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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá překladem textu z německé knihy Stille Hilfe für braune 

Kameraden (Tichá pomoc pro hnědé kamarády). Pro překlad byla zvolena kapitola s názvem 

Der Fall Anton Malloth (Případ Antona Mallotha). Práce se zaměřuje nejen na překlad, nýbrž 

i na popis samotného postupu translace. Přeložený text tvoří zhruba polovinu práce. Druhou 

část představuje komentář skládající se z analýzy výchozího textu a typologie 

překladatelských problémů, s kterými se překladatel setkal. 

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with translation of text excerpted from a German book called Stille 

Hilfe für braune Kameraden (Silent assistance for brown comrades). The subject of 

translation is chapter named Der Fall Anton Malloth (The Case Anton Malloth). The thesis 

focuses not only on the translation, but also on the description of the translation process itself. 

The translated text forms about half of the thesis. The second part consists of commentary 

consisting of source text analysis and typology of translation issues that the translator was 

confronted with. 
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Úvod 

 

Jako výchozí text pro překlad, který je předmětem této bakalářské práce, jsem zvolila jednu 

kapitolu z knihy, která se zabývá na první pohled již neaktuálním tématem. Kniha Stille Hilfe 

für braune Kameraden (Tichá pomoc pro hnědé kamarády) podává informace o dění ve 

společnosti, které mělo za následek, že někteří nacističtí zločinci unikli před spravedlností a 

úspěšně se skrývali. Na vině je lhostejnost a pasivita (záměrná či nezáměrná) příslušných 

orgánů a jejich úředníků. Toto téma nepatří minulosti, nýbrž vypovídá o člověku samém a 

mělo by nám být do budoucna varováním. 

Cílem mé práce bylo stanovit si nejvhodnější způsob, kterým přeložím vybraný německý text 

do češtiny, učinit tak a doplnit tento proces komentářem. V první části této práce se nachází 

překlad výchozího textu. Následuje část s komentářem, kde nejprve představím analýzu 

výchozího textu, kterou jsem provedla na základě znalostí analýzy, kterou vytvořila 

Christiane Nordová. Dále pokračuji popisem a zdůvodněním metody překladu. Uvádím zde 

problémová místa a představuji jejich řešení. 
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1. Text překladu 

Případ Antona Mallotha 

Vraždy v terezínské věznici gestapa - Čtyřicet let skrývání v Itálii - Pátrání lovce nacistů 

Simona Wiesenthala - Pozdější vyhoštění do Německa - Boj Petera Finkelgruena za 

spravedlnost pro dědečka 

 5 

Byl letní den roku 1988, když Peter Finkelgruen opouštěl loď Paloma v přístavu Pireus. Molo, 

ke kterému loď přistála, se hemžilo nervózními pasažéry a zpocenými dělníky z přístavu. Obří 

nákladní jeřáby, které zvedaly z paluby těžké kontejnery, vydávaly ohlušující rámus. Bylo 

cítit moře, naftu a pot. 

Finkelgruen se zrovna vracel z Izraele do Německa. Již čtyři dny a tři noci byl na 10 

cestě. Cestování lodí však miloval. Vzbuzovalo v něm pocit dálky. A Německo pro něho bylo 

zatím ještě daleko. 

Přes osm let pracoval v Izraeli jako korespondent německé televize Deutsche Welle. 

Bydlel v Jeruzalémě, ve čtvrti Kirjat ha-Jovel, kde žilo hodně starých Židů z Německa. 

Z obývacího pokoje se díval na Horu Pamatování. Na ní se nachází Jad Vašem, památník a 15 

výzkumné centrum pro oběti vyhlazování Židů. 

Vedle práce novináře ještě vedl kancelář nadace Friedrich-Naumann-Stiftung. Byla 

místem pravidelného setkávání sedmi arabských a izraelských politiků. Zatímco venku se 

potýkali Izraelci a Palestinci s projevy násilí a nenávisti, v této kanceláři mohli v klidu 

diskutovat izraelští ministři a palestinští politikové z Gazy a Westbank. Rozhovory často 20 

končily v pohnuté a vzrušené náladě. Finkelgruen je pak s povolením všech zúčastněných 

zaznamenával. Zvukové nahrávky těchto izraelsko-palestinských rozhovorů cestovaly 

v krabicích do Německa. Finkelgruen ještě přesně netušil, kdo by o ně v Německu mohl mít 

zájem, stejně jako nevěděl, co ho v Německu čeká. Tento pocit mu přišel podivně známý. 

 25 

Když téměř před třiceti lety cestoval v roce 1959 z Izraele do Německa poprvé, věděl toho 

o zemi svého otce mnohem méně. Přišlo mu však užitečné si ještě před odjezdem vyřídit 

německé občanství. Tehdy však v Izraeli žádné německé velvyslanectví nebylo, proto musel 

do Haify na britský generální konzulát, který dočasně zastupoval německé zájmy. Tam po 
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vynaložení jistého úsilí získal osvědčení potvrzující jeho německé státní občanství. Protože 30 

klávesnice britských psacích strojů neobsahují německé přehlásky, stal se tak z Finkelgrüna 

po udělení občanství Finkelgruen. Tato malá změna v psaní jména mu nijak nevadila. Bylo 

mu teprve 17 a v Německu ho čekal tak jako tak nový život. 

 Jeho starý život začal v Šanghaji, kde se roku 1942 narodil. Aby unikli nacistickým 

plynovým komorám, vydali se jeho rodiče Ernestine „Esti“ a Hans Finkelgrünovi společně 35 

s dalšími 30 000 židovskými uprchlíky na odvážnou cestu do Šanghaje. Toto čínské město, 

obsazené od roku 1937 Japonci, se ocitalo kvůli spojenectví Německa a Japonska pod vlivem 

árijské rasové politiky. Během války Hitler poslal do Šanghaje Varšavského řezníka, Josefa 

Meisingera, aby konečně Japonce přesvědčil, že vzdálenost 10 000 kilometrů od Německa jim 

nebrání v tom, aby začali s vyhlazováním Židů. V roce 1943 bylo v jedné šanghajské 40 

chudinské čtvrti zřízeno ghetto pro cizince bez státního občanství, které bylo přísně izolované 

a nebylo zásobované. Pro mnoho lidí, především pro starce a děti, znamenalo toto ghetto smrt. 

Zemřel tu i otec Petera Finkelgruena. 

 Po konci druhé světové války a odchodu Japonců ze Šanghaje opustila matka se 

synem v prosinci 1946 Čínu a vydala se k prarodičům do Prahy. Když se tam konečně po 45 

úmorné cestě oba dostali, dozvěděli se, že dědeček je též mrtvý. Martina Finkelgrüna 

zavraždili nacisté. Babička Anna jako zázrakem z koncentračních táborů vyvázla živá. Jako 

tzv. politický vězeň byla přepravována z jednoho tábora do druhého, z Ravensbrücku do 

Osvětimi, z Osvětimi do Majdanku. Byla obviněna z prznění rasy, protože jako Árijka 

milovala Žida. 50 

 Společné chvíle v Praze však nevydržely dlouho. Ve čtvrtek 1. června 1950, když bylo 

Peteru Finkelgruenovi právě osm let, zemřela jeho matka. „Kladu vám na srdce Petříkovo 

dobro,“ napsala v posledním dopise švagrovi a švagrové, kteří žili v Izraeli. A tak babička 

s vnukem odešla do ciziny. Nechtěla, aby její Petřík vyrůstal v komunistické zemi, neboť jí 

vyděsilo, když se ve škole učil zpaměti Leninův životopis a následně k oslavě revoluce 55 

odříkával básničku plnou frází. Na jaře 1951 společně nastoupili na nákladní loď, která 

přepravovala evropské a marocké Židy do Izraele. Tento teprve tři roky starý stát tehdy 

znamenal útočiště pro mnoho přeživších holokaustu. 

 Ale babička, jež pocházela ze Sedmihradska, se v Izraeli necítila jako doma. 

Nemluvila hebrejsky a ani nebyla Židovka. Doma se mluvilo německy. V roce 1959 se chtěla 60 

vrátit do Německa, ale jejího vnuka to táhlo jít studovat do Anglie či Ameriky. Avšak Peter 

Finkelgruen nemohl svou babičku po všech těch těžkých letech, kdy se o něj starala, nechat 

samotnou. Odcestovali tedy v roce 1959 společně do Německa, babiččiny vlasti. 



10 

 

 

A nyní byl po druhé na cestě tam. Opět po osmiletém pobytu v Izraeli. Občas se dějiny 65 

opakují, pomyslel si Finkelgruen. Pozvolna se loudal po promenádě v Pireu. Vedle Palomy 

zrovna kotvil nóbl parník, mnoho trajektů opouštělo přístav. Pireus byl dopravním uzlem pro 

cesty na řecké prázdninové ostrovy. Peter Finkelgruen dlouho zamyšleně přihlížel 

neklidnému shonu. Když procházel okolo stánku, koupil si cigarety a německé noviny 

Süddeutsche Zeitung. Se zájmem je prolistoval. Už skoro čtyři dny neměl v ruce německé 70 

noviny. Na straně pět zavadil o krátkou zprávu: „Anton Malloth, v ČSSR odsouzený k trestu 

smrti jako válečný zločinec, byl vyhoštěn z Itálie do Německé spolkové republiky.“ Dále zde 

bylo uvedeno, že státní zastupitelství v Dortmundu nemá „žádný zájem“ na Mallothově 

vydání, protože neshledává „žádné závažné podezření ze spáchání trestného činu“. Zpočátku 

se ho toto sdělení nijak zvlášť nedotklo. Pro Žida narozeného v Šanghaji to byl jen další 75 

důkaz toho, s jakou ledabylostí jsou v SRN více jak 40 let pronásledováni nacističtí zločinci. 

Izraelská média o tom hodně informovala. Kvůli jednomu detailu mu však tato zpráva uvízla 

v hlavě. Rovněž zde stálo, že Anton Malloth působil jako dozorce ve věznici gestapa 

v terezínské Malé pevnosti. Tam byl zavražděn Finkelgruenův dědeček. Babička mu to 

několikrát vyprávěla. 80 

 

Věznice gestapa Malá pevnost se nacházela v sousedství židovského ghetta, zřízeného ve 

vojenské pevnosti z 18. století, kterou založil císař Josef II. a pojmenoval ji po své matce, 

císařovně Marii Terezii. Nacisté město Terezín kompletně evakuovali a přeměnili ho 

v židovské sídliště. Byli tak cyničtí, že dokonce nechali natočit film s názvem Vůdce daroval 85 

Židům město (Der Führer schenkt den Juden eine Stadt). Za zřízení ghetta byl zodpovědný 

Reinhard Heydrich. Rozhodnutí v této věci šéf bezpečnostní policie a zastupující říšský 

protektor Čech a Moravy oficiálně vydal v soupisu nařízení 16. února 1942. Předcházela tomu 

konference ve Wannsee konaná 20. ledna 1942, na které Heydrich oznámil, že v souladu 

s konečným řešením židovské otázky bude pro říšské Židy nad 65 let zřízeno starobní ghetto. 90 

V Terezíně měli  

 

Foto 

 

Dozorce Anton Malloth se měl podle svědeckých výpovědí podílet na vraždách více jak 100 95 

lidí ve věznici gestapa v Malé pevnosti Terezín. 
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zemřít přirozenou smrtí. Tento typ tábora byl zamýšlen pro židovské válečné veterány, kteří 

utrpěli těžká zranění nebo obdrželi vysoká ocenění. Sem patřil i Finkelgruenův dědeček, který 

byl v první světové válce vyznamenán Železným křížem. Zřízení starobního ghetta bylo 100 

posledním Heydrichovým činem. Krátce nato se stal obětí atentátu. 

