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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce má dvě části: praktickou a teoretickou. Praktickou část tvoří 

překlad části brožury Guía básica de los Sanfermines, která vyšla v Pamploně v roce 2016 

jako turistický průvodce po světoznámých oslavách svátku sv. Fermína. Text předlohy 

především seznamuje čtenáře s programem oslav a objasňuje původ jednotlivých tradic. 

Překlad probíhal ze španělštiny do češtiny. 

 Teoretická část je překladatelským komentářem, který se skládá z analýzy výchozího 

textu, uplatněné metody překladu, a dále z typologie překladatelských problémů a jejich 

řešení. V práci jsou také uvedeny informace o příslušných překladatelských posunech.  

Klíčová slova: komentovaný překlad, překlad turistických textů, překladatelská analýza, 

překladatelské problémy, Španělsko, svatý Fermín, turismus, kultura 

 

Abstract 

 This bachelor thesis consists of two parts: a translation and its commentary. The 

translated text, a part of a brochure called Guía Básica de los Sanfermines, was published in 

Pamplona in 2016 as a tourist guide around the world-famous festival of San Fermín. The 

original text introduces the readers to the programme of the celebration and to the history of 

the individual traditions. The text was translated from Spanish into Czech. 

 The commentary covers the analysis of the source text, translation method, typology 

of the translation problems and their solutions. Information about the respective translation 

shifts is stated as well. 

Key words: annotated translation, tourist texts translation, translation analysis, translation 

problems, Spain, San Fermín, tourism, culture 
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Úvod 
Již v abstraktu je uvedeno, že tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části – na část 

praktickou a část teoretickou. Praktickou část představuje překlad části turistického průvodce 

Guía básica de los Sanfermines, který seznamuje čtenáře s průběhem oslav svátku sv. Fermína 

v Pamploně a s původem jednotlivých tradic, které se svátkem souvisí. 

K výběru výchozího textu přispěly především dvě skutečnosti. Jednak jsem se v rámci 

programu Erasmus+ na španělské Universidad de Valladolid v roce 2016 zapsala na předmět 

Traducción Turística, který se zabýval překladem turistických textů především z angličtiny do 

španělštiny. Díky přednáškám a seminářům, ze kterých se kurz skládal, jsem si uvědomila 

existenci mnoha aspektů, které s překladem těchto textů souvisejí, a začala jsem se o překlad 

turistických textů více zajímat. Některé z pramenů, se kterými jsme v rámci seminářů 

pracovali, cituji i v této bakalářské práci.  

Druhou skutečností, která ovlivnila výběr textu k překladu, je fakt, že jsem se oslav svátku sv. 

Fermína v roce 2016 sama zúčastnila. Oslavy na mě udělaly hluboký dojem. Domnívám se, že 

se jedná o velice komplexní tradici, jejíž dnešní podoba má přesah do nejrůznějších oblastí. 

Zasahuje do umění (zde nemám na mysli jen slavné dílo Ernesta Hemingwaye, ale také 

nejrůznější umělce, kteří v rámci oslav vystupují, či herce, kteří ztvárňují svatofermínské 

masky) a má vliv na turismus (Pamplona během oslav hostí až pětinásobek své obvyklé 

populace, o svátek mají zájem lidé z celého světa). Zároveň má souvislost s ochranou zvířat (v 

rámci pamplonských oslav se koná také řada akcí zaměřených proti tauromachii a oslavy 

každoročně vzbudí debatu o týrání býků) či třeba s problematikou rovnosti pohlaví (během 

oslav bohužel každoročně dochází k násilí na ženách, proti nimž se organizátoři akce, stejně 

jako většina účastníků, striktně a veřejně vymezují). K výběru překládaného textu mě tedy 

vedl také zájem o dané téma a snaha prohloubit si znalosti o tradicích souvisejících 

s oslavami. 

