc à ce vaste ensemble que… la Bretagne ! (O: 46)

Jako by v tom výčtu chyběla jen jedna země – Bretaň. (P: 29)

3.2.5.2 Výčty
V příručce je zahrnuto množství výčtů, jejich překlad spadá do roviny textové. V zájmu dobré 

přehlednosti se někdy jeví nezbytné snížit míru kondenzace, změnit pořadí částí výčtu nebo 

dlouhý řetězec jmen rozdělit do více vět.

[…]  Charles  (devenu  empereur  en  875,  vieilli,  meurt  en  877 ;  lui  succèdent  alors  Louis
le  Bègue,  Louis  III  et  Carloman,  puis  jusqu'un  887,  le  roi  germanique  Charles  III  le  Gros.
À  partir  de  888 c'est  Eudes,  un  comte  de  Paris  qui  est  le  roi  à  la  place  des  Carolingiens…
(O: 19)

Karel II. se již v požehnaném věku stal císařem (875), dva roky nato vydechl naposled a království  
zdědil Ludvík II. Koktavý; po něm si moc rozdělili Ludvík III. a Karloman. Západofranské říši  
následně do roku 887 vládl  Karel  III.  Tlustý,  původně jen  král  východofranský.  Karlovského 
panovníka poté (888) vystřídal pařížský hrabě Odo. (P: 15)

3.3 Nejasná místa, věcné chyby a oprava chyb
Je překvapivé, že ve výchozím textu nalezneme relativně vysoký počet chyb pravopisných 

i faktografických.  Tento  fakt  si  můžeme  vysvětlit  snad  jen  tím,  že  nakladatelství  nemělo 

finanční prostředky či dostatek času na to, aby textu zajistilo kvalitní korekturu.

Mezi  poměrně  rozšířené  chyby  patří  vynechání  mezery  před  otazníkem  (viz  např. 

O: 43). V originále místy chybí tečky (viz např. O: 34) či nejsou řádně uzavřené závorky (viz 

např.  O:  19).  Stejně  tak  se  zde  setkáme  s  chybami  v  psaní  velkých  písmen  (Pépin

le  bref  místo  Pépin  le  Bref. O:  10)  nebo  překlepy  (France  occidentale  místo  Francie  
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occidentale. O: 16. Aelthestan místo Athelstan. O: 23).61

Vezmeme-li  v  potaz,  že  publikace  si  klade  za  cíl  čtenáře  vzdělat,  faktické  chyby

se zdají ještě vážnější než chyby pravopisné. Autor kupříkladu hovoří o franských markách 

na hranicích s Bretaní (O: 12), třebaže všechny dostupné zdroje zmiňují pouze jednu takovou 

marku. Na straně 23 se autor dopouští velké nepřesnosti,  když kmen Anglosasů zaměňuje 

s Angličany. Na straně 48 zase tvrdí, že syn Jindřicha II. Plantageneta Jindřich Mladík byl 

zavražděn, ten však podle všeho zemřel na následky nemoci.

Tyto  a  jiné  chyby  jsme  se  během  překládání  textu  snažili  eliminovat,  proto  jsme 

problematická místa konzultovali s doc. Martinem Nejedlým a informace ověřovali v odborné 

literatuře.  Lze  předpokládat,  že  pokud by měl  překlad  vyjít  knižně,  před  vydáním by jej 

po faktické stránce zkontroloval historik, aby se zabránilo případným nepřesnostem.

3.4 Překladatelské postupy
Způsobů klasifikace překladatelských postupů se nabízí vícero. V tomto komentáři budeme 

vycházet z příspěvku Evy Janovcové62 a studií  Jana Šabršuly63,64a pokusíme se doložit,  že 

v našem překladu jsou jimi definované postupy zastoupeny.

3.4.1 Doslovný překlad a kalkování
Doslovný  překlad  a  kalkování65 nacházejí  opodstatnění  zejména  na  rovině  lexikální, 

konkrétně v otázce termínů. Ve zkoumané práci hrají roli spíše nepodstatnou, pro ilustraci 

nám postačí následující příklad: kalkem „líní“ králové jsme přeložili sousloví rois fainéants.

3.4.2 Transpozice, koncentrace, diluce
Transpozice66 spočívá ve vyjádření stejného sémantického obsahu jiným slovním druhem. 

Nadto může popisovat  změnu funkce větných členů, takovýto druh transpozice se nazývá 

transpozice syntaktická. 

61 Díky internetovému vyhledáveči  Google  jsme  zjistili,  že  osobnost,  již  autor  uvádí  pod  jménem  Ranulf  
de Gaël  (57 výskytů),  francouzská historiografie zná spíše pod jménem  Raoul de Gaël  (19 600 výskytů) 
či Ralph  de  Gaël  (57  600  výskytů).  Ačkoli  se  zřejmě  nejedná  o  překlep,  jméno  jsme  přeložili  podle 
rozšířenější varianty jako Rudolf z Gaël.