 Tábor spadal pod správu Ústředny pro židovské vystěhovalectví (od roku 1943 

Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky) v Čechách a na Moravě se sídlem v Praze. Pro 

Terezín bylo vytvořeno vlastní komando SS. Do 20. dubna 1945 bylo do Terezína 

deportováno celkem více jak 140 000 lidí. Pocházeli z Protektorátu Čechy a Morava, z Říše, 105 

z Rakouska, z Nizozemska, ze Slovenska, z Maďarska a z Dánska. Terezín sloužil jako 

přestupní stanice na cestě do táborů smrti. První transporty do Treblinky vyjely 10. a 22. října 

1942. Od 26. října 1942 probíhaly deportace především do Osvětimi. Celkem bylo do 

koncentračních táborů transportováno více než 88 000 osob. Přímo v Terezíně zemřelo 33 000 

lidí, osvobození se dočkalo 1 654, 764 v průběhu let uprchlo. Dne 9. května 1945 bylo na živu 110 

16 832 lidí ze 140 000, kteří ghettem prošli. 

 Ghetto bylo nazváno Velkou pevností, sousední věznici gestapa se proto říkalo Malá 

pevnost. Byla přímo podřízena pražské řídicí úřadovně gestapa. Velel jí Heinrich Jöckel. Po 

konci války byl souzen za týrání a vraždy mnoha vězňů. V rozsudku Mimořádného lidového 

soudu v Litoměřicích ze dne 25. října 1946 jsou zaznamenány tyto výpovědi: „Věznění byli 115 

biti a týráni. Na rozkaz musel vězeň strčit druhého kolečkem do bažiny, zatímco tomu 

přihlížela Jöckelova dcera Nana. Jöckel také sledoval, jak jsou v poledne a večer odnášeni 

mrtví Židé z pracoviště do márnice. [...] Stávalo se, že [při kopání protitankového příkopu] 

hlína zavalila Žida, který stál dole. Když nebyl zasypán celý, zvláště když mu koukala hlava, 

ubili ho.“ Jöckela československý soud odsoudil k smrti. 120 

K dozorcům Malé pevnosti patřil také Anton Malloth, který tu byl nasazený v letech 1940 až 

1945, naposledy v hodnosti Oberscharführera. Dne 5. května 1945 se obezřetně nechal z 

Terezína převelet. Krátce nato byl stíhán za ohavné činy, které spáchal v gestapácké věznici. 

Stejně jako s velitelem Jöckelem chtěla československá justice vést proces i s Mallothem. 

 Gestapácký dozorce se nejdříve schoval tam, kde by ho nikdo nehledal, protože to 125 

bylo příliš blízko: do své rodné vesnice Schenna v Jižních Tyrolích. Malloth se narodil jako 

nemanželské dítě jedné švadleně roku 1912 v Innsbrucku, vyrostl ve vesnici nedaleko 

Meranu. Jako Jihotyrolan se po připojení území k Itálii po první světové válce stal Italem. 

Matka ho ještě jako malé dítě odložila do péče pěstounů, kteří v Schenně provozovali 
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hospodářství a hostinec. Malloth se vyučil řezníkem, 18 měsíců sloužil jako vrchní svobodník 130 

v italské armádě a pracoval několik let jako barman v Meranu. 

 Když roku 1938 Hitler anektoval Rakousko, chtěl k Říši připojit i Jižní Tyroly. Hitler 

nechtěl rozčílit svého spojence, italského diktátora Benita Mussoliniho, a tak se spokojil 

s vyjednaným kompromisem, že Jihotyrolané si mohou občanství zvolit sami. Na podzim 

1939 si tedy Malloth zvolil německé občanství. Tím se chtěl vyhnout vojenské službě v Itálii, 135 

ke které byl mezitím povolán. Německá strana si ho ihned předvolala k prohlídce, při které 

Malloth projevil zájem pracovat u policie. Dne 12. února 1942 dostal od tyrolského zemského 

hejtmana osvědčení o udělení občanství. Po krátkém vyškolení u pořádkové policie 

v Innsbrucku se přihlásil jako dobrovolník ke službě v koloniích a přišel do Prahy. Řídicí 

úřadovna gestapa v Praze o něm ve služebním posudku napsala: „Jeho výkon, vůdcovské 140 

schopnosti a charakterové předpoklady z něho činí vhodnou osobu pro službu v koloniích.“ 

20. června 1940 nastoupil Malloth jako dozorce v Malé pevnosti a pronajal si v Terezíně byt. 

 Začátkem roku 1942 se oženil s Luisou Riemelmoserovou, se kterou čekal dítě. Ta 

nechtěla zůstat s dítětem sama jako jiná žena, se kterou už Malloth nemanželské dítě měl, a 

tak ho dohnala s pomocí SS k oltáři. Malloth musel nastoupit před své nařízené v gestapu, 145 

omluvit se a nakonec souhlasit se svatbou. Jakmile se začal na obzoru rýsovat konec války, 

poslal Malloth ženu s dcerou Anneliese, která se jim mezitím narodila, k jejím rodičům do 

Wörgelu v Rakousku. On sám chtěl přijet později. 

 Od května 1945 byl Malloth neustále na útěku, ukrýval se rovněž u manželčiných 

rodičů a dočasně pracoval v obchodě s potravinami. V roce 1948 byl zatčen a vzat do 150 

vyhošťovací vazby. Československá justice požadovala po Rakušanech jeho vydání. Byl 

obviněn z masových vražd a týrání spáchaných v Malé pevnosti. Místo aby ho rakouské úřady 

vydaly, ponechaly si ho prozatím ve vazbě. 19. srpna 1948 Malloth předstoupil před soudce. 

„Nikdy jsem nebyl členem NSDAP. Jako vězeňský dozorce v Terezíně jsem nosil uniformu 

SD, nikdy jsem však nebyl členem SS nebo Waffen-SS,“ lhal Malloth. Přitom v srpnu 1940 155 

ještě pyšně podepsal svůj ručně vyhotovený životopis jako „SS-Mann Anton Malloth“. Popřel 

také to, že by byl členem popravčí skupiny. „V každém případě si stojím za tím,“ diktoval 

Malloth soudnímu úředníkovi, „že jsem během výkonu celé své služby ani jednoho jediného 

člověka nezabil ani netýral. Upřednostňoval jsem dát dotyčnému facku. Kdybych ho nahlásil, 

dostal by dva až tři týdny samotky ve tmě, a pokud by svůj čin zopakoval, poslali by ho do 160 

koncentračního tábora. Služba byla vyčerpávající, a proto mi několikrát povolily nervy. Nikdy 

jsem však facky nepovažoval za hrubé týrání, ale za prostředek, kterým jsem dotyčnému 

navrátil disciplínu.“ Úředník mu očividně uvěřil a propustil ho, ačkoli  
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Foto 165 

 

Marnivý zabiják: protože si po brutálních orgiích vždy nejprve upravil své tmavé vlasy a 

uniformu, dali vězni Malé pevnosti Antonu Mallothovi přezdívku „schöner Toni“ neboli 

krásný Toni. 

 170 

v žádosti o vydání stálo, že československý soud připravuje proti Mallothovi proces. Oficiální 

zdůvodnění rakouského soudu znělo: požadované podklady k procesu z Československa 

nedorazily včas. 

 Když o pouhý měsíc později, 24. září 1948, jednal Mimořádný soud v Litoměřicích 

o Antonu Mallothovi, byl bývalý gestapák již dávno za horami. V procesu vypovídalo 39 175 

svědků. Skoro všichni byli vězněni v Malé pevnosti a mohli soudu dosvědčit, že se Malloth 

ve vězení gestapa neuchyloval pouze k fackám z disciplinárních důvodů. Líčili Mallotha jako 

nejbrutálnějšího dozorce, který z čisté radosti vězně mlátil a dupal po nich v holínkách tak 

dlouho, dokud nezůstali ležet mrtví. I při tom všem krvavém opojení Malloth úzkostlivě dbal 

na svůj zevnějšek. Nosil rukavice, tváře měl hladce oholené a obličej napudrovaný. Po každé 180 

takové brutální orgii si nejprve upravil své tmavé vlasy s pěšinkou a uhladil si uniformu. 

Proto mu vězni přezdívali „krásný Toni“. Litoměřický soud ho v nepřítomnosti odsoudil za 

„nelidské tresty a mučení“ ke smrti oběšením. 

 Tou dobou už Anton Malloth opět bydlel se svou ženou a dcerou v Jižních Tyrolích. 

Ačkoli byl na něho stále vydán mezinárodní zatykač, získal k 1. březnu 1952 italské státní 185 

občanství. Poté co mu bylo roku 1956 zase odejmuto, dostavil se o rok později právoplatně 

odsouzený válečný zločinec na západoněmecký generální konzulát v Miláně a nechal si tam 

vystavit papíry z domova. 

 V roce 1964 zahájil Centrální úřad zemské justiční správy pro objasňování 

nacistických zločinů v Ludwigsburgu přípravné řízení proti dozorčímu personálu Malé 190 

pevnosti. Spis dostal číslo V 505 AR-Z 21/64. Šlo i o Antona Mallotha. Vyšetřovatelé vydali 

18. června 1970 závěrečnou zprávu, kde uvádějí, že se Malloth „jako dozorce v Malé pevnosti 

podílel na trýznění a vraždách mnoha vězňů“. Nakonec prohlásili Mallotha za mrtvého. 

 

 195 

 

Foto 
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Hledaný esesman jako občan Spolkové republiky: ačkoli byl oficiálně stíhán, získal na 

německém konzulátu v Miláně pas s číslem 1201625. 200 

 

Podle jejich informací byl „po válce v ČSSR odsouzen a 24. září 1948 popraven“. Přitom 

však bylo známo, že 24. září 1948 byl odsouzen pouze v nepřítomnosti. 

 Mrtví ovšem většinou nežádají o pas. Zato Malloth si 14. února 1968 na německém 

velvyslanectví v Miláně pas nechal vystavit, a dokonce jako bydliště uvedl skutečnou adresu: 205 

Petrarcastraße 30, Merano. 

 Na tento skandální fakt upozornil muž známý jako lovec nacistů, Simon Wiesenthal. 