Teoretická část je věnována odbornému překladatelskému komentáři. Text byl nejprve 

zanalyzován na základě modelu Christiane Nordové a poté byla stanovena překladatelská 

metoda. Práce se dále věnuje analýze mnoha vybraných překladatelských problémů a 

zahrnuje i popis některých překladatelských posunů. 
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1 Překlad 

SVATÝ FERMÍN 
OD 6. DO 14. ČERVENCE SE PAMPLONA OBLÉKÁ DO BÍLÉ A ČERVENÉ U PŘÍLEŽITOSTI 

DEVÍTIDENNÍCH OSLAV SVÁTKU SVATÉHO FERMÍNA. SVATÝ FERMÍN, VEDLE FRANTIŠKA 

XAVERSKÉHO, JE JIŽ OD ROKU 1657 JEDNÍM Z PATRONŮ NAVARRY. PODLE LEGENDY BYL 

FERMÍN SŤAT, A PROTO SI LIDÉ NA PAMÁTKU JEHO SMRTI NA CELÝCH DEVĚT DNÍ OSLAV UVÁŽOU 

KOLEM KRKU ČERVENÝ ŠÁTEK. 

KDO JE SVATÝ FERMÍN 

Legenda praví, že Fermínovým otcem byl Firmus, senátor v římském městě Pompaelo, dnešní 

Pamploně. Firmus svěřil výchovu svého syna knězi Honestovi, který obrátil celou jeho rodinu 

na křesťanskou víru. Fermín pak odešel kázat evangelium do Galie a ve 24 letech byl 

vysvěcen na biskupa ve francouzském Toulouse. Prošel Akvitánií, Auvergne, Anjou a 

Amiens a začal konat zázraky – navrátil zrak slepci, posedlým vymítal z těla ďábla a léčil 

malomocné a ochrnuté. Tehdejší římský vladař Sebastián však chtěl obnovit kult Jupitera a 

Merkura, a tak nařídil, aby byl Fermín uvězněn a 25. září roku 303 sťat šavlí. Jako vzpomínku 

na jeho mučednickou smrt si Pamploňané dodnes uvazují během oslav kolem krku červený 

šátek. 

Ostatky svatého Fermína jsou uloženy v katedrále v Amiens. Jeho kult se dostal do Pamplony 

až ve 12. století díky Svatojakubské cestě. Poutníci z Amiens tehdy přinesli zprávu, že 

v jejich městě se lidé modlí ke svatému z Pamplony. Do Pamplony pak bylo převezeno 

několik relikvií. Ty nejslavnější dovezl pamplonský biskup Petr, zvaný Pařížský, a dodnes 

jsou uloženy v Katedrále v Pamploně a uvnitř sochy svatého Fermína v kostele svatého 

Vavřince (San Lorenzo). 
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PŮVOD A VÝVOJ OSLAV 

Už ve středověku si obyvatelé Pamplony každoročně připomínali příchod sv. Fermína do 

Amiens během náboženských obřadů, které se konaly 10. října a po nichž následovala 

velkolepá hostina pro chudé. K procesí se postupně přidávali bubeníci a hudebníci a přibývala 

komediální a taneční vystoupení. Oficiální svátky město zavedlo v 16. století.  

V roce 1591 přesunuli pamplonští radní datum svátku na 7. července kvůli obvykle 

nepříznivému podzimnímu počasí. Svátek svatého Fermína se navíc díky této změně začal 

krýt s franckými trhy, které přitáhly do města mnoho kupců a obchodníků a během nichž se 

organizovaly také býčí zápasy. 

Ve 20. století začaly díky rozvoji médií, dopravy a turismu přijíždět davy lidí, kteří chtěli 

oslavy zažít na vlastní kůži. K tomuto nárůstu popularity přispěl také americký spisovatel 

Ernest Hemingway, laureát Nobelovy ceny za literaturu za rok 1954, svým románem Fiesta (I 

slunce vychází), jehož děj zasadil právě do období oslav svátků sv. Fermína v roce 1924. 

NÁBOŽENSKÉ OBŘADY 

Obyvatelé Pamplony si připomínají sv. Fermína během tří velkých náboženských obřadů. 