62 TIONOVÁ, A., ed. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2006.
63 ŠABRŠULA, J. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque . Praha: Univerzita Karlova, 

1990.
64 ŠABRŠULA, J. Teorie a praxe překladu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007.
65 ŠABRŠULA, J. Teorie a praxe překladu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 28.
66 TIONOVÁ, A., ed. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2006, s. 409.
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• Transpozice slovního druhu

Sous  le  règne  d'Érispoë  la  Bretagne  inclut  les  marches  de  Nantes [substantivum]
et de Rennes [substantivum] […]. (O: 15)

Érispoë k Bretani připojil  nantské [adjektivum]  a renneské [adjektivum]  hrabství  […].
(P: 13)

• Syntaktická transpozice

Conan IV a donc abdiqué. Pour prix de  sa compréhensive soumission… forcée [větný člen], il 
reçoit  un comté,  mais  il  meurt  quatre  ans  plus  tard (il  a  à  peine  trente ans)  et  il  est  inhumé  
dans l'abbatiale de Bégard. (O: 45)

Conan IV. odstoupil a odměnou za to, že anglickému králi nekladl odpor [vedlejší věta příslovečná  
příčinná],  dostal  do  správy hrabství.  Několik  let  poté  zemřel  (byť  byl  sotva  třicátník)  a  byl 
pochován v opatství Bégard. (P: 28)

Koncentrace a diluce67 představují  druhy transpozice, při jejichž uplatňování dochází 

k významovému zúžení nebo rozšíření textu. Pokud  je  významový  obsah jednoho slova 

ve výchozím jazyce vyjádřen v  překladu  více slovy, jedná se o diluci; postup opačný se 

označuje jako koncentrace.

• Koncentrace

Déjà  au  temps  de  l'Empire  romain  les  hommes  traversent  facilement  la  Manche  en  bateau 
pour aller du continent vers l'île de Bretagne, et vice-versa. (O: 9)

Již za časů římské říše lidé dokázali bez potíží přeplout Lamanšský průliv, oddělující kontinentální 
Evropu od Británie. (P: 10)

• Diluce

Déjà  au  temps  de  l'Empire  romain  les  hommes  traversent  facilement  la  Manche en  bateau 
pour aller du continent vers l'île de Bretagne, et vice-versa. (O: 9)
Již za časů římské říše lidé dokázali bez potíží přeplout Lamanšský průliv, oddělující kontinentální 
Evropu od Británie. (P: 10)

3.4.3 „Dépouillement“
Odlišné možnosti jazyka výchozího a jazyka  cílového  překladatele  někdy nutí doplňovat 

či nahrazovat výrazy vágní slovem významově hutnějším, tento postup se nazývá étoffement. 

Uplatňuje-li překladatel postup opačný, hovoříme o dépouillement. 

67 TIONOVÁ, A., ed. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2006, s. 425.
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Eva  Janovcová  dokazuje,  že  při  překladu  z  francouzštiny  dochází  k  dépouillement, 

zatímco étoffement  je  podle autorky zastoupeno v překladech do francouzštiny.68 Z tohoto 

důvodu dokládáme pouze užití postupu dépouillement.

Les  premières  années  du  règne  sont  marquées  par  l'instabilité,  Salomon  participant
à  des  alliances  hostiles  au Carolingien  avec  des  alliés  inconstants  comme  Robert  le  Fort.
(O: 16)

První  roky  Šalomounovy  vlády  byly  poznamenány  nestabilitou  –  bretaňský  král  vytvářel 
spojenectví proti Karlu Holému, ale jeho spojenci (mj. Robert Statečný) byli nestálí. (P: 14)

3.4.4 Modulace
Francouzština a čeština v některých výpovědích vyžadují odlišný úhel pohledu. Právě změny 

úhlu pohledu se týká modulace;69,70 tento postup se vztahuje buď na překlad jednotlivých slov 

(modulace lexikální), nebo větné struktury (modulace syntaktická).

• Modulace lexikální

Pendant près de trente ans, la Bretagne affaiblie va subir le joug des terribles envahisseurs venus 
du nord grâce à leurs surprenants bateaux, les drakkars. (O: 22)

Oslabená Bretaň po tři desetiletí trpěla  pod jařmem krutých Seveřanů, kteří připluli na rychlých 
lodích, drakarech. (P: 17)

• Modulace syntaktická

VIe siècle : l'arrivée de Bretons à l'époque mérovingienne  n'est pas non plus systématiquement 
contrariée par le pouvoir (Clovis et ses descendants) puisque le roi franc et son armée ont été 
baptisés, sans doute sous l'influence de la reine, la chrétienne Clotilde. (O: 9)

Příchodu  Britonů  na  kontinent  moc  dvora  cíleně  nebránila ani  za  vlády merovejské  dynastie 
(Chlodvíka I. a jeho dědiců), franský král i jeho vojsko totiž pod vlivem zbožné královny Klotildy 
přestoupili na křesťanství. (P: 10)

3.4.5 Implikace a explicitace
Již  jsme dostatečně osvětlili,  že  explicitace71 vychází  z  potřeby adresáta  v překladu jasně 

orientovat.  Vzhledem  k  tomu,  že  nejvyšší  míru  obraznosti  a  abstraktnosti  pozorujeme

v úvodní kapitole knihy,  musíme právě v této pasáži explicitovat a konkretizovat nejvíce. 