Byl přesvědčen, že Malloth je stále na živu, a od poloviny 60. let se ho snažil najít. Toho času 

již Wiesenthal vedl Dokumentační centrum svazu židovských obětí nacistického režimu, jež 

sídlilo v prvním vídeňském okrsku. Díky spolupráci s tajnými službami, jako např. 210 

s izraelským Mosadem, či díky síti členů židovských obcí po celém světě se mu opakovaně 

dařilo vystopovat zmizelé nacistické pohlaváry a válečné zločince. Díky němu Mosad dopadl 

v Argentině Adolfa Eichmanna, strůjce vyhlazování Židů. Ihned po válce tento přední esesák 

uprchl do Itálie údajně za pomoci organizace ODESSA. Tam obdržel falešné doklady 

vystavené na jméno Ricardo Klement a odcestoval do Argentiny. 215 

 Dne 23. května 1960 překvapil izraelský ministerský předseda David Ben Gurion 

veřejnost tím, že oznámil, že se SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann nachází 

v izraelském vězení. Agenti tajné služby ho unesli z Argentiny do Izraele, kde se s ním roku 

1961 konal proces. Jako vedoucí takzvaného židovského referátu (úřad IV B 4 Hlavního 

úřadu říšské bezpečnosti) byl zodpovědný za organizaci transportů Židů z celé Evropy do 220 

vyhlazovacích táborů, a tím měl na svědomí miliony životů. 1. června 1962 byl popraven. 

 V následujících letech Wiesenthal opustil malou kancelář na vídeňském náměstí 

Rudolfsplatz a opět se pověsil na paty dalším zmizelým válečným zločincům, ukrývajícím se 

různě po světě. Mezi nimi se ocitl i Anton Malloth, který se od roku 1958 nacházel na 

seznamu stíhaných Komise OSN pro válečné zločiny (UNWCC). Dokonce byl 28. května 225 

1958 na Mallotha v Rakousku vydán zatykač. „Anton Malloth, bez státní příslušnosti,“ 

uvádějí akta s úředním označením 5 Vr 516/48, „je zhruba 175 až 180 cm vysoký, svalnatý, 

má pravidelné rysy, oválný obličej, zdravé zuby, tmavé vlasy a oči, nenosí knírek.“ 

 Wiesenthal zpočátku disponoval jenom vágními informacemi o místě pobytu 

hledaného esesáka. Přesto s nimi formálně bombardoval rakouské ministerstvo vnitra stejně 230 

jako západoněmecké vyšetřovací orgány. Chtěl je donutit, aby konečně něco podnikly. A 
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podařilo se. V roce 1970 zahájilo Státní zastupitelství v Dortmundu, jedno ze dvou 

příslušných zvláštních státních zastupitelství pro Severní Porýní-Vestfálsko, předběžné šetření 

s označením 45 Js 25/70 proti Antonu Mallothovi a dalším dozorcům z Malé pevnosti 

Terezín. Československé úřady jim poslaly podklady. Italská justice už tak vstřícná nebyla. 235 

Žádost o vydání byla v roce 1972 zamítnuta s odůvodněním, že Malloth byl již v roce 1965 

z Itálie vyhoštěn. Mezitím si však Malloth na německém konzulátu v Miláně v klidu 

prodloužil německý pas. 

 Wiesenthal se nenechal záměrným matením ze strany Němců a Italů odradit. Dne 

8. května 1973 předložil německým vyšetřovatelům o Mallothovi následující informace: 240 

„Jmenovaný je vlastník německého pasu č. 1201625, vydaného generálním konzulátem 

v Miláně dne 12. 2. 1968 s platností do 12. 2. 1973 (údajně znovu prodloužen). Italská vláda 

ho označila za nežádoucí osobu, když se čas od času objeví v Itálii, je zatčen, vyslýchán, 

vyhoštěn a opět se vrátí. V Meranu totiž žije jeho žena a dcera.“ Potvrzení úřadu evidence 

obyvatel města Merano, vydané 6. dubna 1973, tedy o měsíc dříve, dokládá: muž jménem 245 

Antonio Malloth je přihlášen k pobytu v Meranu, v ulici Via Petrarca 30. Tyto informace 

došly i na německé ministerstvo spravedlnosti a úřad kancléře. Ale Mallotha se nijak 

nedotkly. Naopak. Dne 23. dubna 1979 dortmundské státní zastupitelství zastavilo řízení 

s Mallothem, ačkoli podle nespočetných svědeckých výpovědí bylo doloženo, že se Malloth, 

sám či společně s dalšími dozorci, dopustil 105 případů vraždy či týrání. Zastavení bylo 250 

odůvodněno tím, že u Mallotha je „místo pobytu neznámé“. 

 Wiesenthal se však nehodlal tak snadno vzdát. I nadále sháněl důkazy o místě 

Mallothova pobytu. V roce 1983 doložil Mallothovu přítomnost v Meranu pomocí finty. 

Pravidelně posílal na poštu Mallothovi malé obnosy peněz. Malloth si je vždy osobně 

vyzvednul. 255 

 „V podstatě on sám nám potvrdil místo pobytu,“ řekl později Wiesenthal 

v jednom interview. „Muži, který byl na německém seznamu stíhaných osob, německý 

konzulát v Miláně po desítky let prodlužoval pas.“ Pro lovce nacistů bylo toto zjištění jasným 

důkazem toho, že Mallotha kryjí jak německé, tak italské úřady. „V případu Malloth bylo toto 

neoddiskutovatelnou skutečností. Když se mi konečně podařilo přesvědčit státního zástupce 260 

v Ludwigsburgu, že Malloth žije v Meranu, poslali italským úřadům žádost o právní pomoc. 

Jediné, co italská policie učinila, bylo, že zašla do bytu v Meranu. Tam se zeptala paní 

Mallothové, zda-li je její manžel doma. Luise Mallothová odpověděla: „Ne.“ Italská policie se 

s tímto spokojila. Tato příhoda se v průběhu dalších let několikrát opakovala. 
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 Avšak Wiesenthalova tvrdohlavost se nakonec vyplatila. V únoru 1988 se případem 265 

Malloth zabýval italský parlament. Marco Boato, senátor za italskou stranu zelených, detailně 

vylíčil celý skandál. Italské orgány byly zesměšněny a začaly okamžitě jednat. 

 Dne 5. srpna 1988 zazvonil okolo jedenácté hodiny u dortmundského vrchního 

státního zástupce Klause Schachta telefon. Na druhém konci byl Cuno Tarfusser, státní 

zástupce z Bolzana. Svému německému kolegovi sdělil, že byl Malloth chycen u své rodiny 270 

v Meranu. Pobýval tam ilegálně, vysvětloval Tarfusser, a protože byl u něho nalezen prošlý 

německý pas, bude vyhoštěn do Německa. 

 Reakce německého státního zástupce, jehož úřady po Mallothovi přinejmenším 

formálně roky údajně pátraly, však musela Tarfussera značně zmást. Vrchní zástupce Schacht 

do spisu zaznamenal, co řekl svému italskému kolegovi: „Vysvětlil jsem mu, že neexistuje 275 

žádný příkaz k zatčení Mallotha a že o něj ani nemůže být požádáno, poněvadž ani neexistuje 

závažné podezření ze spáchání trestného činu.“ Přitom Klaus Schacht vedl Ústřední úřad pro 

vyšetřování nacionálněsocialistických masových zločinů ve spolkové zemi Severní Porýní-

Vestfálsko. Jednalo se o totéž vrchní státní zastupitelství, které bylo povinno tento případ 

vyšetřovat a které roku 1979 zastavilo řízení proti Mallothovi údajně proto, že bývalý 280 

gestapák prostě nebyl k nalezení. 

 Ale státnímu zástupci Cuno Tarfusserovi z Bolzana byl názor německého kolegy 

srdečně jedno. Nechal 10. srpna 1988 Antona Mallotha bez okolků poslat do Německa. 

Šestasedmdesátník byl přepraven letadlem z Verony do Mnichova. Zde se z něho najednou 

stal svobodný muž. Protože Schacht trval na svém stanovisku, že neexistuje závažné 285 

podezření. Pouze pověřil mnichovskou hraniční policii, aby se Mallotha po příletu zeptala, 

kde hodlá bydlet. 

 Když se o tom devětasedmdesátiletý Simon Wiesenthal tentýž den dozvěděl, byl zlostí 

bez sebe. Ihned vzal telefon a zavolal vrchnímu zástupci v Dortmundu. Schacht se námitkami 

známého lovce nacistů nenechal přesvědčit. Okamžitě poté Wiesenthal sedl k psacímu stroji a 290 

ještě jednou Schachtovi napsal: „Vážený pane vrchní státní zástupce! V návaznosti na náš 

telefonický rozhovor Vám v příloze posílám řadu důkazů.“ Nacházelo se mezi nimi několik 

výpovědí svědků, dále rozsudek z ČSSR a dokumenty z jiných procesů proti dozorcům 

z Malé pevnosti obsahující přitěžující okolnosti. Ale Wiesenthal z bolestné zkušenosti věděl, 

že papír je trpělivý a že je proto lepší, když člověk vyvine větší tlak. Chopil se tedy znovu 295 

telefonu... 

 Po krátké době přišla vlna vzrušení. Média informovala o chování vrchního státního 

zástupce v Dortmundu v případu Antona Mallotha. Dne 12. srpna 1988 podal velvyslanec 
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ČSSR v Bonnu k tomuto případu vysvětlení. Držel se přitom všech diplomatických způsobů. 

„Velvyslanectví Československé socialistické republiky ve Spolkové republice Německo 300 

ujišťuje ministerstvo zahraničí o své nejhlubší úctě a dovoluje si k případu bývalého 

příslušníka SS Antona Mallotha dodat následující,“ začal velvyslanec Dušan Spáčil. „ČSSR 

pro potrestání válečných zločinců uznává platné mezinárodní principy, podle kterých má být 

válečný zločinec trestán státem, ve kterém zločiny spáchal.“ To byla nepřímá výzva k tomu, 

aby byl Malloth vydán do ČSSR. Pak také velvyslanec kritizoval, již méně diplomaticky, 305 

Spolkovou republiku za ignorování případu Malloth. Spáčil vyjmenoval opomenutí 

německých soudů a zdůraznil fakt, že se ČSSR v této věci neustále snažila spolupracovat a 

německé straně dodávala podklady. Na oplátku požadoval jako první věc to, že ho budou 

Němci o průběhu řízení detailně informovat. 

 Předseda Ústřední rady Židů v Německu, Heinz Galinski, nebral takový ohled na 310 

diplomatickou etiketu a vyjádřil se zřetelněji. Hovořil o „dosti nedůstojném a ostudném 

průběhu“ a hrozil intervencemi na spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Schacht každopádně 

své poznámky z 5. srpna 1988 potom vytáhl ze spisu ještě jednou a dopsal k nim rukou toto: 

„Vyšetřování týkající se Mallotha bude obnoveno“. Následně založil poznámku do spisu 

s označením 45 Js 25/70. 315 

 22. srpna 1988 se Schacht konečně vydal do Mnichova, aby Mallotha vyslechl. Ihned 

po vydání byl Malloth přijat v městské nemocnici v mnichovském Harlachingu. Schachtův 

výslech se spíše podobal návštěvě nemocného než policejnímu jednání. „Můj zdravotní stav 

je velmi špatný,“ bědoval Malloth. „Trpím rakovinou prostaty a nejspíše také kostí. Mimoto 

mám žaludeční obtíže, brániční kýlu, která mi způsobuje neskutečné bolesti. Nemohu nic jíst 320 

a sotva v sobě jídlo udržím. Mám celkem dvě kýly a oční chorobu.“ 

 Schacht se bavil s Mallothem od 16:45 do 18:00 hodin. Při výslechu kupodivu Schacht 

nepřizval zapisovatele a rozhovor s Mallothem nadiktoval až na závěr s jeho svolením na 

zvukový pásek. Takže se Schacht od Mallotha dozvěděl, že se vzdal německého občanství. 