Prvním z nich je zpívaná mše, tzv. vísperas, poté následuje procesí za sochou sv. Fermína a 

posledním náboženským aktem oslav je mše zvaná octava. Procesí je jedinou příležitostí 

v roce, kdy je socha světce vynesena z kostela. Pamploňané se k ní modlí především při 

každém zastavení průvodu. 

Vísperas 

Zpívaná mše na počest sv. Fermína je prvním z náboženských obřadů, jež jsou na programu 

oslav. Koná se 6. července od 20 hodin v kapli sv. Fermína. Aktu se účastní také členové 

městského zastupitelstva, všichni ve slavnostních šatech. Pánové mají frak, rukavice a cylindr. 

Dámy oblékají šaty inspirované tradičními kroji z oblastí Roncal, Salazar a Aézcoa. 
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Procesí 

Svatofermínské náboženské procesí je jednou z nejstarších součástí oslav. Jeho tradice sahá až 

do 12. století, kdy byl biskupem v Pamploně Petr Pařížský. 

Starosta a městští zastupitelé se opět obléknou do slavnostních oděvů a vyrazí od radnice 

směrem ke katedrále. Tam se setkají se sborem vůdčích duchovních, kteří kráčí v čele procesí. 

Všichni společně se pak odeberou do kostela sv. Vavřince pro sochu sv. Fermína. Poté průvod 

se sochou asi hodinu a půl prochází ulicemi Pamplony. 

V průvodu jdou herci převlečení za obří krále a s nimi tzv. „hlavouni“, tedy masky s obří 

hlavou. Procesí doprovází také hráči na trubku, nejrůznější tradiční postavy, flétnisté, 

bubeníci, taneční skupiny a členové historických náboženských sdružení. Průvod uzavírá 

městská kapela La Pamplonesa.  

Nejsilnějšími momenty celého obřadu jsou zastavení, během nichž se lidé modlí ke svatému 

Fermínovi a vzdávají mu hold. 

Po návratu slouží arcibiskup v kostele sv. Vavřince mši. Když obřad skončí, městští 

zastupitelé doprovodí sbor duchovních zpět do katedrály. Zde za doprovodu píšťal, dud, 

trubek a zvonů a kapely La Pamplonesa zatančí masky obřích králů svůj tradiční tanec. Ve 

všeobecném lomozu způsobeném oslavami vyniká zvuk dvanáctitunového zvonu María, jenž 

byl odlit v roce 1584 a je druhým největším zvonem ve Španělsku. 

Zastupitelstvo se pak vrací do radnice za zvuků písně Asombro de Damasco („Zázrak v 

Damašku“) a tanečníci se loučí s publikem svým posledním tancem na náměstí Plaza 

Consistorial. 

Octava 

Tato mše se slouží 14. července od 10:45 opět v kapli sv. Fermína. Její tradice sahá až do roku 

1689 a jedná se o poslední náboženský akt oficiálního programu oslav. V průvodu, který míří 

do kaple, opět nechybí městští radní, doprovázení obřími králi, „hlavouny“, městskou stráží a 

kapelou La Pamplonesa. Po skončení obřadu se odeberou zpět na radnici.  
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Trasa průvodu 

1. Ulice San Lorenzo                                                              5. Ulice Calceteros 

2. Roh kostela sv. Vavřince, tzv. Rincón de la Aduana         6. Náměstí Plaza Consistorial 

3. Ulice San Antón                                                                 7. Ulice San Saturnino 

4. Ulice Zapatería                                                                   8. Ulice Mayor 
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CHUPINAZO 
OSLAVY SVÁTKŮ SV. FERMÍNA SE ZAHAJUJÍ 6. ČERVENCE V PRAVÉ POLEDNE ODPÁLENÍM 

RACHEJTLE Z HLAVNÍHO BALKÓNU PAMPLONSKÉ RADNICE. TÉTO TRADICI SE V PAMPLONĚ ŘÍKÁ 

CHUPINAZO. NA NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ, KTERÉ MÁ ROZLOHU 2502 M2, SE BĚHEM ÚVODNÍHO 

CEREMONIÁLU VMĚSTNÁ 12 500 LIDÍ. CHUPINAZEM JSOU OFICIÁLNĚ ZAHÁJENY OSLAVY A 

PAMPLOŇANÉ SI OKOLO KRKU UVÁŽOU ČERVENÝ ŠÁTEK. 