Obecně se v našem překladu explicitace často váže ke jménům panovníků (konkretizujeme 

oblast, jíž vládli, místo jejich rodového jména dosadíme jejich jméno křestní) a k místním 

68 TIONOVÁ, A., ed. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2006, s. 437.
69 TIONOVÁ, A., ed. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2006, s. 447.
70 ŠABRŠULA, J. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque . Praha: Univerzita Karlova, 

1990, s. 37.
71 ŠABRŠULA, J. Teorie a praxe překladu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 34–35 .
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jménům (např. rozlišujeme města Vannes, Nantes a Rennes od stejnojmenných hrabství).

Na  některých  místech  si  naopak  můžeme  dovolit  informaci  v  originále  explicitně 

zmíněnou implikovat, je-li z kontextu dostatečně zřejmá či opakuje-li se.

• Implikace

La  religion  commune  (le  christiannisme) est  aussi  un  facteur  d'intégration  dans  ce  qui  reste 
de l'empire romain aux Ve et  VIe siècles,  ce territoire où le christiannisme a pu se développer 
à l'échelle  de  cet  empire  qui  fut  immense,  allant  du  Proche-Orient  à  l'océan  Atlantique.
(O: 9)

Kelty v 5.  a 6. století  spojovalo také  křesťanství, jež dříve bývalo oficiálním kultem ohromné 
římské říše, sahající od Blízkého východu až po Atlantský oceán. (P: 10)

• Explicitace

V první citované větě autor u čtenáře předpokládá, že je obeznámen s původem kmene 

Britonů a že zná starý název pro Bretaňský poloostrov. Aby textu rozuměl i český čtenář, 

musíme tyto nedovysvětlené náznaky a narážky explicitovat. 

Ve druhém z příkladů autor mluví o tom, že křesťanství spojovalo „zbytky (bývalého) 

římského impéria“, z kontextu však můžeme dovodit, že v západní Evropě toto náboženství 

sdílely především keltské kmeny, zatímco kmeny germánské a slovanské měly křesťanství 

teprve přijmout. Z tohoto důvodu je na místě konkretizovat a místo obecného výrazu dosadit 

výraz přesnější. 

Ve třetím případě napomáhá explicitace tomu, aby český čtenář dokázal lépe lokalizovat 

v textu zmíněné místo.

Le  Breton qui  débarque  alors  en  Gaule  ou  en  Armorique se  retrouve  au  cœur
d'une population majoritairement celtique. (O: 9)

Ostrovní kmen Britonů se  v období stěhování národů přesouval do Galie a do  Armoriky (dnes 
nazývané Bretaň), kde většinu obyvatelstva tvořili příbuzní Keltové. (P: 10)

La  religion  commune  (le  christiannisme)  est  aussi  un  facteur  d'intégration  dans  ce  qui  reste 
de     l'empire romain   aux Ve et VIe siècles,  ce territoire où le christiannisme a pu se développer 
à l'échelle  de  cet  empire  qui  fut  immense,  allant  du  Proche-Orient  à  l'océan  Atlantique.
(O: 9)

Kelty v 5.  a 6. století  spojovalo také křesťanství, jež dříve bývalo oficiálním kultem ohromné 
římské říše, sahající od Blízkého východu až po Atlantský oceán. (P: 10)

Puis on retrouve le  prince breton à la  tête  de plusieurs  expéditions militaires  ;  c'est  au cours  
de l'une d'elles qu'il meurt le 7 mars 851 à Vendôme. (O: 13)

Vládce Bretaně poté vedl několik vojenských výprav a během jedné z nich jej  7.  března 851 
u     města Vendôme ve střední Francii   zastihla smrt. (P: 12)
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4. ZÁVĚR

Předložený  komentář  vysvětluje  strategii  a  postupy  použité  při  překladu  francouzské 

popularizační publikace Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne. Díky textové analýze se 

podařilo  určit  dominantní  jazykové funkce (funkci  referenční  a  expresivní)  a  konstatovali 

jsme, že text si klade za cíl čtenáře nejen vzdělat, ale i pobavit. 

Při  překladu  bylo  třeba  respektovat  odlišnost  českých  a  francouzských  žánrových 

konvencí  (např.  otázka užívání  prézentu historického nebo únosné míry expresivity)  a  ja-

zykových norem. Zvláštní pozornost jsme věnovali překladu termínů a jmen. 

Zaměřili jsme se též na problém zachování smyslu textu s ohledem na změnu adresáta. 

Ukázali jsme, že vnitrotextové vysvětlivky a poznámky pod čarou pomáhají překlenout rozdíl 

mezi povědomím čtenáře francouzského originálu a českého překladu, čímž přispívají k lepší 

srozumitelnosti překladu. Ze stejného důvodu jsme v překladu na některých místech museli 

danou informaci explicitovat či konkretizovat.

Doufáme, že překlad je pro českého čtenáře čtivý a srozumitelný a že neobsahuje žádné 

nežádoucí posuny.
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