Dortmundský vrchní státní zástupce, který k Mallothovi nechoval „žádné závažné podezření“, 325 

si to mohl zjednodušit a vydat ho do ČSSR nebo do Rakouska, kde na Mallotha čekal zatykač 

nebo rozsudek. Protože německá ústava chrání před vydáním pouze vlastní občany. Ale 

Schacht na to nijak nereagoval a nechal si raději od Mallotha detailně vyprávět jeho život - 

samozřejmě s vynecháním let 1940 až 1945. „O mé činnosti v Malé pevnosti mluvit nechci, 

protože to už patří k věci,“ podotkl Malloth v rozhovoru. 330 

 Druhý den okolo 9:20 navštívil Schacht Mallotha na nemocničním lůžku znovu. 

Malloth hrál opět neviňátko. „Já jsem na politiku nikdy nebyl,“ vysvětloval. „Jestli jsem 
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tenkrát protižidovskou politiku Třetí říše schvaloval či neschvaloval, nemohu dneska říct. 

Určitě jsem nebyl informován o jejím skutečném rozsahu.“ 

 V době konání výslechu, tedy dva týdny po Mallothově příletu do Německa, již 335 

pravděpodobně dávno navázal kontakty se spolkem Stille Hilfe (Tichá pomoc), na jehož 

činnosti se aktivně podílela Gudrun Burwitzová, dcera šéfa SS Himmlera. Vrchní zástupce na 

nahrávce chytře poznamenal: „Po válce jsem se nedočkal žádné podpory od HIAG [Spolek na 

pomoc bývalým příslušníkům Waffen SS] nebo podobných organizací. Musím také dodat, že 

jsem nikdy nebyl členem SS, ačkoli jsem občas za esesmana označován. Jako policejní 340 

úředník jsem pochopitelně dostal hodnost podle stupnice hodností SS, byl jsem Scharführer. 

Nosil jsem také uniformu SS, která příslušela policejním úředníkům. Ale přímo do SS jsem 

nikdy nevstoupil.“ 

 V 11 hodin Schacht výslech ukončil. Pro budoucích 13 let to bylo naposledy, kdy se 

Malloth vyjadřoval ke své osobě. Na závěr výslechu Malloth, zdárně se ukrývající 40 let, 345 

vrchního zástupce ujistil: „Pokud bych v budoucnu měnil bydliště, pokaždé to v Dortmundu 

na státním zastupitelství nahlásím.“ 

 

 V polovině 80. let se Peter Finkelgruen náhodou dostal k dopisům svých rodičů, které 

pocházely z dob jejich exilu v Číně. „Z dopisu jsem nyní vyčetl Váš záměr odejít pryč. 350 

Udělejte z toho rozhodnutí a učiňte pro něj vše, co můžete,“ píše jeho otec v dopise 

z 11. července 1940 v Šanghaji, odkud se snaží dodat odvahu svým známým k útěku. „Ono 

totiž neplatí, že nevíme, co bude zítra, nýbrž to víme zcela přesně: chaos.“ 

 Dopisy dokumentují osud jeho rodiny. Vedle několika zažloutlých fotek jsou to jediné, 

co Finkelgruenovi po jeho otci zbylo. Nikdy ho nepoznal. Když jeho otec Hans Finkelgruen 355 

umíral v ghettu, Peterovi byly sotva dva roky. Díky dopisům získal alespoň letmou představu 

o svém otci. A obrázek, který se mu takto v mysli vytvořil, se mu líbil. „Máme to potěšení 

užít si v koncentrované podobě skonání světa,“ zapsal si jeho otec v ghettu. „Je to něco pro 

hrdiny, dobrodruhy, vůdce, kanónenfutry a válečné štváče. Pro lidi to není.“ 

 Peter Finkelgruen se rozhodl ještě jednou prožít cestu rodičů do emigrace a případně 360 

o tom napsat knihu. Chtěl propojit své vnímání situace s otcovými popisy v dopisech. První 

zastávkou měla být Praha. V únoru 1989 Finkelgruen vyrazil. V hlavním městě navštívil 

nejprve Pinkasovu synagogu. V ní jsou na zdech napsána jména všech českých Židů, které 

nacisté zavraždili, mezi nimi i Martin Finkelgrün, Finkelgruenův dědeček. Vedle stojí datum 

smrti: 10. května 1942. Svého dědečka také nikdy nepoznal a babička mu zanechala jen pár 365 

jeho fotek. Martin Finkelgrün byl obchodník, narodil se 5. května 1876. Mládí strávil 
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v Bamberku a nakažen dobovým duchem se jako dobrovolník přihlásil do první světové 

války. Tam získal Železný kříž. Staré fotografie ukazují dědečka jako přátelského, ctihodného 

člověka. Peter Finkelgruen si uvědomoval, že jeho dědeček, úspěšný obchodník s textilem, 

byl německým nacionalistou a Železný kříž nosil s hrdostí. Avšak kariéra Žida nenadále 370 

skončila, když se nacisté dostali k moci. Dědeček opustil Německo, odstěhoval se 

z Bamberku do Karlových Varů, kde si opět otevřel obchod s textilem. 

 Praha byla pro Petera Finkelgruena plná vzpomínek. Neustále narážel na stopy 

z dětství. Při návštěvě jedné babiččiny kamarádky se dozvěděl, že rodinná přítelkyně Bela, 

které říkaly teta a které nyní bylo již 90 let, žije v domově důchodců v pražských Bohnicích. 375 

Naposledy ji viděl v roce 1951 krátce předtím, než s babičkou odcestoval do Izraele. Bela 

Krausová se poznala s babičkou v Terezíně, ve věznici gestapa v Malé pevnosti. Druhý den ji 

ihned vyhledal. 

 Ze začátku ho nepoznala. Když se ale představil jako Petřík z Číny, vzpomněla si. 

Slzy staré ženě stékaly po tvářích. Zahrnula Finkelgruena vzpomínkami, mnoho jich 380 

pocházelo z Malé pevnosti, kde ztratila manžela i syna. Tam byl také zavražděn jeho dědeček, 

jak věděl z babiččina vyprávění. Nikdy mu však neřekla, jak umřel. Bela Krausová věděla 

o bližších okolnostech, dokonce znala jméno vraha. 

 „Ten Malloth ho ubil,“ řekla stará žena z nenadání. „Tohohle Žida ještě dáme. Toho 

vyřídíme,“ řekl prý Malloth předtím, než začal dědečka mlátit a dupat po něm. „Tohohle 385 

rváče jsme se všichni báli,“ vzpomíná Bela Krausová. „Říkali jsme mu krásný Toniʻ.“ 

 Finkelgruenovi trvalo několik vteřin, než pochopil. Jméno muže, který před 47 lety 

10. května 1942 zabil jeho dědečka, mu přišlo povědomé. Už ho někde musel slyšet. Chvíli 

přemítal. Na mysli mu vytanula zpráva v novinách, kterou četl zhruba před půl rokem 

v přístavu Pireus. Nejmenoval se ten muž, který byl vyhoštěn z Itálie do Německa a vůči 390 

němuž nemá státní zástupce „žádné opodstatněné podezření ze spáchání trestného činu“, 

Malloth? Čím déle nad tím přemýšlel, tím jistější si byl. Znamenalo to jediné: dědečkův vrah 

je stále na svobodě. Finkelgruen na chvíli zalapal po dechu. 

 Brzy na to se rozloučil s tetou Belou a odjel do Terezína. Do Malé pevnosti dorazil, až 

když už byla tma. Přesto si ještě prohlédl cely a přešel se po dvoře. Představa, že zde jeho 395 

dědečka umlátil muž, který je právě teď v Německu na svobodě, ho zneklidňovala. Věděl, co 

je třeba udělat. Cesta do Číny mohla počkat. Vrátil se do Německa, zasedl k psacímu stroji a 

napsal udání kvůli vraždě. Bylo 24. února 1989. 
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2. Analýza výchozího textu 

Každý překladatelský proces musí začít seznámením se s překládaným textem, aby mohl 

překladatel zvolit vhodné postupy pro převod výchozího textu do cílové kultury a podařilo se 

mu zachovat komunikační funkci. Existuje několik způsobů, jak ho analyzovat. V této práci 

k tomuto účelu byla použita analýza podle translatoložky Christiane Nordové1.  

 

2. 1. Vnětextové faktory 

Mezi vnětextové faktory jsou zařazeny: vysílatel, záměr, příjemce, médium, místo, čas, 

příležitost, funkce textu. Analyzovat je budu postupně v tomto pořadí. 

 

2. 1. 1. Vysílatel 

Osoba vysílatele se shoduje s producentem textu, kterým jsou dva lidé - Oliver Schröm a 

Andrea Röpkeová (nar. 1964 a 1965). Oba autoři jsou povoláním investigativní novináři. 

Schröm získal řadu ocenění na poli žurnalistiky a je také autorem několika knih, zabývajících 

se politikou a terorismem ve světě. Röpkeová vystudovala politologii a zaměřuje se na 

sledování neonacistické scény v Německu, podílí se na reportážích pro německé televizní 

stanice a publikuje články v německých časopisech sledujících politické a kulturní dění doma 

a ve světě, jako jsou Spiegel, Focus, Stern. 

 

2. 1. 2. Záměr vysílatele 

Autoři sepsali tuto knihu (z níž je předmětem této práce jedna kapitola) se záměrem poukázat 

na způsoby a prostředky, díky kterým se bývalým nacistickým zločincům podařilo unikat před 

spravedlností a jistým trestem smrti, který jim v některých zemích hrozil. Jak je z názvu knihy 

patrné, autoři sledují především fungování organizace Stille Hilfe (Tichá pomoc), kterou vede 

Himmlerova dcera Gudrun Burwitzová. Autory pobízela k vydání knihy též snaha uveřejnit 

dosud neznámý materiál o útěcích bývalých nacistických zločinců, o úloze tajných služeb a 

o politováníhodném jednání státních institucí. 

                                                 
1 NORD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische 

Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 4., überarb. Aufl. Tübingen: Julius Groos Verlag, 2009. 
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Text obsahuje velké množství informací, proto v něm dominanuje informativní záměr 

(Darstellungsintention) (Nord 2009, s. 53). Jak již bylo uvedeno, autoři jsou novináři, proto 

můžeme též očekávat, že se budou snažit k dané problematice vyjádřit svůj názor 

korespondující s předkládanými fakty a čtenáře tak ovlivnit. V textu bude tedy hrát jistou roli 

i výrazová intence (Ausdrucksintention) (Nord 2009, s. 53). 