VZNIK TRADICE 

Chupinazo je název pro rachejtli, s jejímž odpálením začíná 204 hodin nepřetržitých oslav, od 

poledne 6. července do půlnoci 14. července. Zahajovací ceremoniál je jedním 

z nejslavnějších a nejpopulárnějších bodů programu oslav. 

Osoba pověřená odpálením rachejtle je vždy člověk, jenž je pro město významný nebo 

zastupuje nějaké důležité místní sdružení. Kandidáty navrhují občanské spolky a o vítězi 

hlasují všichni občané Pamplony. Tento způsob volby byl zaveden v roce 2016. Dříve 

jmenoval osoby pověřené odpálením rachejtle starosta, a této pocty se dočkali vždy buď 

radní, nebo zástupci nějaké významné pamplonské organizace či sdružení. 

Chupinazo je poměrně nová tradice. První rachejtle byla odpálena v roce 1941 na návrh 

zástupce starosty Joaquína Ilundáina a novináře Josého Maríi Salazara. Nicméně podle 

městské kroniky už v roce 1931 žádal o povolení pálit rachejtle jistý Juan Etxepare, trafikant 

na ulici Mayor. Se svou žádostí nakonec uspěl a v poledne 6. července, obklopen zvědavými 

dětmi, několik rachejtlí odpálil.  

V současné době se na náměstí před radnicí, které má výměru 2 502 m2, každoročně sejde na 

12 500 lidí, aby si poslechli úvodní projev a počkali na odpálení rachejtle. 

PRŮBĚH CEREMONIÁLU 

Tři minuty před polednem vystoupí na balkón člověk pověřený zapálením knotu rachejtle. 

Doprovází jej zaměstnanec radnice a pyrotechnik z firmy Caballer, která svatofermínské 

rachejtle dodává. Během čekání na rachejtli dav před radnicí skanduje „San Fermín! San 

Fermín! San Fermín!“ a všichni drží nad hlavou červené šátky, které si hned po zahájení oslav 

uvážou okolo krku.  
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Zvuk trubek ohlásí pravé poledne a na řadu přichází tradiční dvojjazyčný pozdrav ve 

španělštině a baskičtině. Osoba pověřená odpálením rachejtle každoročně zdraví dav, 

s drobnými odchylkami podle řečníka, těmito slovy: „Pamploneses, pamplonesas. Viva San 

Fermín! Gora San Fermín!“ neboli „Pamploňané, Pamploňanky, ať žije svatý Fermín!“ 

Zahajovací ceremoniál je možné sledovat také z přilehlých ulic nebo z dalších míst, kde se 

nekoncentruje takové množství lidí. Slouží k tomu obrovské obrazovky, které radnice města 

umisťuje na třídu Paseo Sarasate, náměstí Plaza de los Fueros a do parku Antoniutti. 

KDO BUDE LETOS ZAHAJOVAT OSLAVY 

Letos byl odpálením rachejtle na zahajovacím ceremoniálu pověřen Pamploňan Jesús Ilundáin 

Zaragüeta, řečený El Tuli. Navrhlo jej kulturní sdružení herců, kteří doprovází svatofermínské 

průvody, společně se sdružením podnikatelů v oblasti pohostinství a služeb v Pamploně. Lidé 

vybrali El Tuliho z šesti kandidátů. Získal 40,3% z 9 830 hlasů, jež vhodili do volebních uren 

nebo odeslali na Internetu. A čím si své vítězství vysloužil? Jednak roku 1950 založil kulturní 

spolek Los de Bronce („Bronzoví hoši“), jehož byl prvním členem a následně mu v 70. letech 

předsedal. Navíc právě jemu se připisuje založení tradice zpívání prosby svatému Fermínovi 

každé ráno před býčími běhy. Jednoho 10. července poklekl s kamarádem nikoliv před 

výklenek se sochou svatého Fermína, který tehdy ještě neexistoval, ale před ohrady, za nimiž 

čekali býci z chovu Villamarta, a společně začali zpívat prosbu A San Fermín pedimos 

(„Prosíme tě, Fermíne“). 

Ve svých 85 letech se El Tuli během celého roku stále účastní aktivit skupiny Los de Bronce 

se stejným nadšením jako na začátku. Pomáhá šířit sváteční náladu a zároveň si oslavy užívá, 

jako by byl stále mladík. Je z generace, která díky své skromnosti a důvtipu proslavila 

svatofermínské slavnosti v těžké a složité době. Jeho vrstevníci díky své snaze bavit se a bavit 

ostatní dokázali vyvolat zájem o událost, která i přes svůj věhlas ještě nebyla mediálně tolik 

známá, a přilákali na ni zájemce z celého světa. El Tuli se dodnes účastní všech vystoupení 

spolku Los de Bronce, chodí na všechny býčí zápasy a nechybí ani na ranních hudebních 

vystoupeních, tzv. Dianas. Je členem náboženské družiny Corte de San Fermín. 
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BÝČÍ BĚHY 
OSM HODIN RÁNO. ŠEST BÝKŮ. 848,6 METRŮ. NERVY DRÁSAJÍCÍ BĚH S BÝKY JE RYCHLÝ A 

NEÚPROSNÝ. BĚŽCI A BÝCI SE BĚHEM NĚKOLIKA MINUT UTKAJÍ V BOJI O TO, KDO JAKO PRVNÍ 

DORAZÍ DO BÝČÍ ARÉNY. ZATÍMCO JIM JE VĚNOVÁNA VEŠKERÁ POZORNOST, HONÁCI, TESAŘI, 

POLICISTÉ A ZDRAVOTNÍCI ZAJIŠŤUJÍ BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH OSLAV, JICHŽ SE KAŽDÝ ROK 

ÚČASTNÍ VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ LIDÍ. 

HISTORIE BÝČÍCH BĚHŮ 

Běhy s býky jsou nejpříznačnější částí oslav. Jde v nich v podstatě o to, že muži utíkají před 

býky po ohrazené trase. Účelem běhů je přesunout býky z ohrad u kostela sv. Dominika 

(Santo Domingo) do býčí arény, kde se s nimi odpoledne utkají toreadoři. 

Každého běhu se účastní šest býků a dvě skupiny volů, které býci následují. Druhá skupina 

volů vyběhne po několika minutách, aby případně dovedla do cíle býky, kteří se opozdili. 

Trasa běhu prochází starým městem a měří 846,8 metrů. 

V době svého vzniku, ve 14. století, nebyly býčí běhy součástí programu oslav. Tradice 

vyplynula z potřeby dostat býky do města a do arény, aby s nimi mohli toreadoři odpoledne 

zápasit. Ze zvyku mladíků skákat do ohraničené cesty se časem zrodila nejdůležitější událost 

svatofermínských slavností.  

Oficiálně byly býčí běhy zavedeny 28. června 1876. V roce 1922 byla slavnostně otevřena 

současná býčí aréna a od té doby se běhy konají na stále stejné trase.  

PRŮBĚH 

Býčí běh je zahájen v 8:00 každé ráno od 7. do 14. července. Účastníci se musí dostavit před 

půl osmou mezi ulici Santo Domingo a náměstí Plaza de Ayuntamiento. Před vypuštěním 

býků je zvykem, že běžci uchopí srolované noviny a s nimi v rukou prosí svatého Fermína, 

aby je ochránil. V ulici Santo Domingo je ve výklenku na zdi vystavena Fermínova socha a 

pod ní visí nástěnka se šátky a symboly nejrůznějších pamplonských kulturních spolků. K této 

soše se běžci obrátí a třikrát za sebou zazpívají svou prosbu. 
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PROSBA 

Běžci zpívají svou prosbu o Fermínovu ochranu přesně v 7:55, v 7:57 a v 7:59 před 

výklenkem se soškou v ulici Santo Domingo. 