Autoři se tomuto tématu věnují dlouhodobě. Při zjišťování dalších informací na internetu 

zjistíme, že Andrea Röpke dokonce patří mezi nejlepší odborníky v této oblasti v Německu, 

svou dosavadní prací upozorňuje na problém a nebezpečí neonacismu v Německu dříve a 

dnes a snaží se mu cestou žurnalistiky odporovat (Andrea Röpke, online). Oliver Schröm 

vedle psaní knih a článků, předsedá německé organizaci netzwerk recherche e.V., která 

podporuje investigativní novináře v hledání informací, čímž chce dosáhnout zvýšení kvality 

zpravodajství (Netzwerk Recherche, online). 

 

2. 1. 3. Příjemce 

Výchozí text je zaměřen na občany SRN, předpokládá, že příjemce má alespoň základní 

přehled o dané problematice a historii Německa a Evropy za druhé světové války. Základním 

přehledem myslím, že není odborník, ale řadový občan se zájmem o společenské dění. 

Příjemce je důležitým článkem překladatelské analýzy. Především je klíčová jeho role ve 

vztahu k vysílateli. S tím souvisí předpokládané vědomosti a případné konotace. Příjemce 

cílového textu v našem případě pochází sice z jiného kulturního prostředí, ale nikoli tak 

odlišného. Češi a Němci žijí dlouho vedle sebe, mají společné dějiny, jsou součástí evropské 

kultury. Některé informace bude třeba doplnit či okomentovat, dovolím si však předpokládat, 

že většina faktů bude srozumitelná i cílovému příjemci, právě díky této kulturní a dějinné 

blízkosti. 

 

2. 1. 4. Médium 

Jedná se o psanou a na papíře tištěnou knihu. Je určena pro široké publikum. 

 

 

http://www.netzwerkrecherche.de/programme/fachkonferenz/2012/daten/speakers/257.de.html
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2. 1. 5. Místo 

Jak je již z tématu knihy patrné, kniha byla vydána v Německu. 

 

2. 1. 6. Doba 

Kniha byla publikována v roce 2001. Z hlediska záměru vysílatelů se jedná o stále aktuální 

text, časový rozdíl na čtenářově recepci textu nic nemění, protože obsahově se dílo vztahuje 

na děje, které se odehrály v minulosti. Mohl by pouze zastarávat v uveřejnění nových 

poznatků. Text je psán současnou němčinou. 

 

2. 1. 7. Příležitost 

Kniha nevyšla k žádné příležitosti, výročí nebo události. Autoři jednoduše jenom nasbírali 

dostatečné množství informací k tématu a rozhodli se je zpracovat do knižní podoby. 

Zohledňovat příležitost tedy není podle mého názoru pro překlad v tomto případě důležité. 

 

2. 1. 8. Funkce textu 

Kniha je autory označována jako reportáž (Inside-Report). Je tedy psána novinářským stylem 

a její snahou je čtenáře informovat o něčem, co se stalo v minulosti. Z obalu knihy usuzujeme, 

že funkcí je shrnout poznatky a čtenáře překvapit zarážejícími a pravdivými fakty. Proto se 

jedná o funkci informativní. Téma pomáhání bývalým nacistům nebudí emoce jenom 

v Německu, nýbrž i u nás. Můžeme očekávat i nepatrnou apelativní funkci, protože se jedná 

o tak citlivé téma. 

Vzhledem k tomu, že jsou si české a německé prostředí blízká, tím pádem i jejich příjemci 

disponují obdobnými vědomostními předpoklady, využijeme překladu instrumentálního. 

Reálie, názvy institucí apod. nebude problém rovnocenně přeložit do češtiny (viz kapitola 

4. 1. 2. Názvy organizací, místní a vlastní jména). Není tedy nutné volit dokumentární 

překlad. 
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2. 2. Vnitrotextové faktory 

Mezi vnitrotextové faktory řadíme: téma, obsah, presupozice, kompozici, neverbální prvky, 

lexikum, syntax a suprasegmentální jevy. V předchozí kapitole jsme se zabývali 

z pragmatických důvodů i analýze celé knihy, jejíž je zvolená kapitola nedílnou součástí. 

K analýze vnětextových faktorů je důležité kapitolu chápat jako součást celku, vnitrotextové 

faktory však již hodnotíme jenom v rámci překládané kapitoly. 

 

2. 2. 1. Téma 

Kniha pojednává o tématu pomáhání nacistickým zločincům v poválečném období, o jejich 

osudech a o jejich spolupráci s neonacisty a jejich vazbách na ně. Název je zcela výstižný: 

Tichá pomoc pro hnědé kamarády, Tajná síť starých nacistů a neonacistů (Stille Hilfe für 

braune Kameraden, Das geheime Netzwerk der Alt- und Neonazis). 

 

2. 2. 2. Obsah 

Překládaným objektem je pouze část této knihy, a to kapitolu Případ Antona Mallotha (Der 

Fall Anton Malloth). Kapitola je součástí textu, který přibližuje historii činnosti spolku Stille 

Hilfe a souběžně s tím osud Antona Mallotha, kterého se rozhodne usvědčit z vraždy svého 

dědečka kolínský spisovatel Peter Finkelgruen. Text je psán retrospektivně, začíná cestou 

Finkelgruena z Izraeli do Německa. Ta je přerušována doplňujícími odbočkami. Dozvídáme 

se o jeho dětství, o historii věznice Malá pevnost Terezín, o životě a kariéře Antona Mallotha, 

který v Malé pevnosti pracoval za války jako dozorce. Malloth byl v Československu po válce 

odsouzen k trestu smrti za vraždy a týrání vězňů, ale díky pasivitě a lenosti úřadů unikal 

spravedlnosti. Neúspěšně se ho například snažil usvědčit známý lovec nacistů Simon 

Wiesenthal. Finkelgruen byl Žid a jeho rodina byla zasažena nacistickou politikou a několik 

členů zahynulo v koncentračních táborech. V závěru kapitoly se Finkelgruen dozvídá, že jeho 

dědečka ubil k smrti právě Malloth, užívající si tou dobou svobodného života, a rozhodne se 

ho dotlačit před soud, kde bude potrestán za své činy.  
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Text kritizuje nečinnost úřadů a jejich zástupců. Wiesenthal se při svém pátrání setkává 

s neochotou státních orgánů a úředníků, především italských a německých. 

2. 2. 3. Presupozice 

Text je psaný pro německého čtenáře. Některé německé reálie, které autoři uvádějí, bude 

třeba okomentovat či rozvinout. V textu nalezneme i reálie české, u kterých naopak můžeme 

vypustit doplňující informace, které by pro českého čtenáře byly redundantní. 

U čtenáře se očekává, že má přehled o dějinách druhé světové války v Německu i na území 

Čech a o politických událostech a poměrech ve druhé polovině 20. století v těchto 

zeměpisných oblastech. O tomto textu lze předpokládat, že si ho přečtou lidé zajímající se 

o problematiku německých dějin 20. století, protože se věnuje konkrétnímu fenoménu a to 

unikání bývalých nacistů před spravedlností (v této kapitole jde o terezínského dozorce 

Antona Mallotha). 

 

2. 2. 4. Kompozice 

Christiane Nordová kompozici dělí na makrostrukturu a mikrostrukturu. Mikrostruktura se 

v podstatě kryje s kapitolami 2. 2. 6. Lexikum a 2. 2. 7. Syntax, proto se jí zde nebudeme 

věnovat. Makrostukturu psaných textů určujeme opticky, na základě neverbálních prvků jako 

jsou odstavce, kapitoly, atd. 

Předmětem analýzy je celá druhá kapitola z knihy, která je tematicky jednotná, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky i dějově navazují. Nedochází k žádnému naznačování budoucího 

děje. Informace jsou čtenáři podávány postupně. 

Kapitola má název a pod ním podnázvy shrnující její obsah. Je členěna na odstavce. Ty jsou 

po určitých tematických celcích odděleny mezerou velikosti řádku. Tímto způsobem je 

kapitola rozdělena na šest částí, které na sebe chronologicky nenavazují, ale jsou obsahově 

jednotné. Vždy se vyjadřují k jednomu dílčímu tématu. Tyto celky postupně přináší nové 

informace a obsahově na sebe navazují. 

Ačkoli je text plný různých názvů institucí apod., nenajdeme v něm žádné vysvětlivky, či 

poznámky pod čarou. Vše je explicitně vysvětleno v rámci textu.  
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2. 2. 5. Neverbální prvky 

Z neverbálních prvků v textu nalezneme několik černobílých fotografií vztahujících se k 

tématu. Každá je opatřena krátkým komentářem popisujícím zobrazovaný obsah. Tyto 

popisky jsou součástí překladu. 

 

2. 2. 6. Lexikum 

Výběr slov lze odvodit pomocí vnětextových i vnitrotextových faktorů. Obsah a téma jsou 

podle Nordové rozhodujícími determinantami při volbě výraziva. Dále pak pochopitelně 

samotná osoba vysílatele - jeho vzdělání, obor, místo původu, sociální zařazení, apod. (Nord 

2009, s. 125) V našem případě pracujeme s textem, který vytvořili novináři. Bude tedy třeba 

zachovat styl novinářský. Záměrem autorů je informovat širokou veřejnost a probudit v ní 

zájem o probíraný problém, proto se autoři vyjadřují přímo, jednoduše, nalezneme i prvky 

hovorovosti. Dále text obsahuje termíny z období nacismu (stellvertretender Reichsprotektor 

von Böhmen und Mähren, Obersturmbannführer, Reichssicherhauptamt, Zentralstelle für 

jüdische Auswanderung, SD2, KZ3), toponyma (Meran, Yad Vashem, Theresienstadt, Kirjat 

Yovel, Shanghai), vlastní jména osob (Anton Malloth, Simon Wiesenthal, Dusan Spacil), a 

také názvy různých institucí (Zentrale Stelle der der Landesjustizverwaltung für NS-

Verbrechen in Ludwigsburg, Friedrich-Naumann-Stiftung, Deutsche Welle, Süddeutsche 

Zeitung, UNWCC). Nalezneme zde i vlastní jména žen, německá (Gudrun Burwitz) i česká 

(Bela Krausová). Německá samozřejmě přechýlena nejsou, ale v překladu jsem se přiklonila 

k této úpravě z důvodu sjednocení s českým územ. 

Autoři si vypomáhají i vyprávěcím stylem. Kombinace novinářského stylu a vyprávění je 

podřízena funkci textu - zaujmout občana se zájmem o společenské dění a předat mu důležité 

informace. Můžeme říci, že text je typickým produktem dnešního stylu psaní článků pro 

moderní publicistiku. Čtenář očekává svižný a nenudící text. Ve vybrané kapitole absentují 

anglicismy, které v článcích tohoto typu můžeme často najít. 

Z textu není poznat, že ho psaly dvě osoby. Autoři se nevyjadřují v první osobě, drží se role 

nezúčastněného vypravěče. 

                                                 
2 Sicherheitsdienst 
3 Konzentrationslager 
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2. 2. 7. Syntax 

Celý text je psán převážně v minulém čase a v oznamovacím způsobu. Občas je ozvláštněn 

přítomným časem, který se objevuje v promluvách osob, nepřímé řeči či úryvcích z dopisů a 

hlášení. Souvětí jsou hlavně hypotaktická, nejsou však příliš komplikovaná a dlouhá, jak je 

pro němčinu typické. Text by zbytečně komplikovala a činila ho nepřehledným. Brzdilo by se 

i tempo vyprávění. Setkáme se zde spíše se souvětími krátkými, o dvou až třech větách. Často 

se autoři vyjadřují pouze jednoduchými větami. Nejedná se o krásnou literaturu, tudíž 

nebudou žádné velké odchylky od syntaktických norem za účelem ozvláštnění stylu. Pokud 

tam nějaké nepravidelnosti budou, nemusíme jim věnovat větší pozornost, protože se nejedná 

o záměr autorů, nýbrž o syntaktický nedostatek. Jednu výjimku jsem však nalezla a ta souvisí 

s vypravěčským stylem. Autoři se snaží získat čtenářovu pozornost pomocí tzv. parcelace 

neboli osamostatňování členských schémat či vedlejších vět. „V pásmu vypravěče má 

osamostatňování větných členů funkci obsahově doplňovací nebo emocionální a zároveň 

aktualizační.“ (Grepl et al. 2008, s. 751)  

 

2. 2. 8. Suprasegmentální jevy 

Suprasegmentální jevy v psaném textu poznáme vizuálně: kurzíva, uvozovky, informace 

oddělené pomlčkami či parenteze. (Nord 2009, s. 134) Specifický výběr slov, syntax a 

interpunkce jsou hlavní prostředky, jak může autor psaného textu v hlavě čtenáře vytvořit 

správnou melodii a intonaci textu neboli akustickou představu. (Nord 2009, s. 138) Jak již 

bylo zmíněno v předchozích kapitolách, text se blíží vyprávění. Tempo je svižné, souvětí 

nejsou dlouhá, aby čtenáře nezdržovala a nerozbíjela tak jeho pozornost. Spíše autoři 

používají kratší věty, místy i jednoduché věty, pokud chtějí navodit napětí. Po zvážení 

předešlých faktorů, které jsou předmětem této analýzy, jsem dospěla k hodnocení, že autoři 

jsou lehce zděšeni realitou, kterou odhalili, a snaží se tento pocit vyvolat i u čtenáře. 

Celkově a vizuálně text působí seriózně, je černobílý, ani vložené fotografie nejsou barevné. 

Je otištěn písmem Times New Roman. Komentáře u fotografií jsou psané kurzívou. Kurzívu 

v textu najdeme jenom u jednoho slova a tím je Malá Pevnost, v originále Kleine Festung. 

Pokud chtějí autoři zdůraznit jiná slova a slovní spojení jako klíčové informace, používají 

k tomu uvozovky. Ty tradičně označují též přímou řeč. Podle mého názoru však autoři 
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používají uvozovky nadměrně, blíže se tomu věnuji v kapitole 4. 1. 3. Jazykové problémy, 

kde jsou popsány jednotlivé případy a zdůvodněno jejich řešení. 

 

4. Popis metody překladu 

Tato část bakalářské práce se věnuje samotnému překladu a jeho způsobu. Na začátku si 

překladatel musí stanovit, jakým postupem bude překládat. Protože se nejedná o umělecké 

dílo, ale o populárně naučný text, hlavním cílem bude v tomto případě snaha předat českému 

příjemci co nejvěrněji informace a hodnoty vyplývající z textu. Prioritou bude zachování 

obsahu a formy originálu. Budu tedy postupovat metodou reprodukční neboli „věrnou“ 4, kdy 

se budu snažit o přesnou reprodukci předlohy. (Levý 1998, s. 8889) 

Téma, které vybraný text zpracovává, je těsně provázané s českou historií. Jeho těžiště je 

umístěné do německého prostředí. K období druhé světové války a protektorátu nalezneme 

v české literatuře nezměrné množství pramenů (monografie, autentická vyprávění pamětníků, 

apod.). Čerpala jsem jak z tištěných titulů, tak z článků a příspěvků na internetu. Znalost 

správných termínů je důležitá, protože se jedná kvůli vysoké frekventovanosti tématu o vžité 

termíny, příp. ustálené překlady. 

 

4. 1. Typologie překladatelských problémů a postup jejich řešení 

Při překladu textu jsme se setkali s různými problémy. Níže jsou rozdělené do skupin a blíže 

popsány. Je u nich uveden i způsob a zdůvodnění zvoleného řešení. 

 

4. 1. 1. Překlad názvu 

U překladu názvu vybrané kapitoly jsem se rozhodovala mezi použitím nominativu a genitivu. 

Nakonec jsem se rozhodla pro genitiv, tedy Případ Antona Mallotha, protože mi přijde 

vhodnější pro české prostředí. Je z něho patrné, že se jedná o osobu muže, což by 

z nominativu nemuselo být úplně jasné. V originále zní Der Fall Anton Malloth. Název jsem 

                                                 
4 Týká se Levého dvojí normy v překladu, přičemž druhou normou je norma „uměleckosti“, kdy se klade důraz 

na zachování krásy původního díla. (Levý 1998, s. 88) 
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přeložila věrně, protože vystihuje podstatu obsahu kapitoly. Jedná se o název popisný, čistě 

sdělovací. (Levý 1998, s. 153) 

 

4. 1. 2. Názvy organizací, místní a vlastní jména 

Předmětem překladu je kapitola z knihy, která má čtenáře informovat. Tudíž zde nalezneme 

množství údajů, jako jsou jména osob, institucí a zeměpisné názvy. Jelikož se jedná o téma 

důvěrně známé jak německému, tak českému čtenáři, překlad těchto termínů vyžadoval 

pečlivé rešerše v odborné i neodborné literatuře a ve zdrojích na internetu. Téměř všechny 

termíny se již v nějakých českých textech objevily. 

Názvy organizací a míst 

Názvy německých institucí typu Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky, Centrální 

úřad zemské justiční správy pro objasňování nacistických zločinů v Ludwigsburgu, 

Reichssicherhauptamt apod. nahrazuji českým překladem. Pokud bych překládala celou 

knihu, dohodla bych se s redaktorem na vytvoření přehledu těchto institucí, kde by byl uveden 

originální název a překlad použitý v českém vydání, aby byly organizace snadno 

dohledatelné. Přímo do textu bych německé názvy nedávala, protože by ho zbytečně 

prodlužovaly a narušovaly. Řídila jsem se tím, že v originále názvy českých organizací 

v původním znění také nenajdeme, nýbrž autoři uvádějí pouze jejich německé verze (např. 

Mimořádný lidový soud v Litoměřicích). Pro pochopení textu nejsou důležité původní názvy, 

ale zase bych je úplně nevypouštěla. Je praktické je uvést například z důvodu snadného 

dohledání příslušných úřadů. Seznam institucí s jejich překlady, které se objevují v kapitole, 

se nachází v příloze k této práci (Dvojjazyčný seznam organizací). Politické označení státního 

celku Protektorát Čechy a Morava ponechávám pouze v české verzi. Není nutné uvádět jeho 

německou obdobu.  

Spolek Stille Hilfe (ř. 336), který je zároveň součástí názvu celé knihy, uvádím v originálním 

znění. I v české literatuře věnující se tomuto tématu se častěji setkáme s nepřeloženým 

názvem než s Tichou pomocí. Do závorky pak uvádím český překlad. 

Ráda bych ještě upozornila na německé pojmy Mossad a Odessa. Izraelská tajná služba 

Mosad se v němčině píše se dvěma „s“. V případě organizace ODESSA, která pomáhá 

bývalým nacistům na útěku, se jedná o zkratku (Organisation der ehemaligen SS-
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Angehörigen5). V němčině je možné použít více názvů (ODESSA, Odessa). V češtině je však 

ustáleným překladem iniciálová zkratka ODESSA. Naopak zkratka pro nechvalně proslulou 

německou tajnou policii Gestapo (Geheime Staatspolizei) se v češtině vžila jako podstatné 

jméno rodu středního a píše se s malým počátečním písmenem6. Vojenskou organizaci 

Waffen SS (ř. 339) je možné překládat i jako Zbraně SS, avšak já se přikláním raději 

k ponechání německého názvu, který je také hojně používaný. 

Zeměpisné názvy a názvy příslušníků národa 

V textu se objevují jména německých, italských a dalších měst (Meran - Merano, Bozen - 

Bolzano, München - Mnichov), názvy míst v Izraeli (Yad Vashem - Jad Vašem, Berg der 

Erinnerung - Hora Pamatování, Kirjat Yovel - Kirjat ha-Jovel). Tyto názvy jsem nahradila 

jejich českými ekvivalenty, které jsem dohledala na internetu. V případě názvu náměstí 

Rudolfsplatz (ř. 223) jsem ponechala originální název, protože je český čtenář na podobný 

exotizující prvek zvyklý. Dovolím si tvrdit, že ve spojení s německým, resp. rakouským 

prostředím, ho dokonce očekává. 

V tomto místě bych se ráda zmínila o psaní počátečního písmene u slova Židé. Pokud je 

považujeme za náboženskou skupinu, čímž Židé bezesporu jsou, píšeme malé „ž“. V kontextu 

holokaustu je však tato skupina chápána jako národ, tudíž píšeme velké „Ž“7. Proto jsem 

v překladu použila velké písmeno. 

Deutsch vs. bundesdeutsch 

Z historie víme, že Německa byla mezi lety 1949 až 1990 dvě. Autoři však používají přídavné 

jméno deutsch. Občas se vyskytne bundesdeutsche či Bundesrepublik Deutschland. Pokud je 

to nutné, tak je použit oficiální název Spolková republika Německo (ř. 300). Jinak jsem 

převzala používání zobecňujícího adjektiva německý. V místech, kde autoři použili 

bundesdeutsche, jsem napsala západoněmecký (ř. 187, 231), abych čtenáře upozornila, že se 

v textu mluví o západním Německu, nikoli východním. 