Tato svatofermínská tradice sahá do roku 1962 a založil ji již zmíněný Jesús Ilundáin 

Zaragüeta, řečený El Tuli, pětaosmdesátiletý zakladatel kulturního spolku Los de Bronce 

(„Bronzoví hoši“). Jednoho 10. července poklekl s kamarádem nikoliv před výklenek se 

sochou svatého Fermína, který tehdy ještě neexistoval, ale před ohrady, za nimiž čekali býci z 

chovu Villamarta, a společně začali zpívat píseň A San Fermín pedimos („Prosíme tě, 

Fermíne“). 

V 8:00 je odpálena první raketa, která ohlašuje otevření vrat ohrady u kostela sv. Dominika, 

za nimiž čekají býci. O chviličku později další raketa dává na vědomí, že býci, štváni honáky, 

již vyběhli. 

Trasu býčího běhu lze rozdělit na několik úseků, z nichž každý má své zvláštnosti a 

charakteristiky. 

 

Prosíme tě, Fermíne 
dnes při nás pevně stůj 
Patrone naší země 
nás běžce ochraňuj! 

 
Ať žije svatý Fermín! 
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TRASA BÝČÍHO BĚHU 

1. Ulice  Santo Domingo 

2. Náměstí Plaza Consistorial – ulice Mercaderes 

3. Zatáčka v ulici Mercaderes 

4. Ulice Estafeta 

5. Zatáčka u Telefóniky 

6. Ulička vedoucí do býčí arény 

7. Býčí aréna 
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1. Ulice Santo Domingo 

Prvním úsekem je 280 metrů dlouhé příkré stoupání ulicí Santo Domingo, kde se býci 

obvykle shluknou do skupiny s malými rozestupy. Protože se zvířata řítí obrovskou rychlostí, 

jedná se o nejrychlejší a nebezpečný úsek. 

2. Náměstí Plaza Consistorial – ulice Mercaderes 

Následující stometrový úsek začíná na náměstí Plaza Consistorial a pokračuje přes ulici 

Mercaderes. Tato část trasy je nejširší. 

3. Zatáčka v ulici Mercaderes 

Úsek v ulici Mercaderes je zakončen devadesátistupňovou zatáčkou doprava. Toto místo 

bývalo pověstné častými pády býků i tím, že se tu skupiny zvířat rozdělovaly. Dnes je ulice v 

tomto úseku opatřena protiskluzovým nátěrem, takže k pádům již tak často nedochází. 

4. Ulice Estafeta 

Následuje 304 metrů po úzké ulici Estafeta. Na tomto úseku již býci začínají být unavení a 

běžci tak mají možnost je znovu předběhnout. Estafeta je nejoblíbenějším a nejnabitějším 

úsekem trasy býčích běhů. Její první část se mírně svažuje a končí tam, kde ulici Estafeta 

kolmo přetíná ulice Javier. V druhé polovině ulice se býci většinou rozptýlí mezi běžce. Úsek 

končí u budovy Telefóniky. 

5. Zatáčka u Telefóniky 

Stometrovému úseku po ulici Duque de Ahumada, který je posledním úsekem před vběhnutím 

do arény, se mezi místními přezdívá „zatáčka u Telefóniky“. Trasa se zde opět rozšiřuje a býci 

obvykle začínají zpomalovat. 

6. Ulička vedoucí do býčí arény 

V 25metrové uličce klesající do býčí arény se dráha zúží natolik, že se již několikrát kvůli 

pádům běžců zcela ucpala. Běžci se mohou schovat v úkrytech po stranách uličky. 

 



12 
 

7. Býčí aréna 

Běh končí v býčí aréně, kde se běžci rozestoupí po stranách a nechají tak býky i voly, aby 

proběhli rovně celou arénu a dostali se do ohrady. Když jsou všechna zvířata chycena 

v ohradě, je odpálena třetí rachejtle. Po odpálení čtvrté rachejtle, která oznamuje, že každý 

z býků byl zahnán do své vlastní ohrady, je býčí běh ukončen. 