 

                                                 
5 http://cs.wikipedia.org/wiki/ODESSA 
6 http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=gestapo&Hledej=Hledej 
7 „Není vždy jednoduché poznat, kdy volit velké písmeno a kdy malé. V textech týkajících se holocaustu je 

namístě volit písmeno velké, neboť byli pronásledováni příslušníci národa (i žid, který se zřekl víry, byl 

stále Žid)“ 

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181&dotaz=velk%C3%A1%20p%C3%ADsmena%20%E2%80%93%20jm%C3

%A9na%20%C5%BEiv%C3%BDch%20bytost%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1%20jm

%C3%A9na%20od%20nich%20odvozen%C3%A1) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ODESSA
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=gestapo&Hledej=Hledej
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181&dotaz=velk%C3%A1%20p%C3%ADsmena%20%E2%80%93%20jm%C3%A9na%20%C5%BEiv%C3%BDch%20bytost%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1%20jm%C3%A9na%20od%20nich%20odvozen%C3%A1
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181&dotaz=velk%C3%A1%20p%C3%ADsmena%20%E2%80%93%20jm%C3%A9na%20%C5%BEiv%C3%BDch%20bytost%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1%20jm%C3%A9na%20od%20nich%20odvozen%C3%A1
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181&dotaz=velk%C3%A1%20p%C3%ADsmena%20%E2%80%93%20jm%C3%A9na%20%C5%BEiv%C3%BDch%20bytost%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1%20jm%C3%A9na%20od%20nich%20odvozen%C3%A1
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Tschechisch-československý 

Autoři textu pro vyjádření místního určení reálií týkajících se Československa používají 

adjektivum tschechisch. To však považuji za příliš velké zjednodušení. U předchozího 

problému řešícím zobecnění Západního Německa na pouhé Německo, jsem se držela 

výchozího textu. Na druhou stranu se ale domnívám, že by český čtenář adjektivum český 

v kontextu období od první republiky po dobu komunismu vnímal jako nevhodné. Z tohoto 

důvodu v překladu používám přídavné jméno československý. V textu se nejčastěji objevují 

spojení typu československá justice, československý soud. 

Názvy funkcí 

Názvy hodností SS se používají v originálním znění. Není možné je doslovně přeložit. 

Nanejvýš bychom si mohli pomoci podobnou armádní hodností, ty se však stoprocentně 

neshodují. A obdobně jako u ponechání slova Rudolfplatz je zde účelné zachovat exotizující 

prvky SS-Obersturmbannführer (ř. 217), Oberscharführer (ř. 122). Při překládání celé knihy 

by se možná vyplatilo uvést v příloze přehled hodností SS, v literatuře s nacistickou tématikou 

se s tímto postupem setkáme často. 

Zastupující říšský protektor Čech a Moravy (ř. 87/88) je výraz běžný, proto jsem ho přeložila. 

Stejně tak jsem učinila s výrazem Landeshauptmann - zemský hejtman (ř. 137/138). Výraz 

Obergefreiter jsem přeložila doslovně, tedy vrchní svobodník (ř. 130). 

Vlastní jména osob a přezdívky 

Nečeská jména osob ponechávám v originální znění (Peter Finkelgruen, Anton Malloth, Cuno 

Tarfusser atd.). Až na výjimku deminutiva Peterle, které jsem substituovala českým Petříkem 

(ř. 52), a jména osob ženského pohlaví přechyluji podle českého úzu (Luise Riemelmoser - 

Luise Riemelmoserová; ř. 143). Ve výchozím textu narazíme na jména Dusan Spacil, jehož 

správnou verzi s diakritikou, Dušan Spáčil (ř. 302), jsem pro jistotu ověřila8. Češka Bela 

Krausová (ř. 376/377) byla i v německé verzi napsaná správně. 

Antonu Mallothovi vězni přezdívali Schöner Toni. Překlad neskrýval žádné zapeklitosti, 

rovnocenně jsem přeložila přezdívku jako Krásný Toni (ř. 168, 182, 386). Pro jistotu jsem 

ještě prohledala výskyty české verze ve spojení s Mallothem v internetovém vyhledávači 

                                                 
8 http://www.mzv.cz/washington/cz/o_nas/velvyslanec/velvyslanci_v_minulosti/index.html 

http://www.mzv.cz/washington/cz/o_nas/velvyslanec/velvyslanci_v_minulosti/index.html
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Google a dokladů jsem našla hodně. Ten samý překladatelský postup jsem učinila 

s přezdívkou Josefa Meisingera Schlächter von Warschau - Varšavský řezník (ř. 38). 

Název filmu 

V textu je zmíněn nacistický propagandistický film o životě v terezínském ghettu s názvem 

Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Český název jsem dohledala v internetové Česko-

slovenské filmové databázi9 - Vůdce daroval Židům město (ř. 85/86). 

 

4. 1. 3. Jazykové problémy 

Výchozí text je zaměřen na německého čtenáře, který zná německé prostředí. V překladu tedy 

bylo nutné některé informace přizpůsobit tak, aby byly jasné i českému, tj. cílovému příjemci. 

Zde je uveden seznam dotčených míst: 

ř. 6 Paloma → loď Paloma 

ř. 13 Deutsche Welle → německá televize Deutsche Welle 

ř. 17 Friedrich-Naumann-Stiftung → nadace Friedrich-Naumann-Stiftung 

ř. 70 Süddeutsche Zeitung → německé noviny Süddeutsche Zeitung 

Doplnila jsem k těmto názvům určující slova. Někde se samozřejmě stalo, že došlo 

k opakování slov (nadace - Stiftung, noviny - Zeitung). Jedná se však o součást názvu, který 

se samotný nepřekládá, tudíž je duplikace nevyhnutelná. 

V několika výskytech jsem se rozhodla pro opačný postup, vynechání informací, které jsou 

pro českého čtenáře redundantní.  

Der Gestapo-Gefängnis Kleine Festung befand sich in der Nachbarschaft zum jüdischen 

Ghetto, einer Militärischen Befestigungsanlage aus dem 18. Jahrhundert, gegründet von 

Kaiser Joseph II., der die nordböhmische Garnisonenstadt nach seiner Mutter, der Kaiserin 

Maria Theresia, benannt hatte. (výchozí text s. 22) 

Věznice gestapa Malá pevnost se nacházela v sousedství židovského ghetta, zřízeného ve 

vojenské pevnosti z 18. století, kterou založil císař Josef II. a pojmenoval ji po své matce, 

císařovně Marii Terezii. (ř. 8284) 

                                                 
9 http://www.csfd.cz/film/227423-vudce-daroval-zidum-mesto/ 

http://www.csfd.cz/film/227423-vudce-daroval-zidum-mesto/
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Tučně zvýrazněná část představuje vynechaný úsek. Předpokládám, že český čtenář má 

ponětí, kde zhruba Terezín leží. Při užití slov „severočeská posádka“ by navíc došlo 

k opakování informace, že se jedná o vojenské město. Proto jsem toto určení v překladu 

vypustila. 

Německé Altreich bychom mohli přeložit jako Stará říše. To by však v češtině ztratilo na 

významu a vázalo na sebe jiné konotace. Výraz Altreich si Němec spojí s obdobím nacismu, 

označuje se jím území původního Německa bez částí, které byly připojovány od roku 193810. 

V češtině se pro území nacistického Německa používá termín Říše bez přívlastku stará. 

Sie kamen aus dem »Protektorat Böhmen und Mähren«, aus dem Altreich, aus Österreich, 

den Niederlanden, der Slowakei, aus Ungarn und Dänemark. (výchozí text s. 24) 

Pocházeli z Protektorátu Čechy a Morava, z Říše, z Rakouska, z Nizozemska, ze Slovenska, 

z Maďarska a z Dánska. (ř. 105/106) 

U následujících případů je redundantní použití místního určení, proto je v překladu 

vynecháno, aniž by byl narušen smysl výpovědi. 

Im Urteil des Volksgerichts Leitmeritz/ČSSR (...) (výchozí text s. 24) 

V rozsudku Mimořádného lidového soudu v Litoměřicích (...) (ř. 114/115) 

(...) ein außerordentliches Volksgericht im tschechischen Litomerice (...) (výchozí text s. 28) 

(...) Mimořádný soud v Litoměřicích (...) (ř. 174)  

Kanonenfutter, Schlachtenbummler 

V textu je citován dopis, jehož autorem je otec Petera Finkelgruena. Píše o válce: 

Das ist etwas für Helden, Abenteurer, Führer, Kanonenfutter und für Schlachtenbummler. 

(výchozí text s. 36) 

Pozornost si zaslouží kompozita Kanonenfutter a Schlachtenbummler. První v doslovném 

překladu znamená potravu pro děla. Význam zůstane zachován, ale v tomto tvaru by 

nezapadal k ostatním podstatným jménům. Pomocí paralelního korpusu InterCorp jsem 

dohledala výraz v románech o Švejkovi od Jaroslava Haška, kde se používá počeštěné slůvko 

kanónenfutr. Tento výraz je podle mě českému příjemci díky neutuchající oblibě Haškova díla 

                                                 
10 http://www.duden.de/rechtschreibung/Altreich 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Altreich
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známý a také stylisticky zapadá do osobního dopisu, který je psaný během druhé světové 

války. Schlachtenbummler, jak praví výkladový slovník Duden11, je výraz pro fanouška, který 

jezdí společně se svým oblíbeným týmem po zápasech, jedná se o obdobu anglických 

Hooligans. Do našeho kontextu však fanoušek nezapadá. Vzala jsem tedy význam slova, který 

označuje osobu, která ráda provokuje, kibicuje, a protože se zde mluví o válce a násilí, 

rozhodla jsem se pro spojení válečný štváč. Mám tím na mysli člověka, který válku vyhledává 

a provokuje k ní ostatní. 

Překlad celé věty tak zní následovně: 

Je to něco pro hrdiny, dobrodruhy, vůdce, kanónenfutry a válečné štváče. (ř. 358/359) 

Hovorovost 

Jedná se o novinářský text vykazující i hovorové prvky, rčení apod. Ty mají sloužit jako 

prostředky, kterými se chtějí autoři přiblížit čtenáři a také jimi formulují své postoje a místy i 

emoce. „Es platzt einem de Kragen“ je hovorový výraz pro vyjádření velkého oprávněného 

vzteku na něco či na někoho12. 

Als Simon Wiesenthal am selben Tag davon erfuhr, platzte dem mittlerweile 79jährigen der 

Kragen. (výchozí text s. 33) 

Když se o tom devětasedmdesátiletý Simon Wiesenthal tentýž den dozvěděl, byl zlostí bez sebe. 

(ř. 288/289) 

Aby autoři co nejvěrněji zachytili usilovné pátrání lovce nacistů Simona Wiesenthala, zvolili 

spojení „jemandem auf die Fersen heften“, česky „pověsit se někomu na paty“. V překladu 

jsem rčení zachovala: 

V následujících letech Wiesenthal opustil malou kancelář na vídeňském náměstí Rudolfsplatz 

a opět se pověsil na paty dalším zmizelým válečným zločincům, ukrývajícím se různě po světě. 

(ř. 221223) 

                                                 
11 http://www.duden.de/rechtschreibung/Schlachtenbummler 
12 http://www.redensarten-

index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchbegriff=kragen%20platzen&gawoe=an

&page=2 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Schlachtenbummler
http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchbegriff=kragen%20platzen&gawoe=an&page=2
http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchbegriff=kragen%20platzen&gawoe=an&page=2
http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchbegriff=kragen%20platzen&gawoe=an&page=2
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Vyskytuje se zde i rčení „jemanden in Stich lassen“. V češtině existuje rovnocenný překlad 

„nechat někoho ve štychu“, jeho použití ve větě se mi však nezamlouvalo, protože působí 

příliš hovorově. 

Doch Peter Finkelgruen konnte seine Großmutter, die ihn über all die schwierigen Jahre 

gebracht hatte, nicht im Stich lassen. (výchozí text s. 21) 

Avšak Peter Finkelgruen nemohl svou babičku po všech těch těžkých letech, kdy se o něj 

starala, nechat samotnou. (ř. 6163) 

 

Opis 

V překládané kapitole narazíme i na několik německých slov, která nelze rovnocenně přeložit. 

Například Wahltante (výchozí text s. 37) jsem si dohledala v Dudenu a zjistila jsem, že se 

jedná o výraz používaný v Rakousku a jedná se o obdobu českého oslovení teta, s kterým se 

setkáme nejčastěji na venkově, kde se jím tituluje osoba ženského pohlaví, která není 

s dotyčným v příbuzenském vztahu. Pokud bych v češtině použila pouze slovo teta, nebylo by 

jasné, zdali se jedná o skutečnou příbuznou, či nikoli. Proto jsem použila opis rodinná 

přítelkyně a posléze až teta. 

(...) že rodinná přítelkyně Bela, které říkaly teta a které nyní bylo již 90 let (...) (ř. 374/375) 

Dalším výrazem je německé kompozitum Schwiegereltern. Označují se jím rodiče manželky 

či manžela. V překladu jsem tedy zvolila spojení manželčiny rodiče, případně jsem nahradila 

atribut manželčiny zájmenem její. 

(...) poslal Malloth ženu s dcerou Anneliese, která se jim mezitím narodila, k jejím rodičům 

do Wörgelu v Rakousku. (ř. 147/148) 

(...) ukrýval se rovněž u manželčiných rodičů (...) (ř. 149/150) 

Kompozitum Verwirrspiel jsem přeložila též opisem: 

Aber Wiesenthal ließ sich von dem deutsch-italienischen Verwirrspiel nicht entmutigen. 

(výchozí text s. 31) 

Wiesenthal se nenechal záměrným matením ze strany Němců a Italů odradit. (ř. 239) 
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Nadměrné používání uvozovek 

Autoři používají nadměrné množství uvozovek. Například v úseku mezi řádky 85 až 91 je jich 

koncentrováno tolik, že opticky rozbíjí text a narušují čtení. Pochopitelně u přímé řeči, citací 

ze zpráv a hlášení jsem psaní uvozovek ponechala. V souvětí: 

Dortmundský vrchní státní zástupce, který k Mallothovi nechoval „žádné závažné podezření“ 

(...) (ř. 325) 

jsem uvozovky ponechala, protože zde plní svou obvyklou funkci a naznačují distancování se 

autorů od tohoto stanoviska. Vyjadřují ironii. 

U jmen a názvů nejrůznějších událostí a skutečností jsem upustila od zvýrazňování 

uvozovkami. Pouze označení Schöner Toni si zaslouží zvýraznit, protože se jedná o německý 

výraz, který český příjemce nemusí znát, proto ho na něj takto upozorňuji. 

Několik příkladů redundantních uvozovek: 

Sie wollte auch nicht, daß ihr »Peterle« in einem komunistischen Land aufwuchs (...) (výchozí 

text s. 21) 

Nechtěla, aby její Petřík vyrůstal v komunistické zemi (...) (ř. 54) 

Neben der »Paloma« legte gerade ein nobler Passagierdampf an (...) (výchozí text s. 21) 

Vedle Palomy zrovna kotvil nóbl parník (...) (ř. 66/67) 

(...) und richteten dort eine »Judensiedlung« ein. (výchozí text s. 22) 

(...) a přeměnili ho v židovské sídliště. (ř. 84/85) 

Dem vorausgegangen war die von ihm geleitete »Wannseekonferenz« (...) (výchozí text s. 22) 

Předcházela tomu konference ve Wannsee (...) (ř. 88/89) 

 

4. 1. 4. Faktické nesrovnalosti výchozího textu 

V textu se nachází pasáž, kde je citována svědecká výpověď jednoho z terezínských vězňů, 

popisující nelidské zacházení s vězni a jejich pracovní činnost (viz výchozí text s. 24, 

poslední odstavec). Z daného úryvku však není na první pohled jasné, o co se jedná a jaký je 
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kontext. Dohledala jsem si tedy na internetu, jestli v Terezíně byla nějaká bažina a jak s ním 

souvisí. Našla jsem, že pod hradbou pevnosti se nacházela bažina, kterou vězni zaváželi sutí13. 

Tento poznatek pak ovlivnil překlad následující věty, ve které mi původně nebylo jasné, jak 

jsou vězni „strkáni do bažiny“: 

Auf Befehl mußte ein Häftling den anderen mit der Schiebkarre in den Sumpf stoßen (...) 

(výchozí text s. 24) 

Na rozkaz musel vězeň strčit druhého kolečkem do bažiny (...) (ř. 116) 

Schiebkarre se nabízí v souvislosti s tématikou koncentračních táborů přeložit jako kára. 

Jenže se tu opravdu jedná o stavební práce a i pamětník pan Miloš Volf používá slovo 

kolečko, které je věrnější německému Schiebkarre. 

V textu se autoři dopustili jedné faktické chyby. Píší, že Peter Finkelgruen se rozhodl 

navštívit Pinkasovu synagogu v Praze, kde jsou do kamene vytesána jména všech nacisty 

zavražděných českých Židů.  

Dort stehen die Namen aller von den Nazis ermordeten tschechischen Juden in Stein 

gemeißelt (...) (výchozí text s. 36) 

Jména obětí tam nejsou vytesána do kamene, nýbrž napsána barvou na omítce. Proto jsem 

tento fakt v překladu opravila: 

V ní jsou na zdech napsána jména všech českých Židů, které nacisté zavraždili (...) 

(ř. 363/364) 

 

5. Typologie překladatelských posunů 

Překladatel musí zohlednit rozdíly v systémech českého a německého jazyka. Obzvlášť musí 

dávat pozor na interference, aby se neprovinil vůči správnému užívání českého jazyka. Pro 

němčinu je typické používání pasiva, konjunktivu v nepřímě řeči, infinitivních konstrukcí, 

kompozit (ta jsou nahrazována substantivy rozvitými anteponovanými či postponovanými 

přívlastky) aj. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2. 2. 7. Syntax, němčina se vyznačuje 

komplikovanými souvětími. Těch však v našem textu příliš není. 

                                                 
13 http://www.zmizeli-sousede.cz/pracestudentu/pisemne/prace23.html 

http://www.zmizeli-sousede.cz/pracestudentu/pisemne/prace23.html


37 

 

5. 1. Posuny na úrovni gramatické a syntaktické 

V němčině je možné psát roky bez předložky, jednoduše pouze číslo 1938. V češtině je nutné 

se vyjádřit explicitněji a rozšířit časové určení na v roce 1938, roku 1938. 

Als Hitler 1938 Österreich »anschloß« (...) (výchozí text s. 25) 

Když roku 1938 Hitler anektoval Rakousko (...) (ř. 132) 

Bezprostředně pod nadpisem nalezneme heslovité shrnutí obsahu kapitoly. Až na poslední 

údaj jsou hesla nominalizovaná. Poslední bod obsahuje podmět a přísudek: 

Peter Finkelgruen kämpft um Gerechtigkeit für seinen Großvater (výchozí text s. 19) 

V překladu jsem provedla sjednocení a sloveso nahradila substantivem: 

Boj Petera Finkelgruena za spravedlnost pro dědečka (ř. 3/4) 

Rozdílem v oblasti interpunkce je psaní uvozovek u přímé řeči a citací. Je-li v češtině 

v uvozovkách celá věta, píše se druhé uvozovací znaménko na konci věty až za příslušným 

interpunkčním znaménkem. Pokud je uvozovací věta do přímé citace vložena, označuje se 

počátečním a koncovým uvozovacím znaménkem každý jednotlivý úsek. Druhé uvozovací 

znaménko se píše až za tečku, čárku atd. V němčině je však psáno před interpunkční 

znaménko. 

 

5. 2. Posuny na úrovni lexikální 

Generalizace 

Als Hitler 1938 Österreich »anschloß«, hätte er gern auch Südtirol »heim ins Reich« geholt. 

(výchozí text s. 25) 

Ve výše uvedené výpovědi nalezneme dvě hesla z dob nacismu. První se týká anšlusu 

Rakouska, kterým Hitler násilně připojil Rakousko k Německu. V němčině slovo 

„anšlus/Anschluß“ pochází od slovesa „anschließen“. Autoři si zde pohráli s jazykem a 

použitím slovesa odkázali na anšlus. Heslo „heim ins Reich“ je v českém prostředí známé 

díky zkušenostem se sudetskými Němci. Přišlo mi však kostrbaté a násilné ho do textu nějak 

začleňovat. Například takto: Když roku 1938 Hitler anektoval Rakousko, chtěl, aby se i Jižní 
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Tyroly vrátily „heim ins Reich“. Rozhodla jsem se tedy pro generalizaci a oba tyto odkazy na 

autentická hesla v češtině bohužel mizí. 

Výsledný překlad vypadá takto: 

Když roku 1938 Hitler anektoval Rakousko, chtěl k Říši připojit i Jižní Tyroly. (ř. 132) 

Grundgesetz 

Německý Grundgesetz neboli Základní zákon jsem přeložila jako ústavu (ř. 327). Nejedná se 

o právnický text, který by vyžadoval přesnost termínů, a český příjemce snadněji pochopí, že 

se jedná o nejvyšší zákon státu, než kdybych použila doslovný překlad. 

Intelektualizace 

V německých médiích se v souvislosti s politickým děním často setkáme s rozlišováním 

politiků podle barev, které znázorňují jednotlivé politické strany. I v překládaném textu se 

objevilo toto určení - zelený senátor neboli senátor za stranu zelených. V překladu jsem 

použila opisu ve formě přístavku.  

Der grüne Senator Marco Boato (...) (výchozí text s. 32) 

Marco Boato, senátor za italskou stranu zelených (...) (ř. 266) 
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Závěr 

 

Kapitola s názvem Případ Antona Mallotha je plná hodnotných a zajímavých informací. 

Myslím si, že má velký přínos nejen pro německého příjemce, tak i pro českého čtenáře. Proto 

jsem se rozhodla zvolit si jako překládaný text část z knihy Stille Hilfe für braune 

Kameraden, která je celkově velmi přínosná. 

Jednalo se o text psaný novinářským stylem s prvky vyprávění a obsahuje velké množství 

informací. Velká pozornost byla věnována správnému překladu historicko-politických pojmů 

a termínů, aby byla zachována faktická přesnost a informativní funkce textu. Po analýze dle 

návodu Christiane Nordové jsem dospěla k rozhodnutí překládat metodou instrumentálního 

překladu, abych dosáhla věrného převedení textu do cílového prostředí. Při translaci nenastaly 

obtíže s porozuměním textu či s dohledáním českých ekvivalentů, např. pro hojně uváděné 

instituce. Největším „oříškem“ bylo hledání vhodného překladu pro slovo 

Schlachtenbummler. Překladatelské problémy a jejich řešení vysvětluje komentář uzavírající 

celou práci a samotný proces translace. 
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