Po skončení běhu jsou do arény k běžcům postupně vpouštěni mladí býčci s ochrannými 

koulemi na rozích. Ačkoliv tato část programu si nikdy nevyžádala oběti na životech, mnoho 

lidí se při ní zranilo. Jedním z nich byl Ernest Hemingway, když se 8. července 1924 pokusil 

chytit za rohy mladého býka, který ho následně porazil na zem. 

BEZPEČNOST 

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšný rozvoj tradice býčích běhů je jejich bezpečný průběh. 

Ten zajišťují stovky lidí. 

Policie 

Na průběh akce dohlíží přibližně 160 policistů, z nichž 120 patří k pamplonské městské 

policii. Již od čtyř hodin ráno zajišťují, aby lidé opustili trasu běhu, a ulehčují tak práci 

úklidovým službám a truhlářům, kteří umisťují okolo dráhy běhu ploty. K odchodu vyzývají 

také diváky usazené v úseku, jenž je vyhrazen pro záchranářskou službu, policii a 

akreditované novináře. Pro bezproblémový průběh běhu je také nutné, aby z dráhy odvedli 

běžce, kteří se běhu nemohou zúčastnit pro značnou podnapilost. 

Zdravotníci 

Podél plotu je rozmístěno 16 stanic pro ošetření zraněných, z nichž na 12 jsou k dispozici 

lékaři. Trasa běhu měří 848,6 metrů, takže přibližně na každých 53 metrů připadá jedna 

stanice. První je umístěna na začátku ulice Santo Domingo (u budovy Odboru školství), další 

je na schodech u Muzea Navarry, dále na náměstí Plaza de Santiago (za radnicí), v ulici San 

Saturnino, dvě stanice stojí na náměstí před radnicí, dvě na ulici Mercaderes, dvě na ulici 

Estafeta, dále na ulici Espoz y Mina, na ulici Tejería, na ulici Duque de Ahumada, na ulici 

Juan de Labrit, v ulici Cortes de Navarra (u jižního vstupu do býčí arény, u budovy 

Telefóniky) a v ulici Hemingway (na severní straně arény). 
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Každá stanice s lékaři má navíc k dispozici sanitku. Celkově je k dispozici devět ambulancí 

vybavených pro rozšířenou podporu životních funkcí a šest vybavených pro základní podporu 

života, z nichž dvě čekají v záloze na náměstí Plaza del Castillo, aby mohly být z Centra 112 

– SOS Navarra vyslány do té části trasy, kde by byly potřeba posily.  

Celý zdravotnický tým tvoří nejméně 12 lékařů, 12 diplomovaných ošetřovatelů, 21 

dopravních techniků, 50 záchranářů, 8 komunikačních pracovníků a 8 koordinátorů. Lékařský 

dohled nad býčím během je zajišťován díky materiální a personální podpoře Červeného kříže, 

záchranářské služby DYA, hasičského sboru a Navarrské zdravotní služby. Ti ošetří pacienta 

přímo v terénu a postarají se o jeho převoz do nemocnice, zatímco zároveň informují 

koordinační centrum 112 SOS Navarra o zranění či úrazu, který pacient utrpěl. 

Úkolem koordinačního centra 112 SOS Navarra je zprostředkovat pacientům lékařskou péči a 

zajistit jejich rozvoz do jednotlivých lékařských středisek. Osoby s nejvážnějšími úrazy jsou 

do nemocnice převezeny přednostně.  

NĚKOLIK ČÍSEL 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA BĚHU: 

3 minuty 55 sekund 

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST BÝKA: 

24 km/h 

NEJDELŠÍ BÝČÍ BĚH: 

30 minut (11. července 1959). Jeden z býků z chovu Miura se opozdil a bylo třeba poslat na 

něj psa, aby ho pokousal a zahnal do ohrady. 

NEJTRAGIČTĚJŠÍ BÝČÍ BĚHY: 

10. července 1947 a 13. července 1980. Býk Semillero z chovu Urquijo a býk Antioquio 

z chovu Guardiola Fantoni zabili každý po dvou běžcích. 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ BÝCI: 

Býci z chovu Guardiola Fantoni zabili jednoho běžce v roce 1969 a dva v roce 1980. 
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CHOV S NEJDELŠÍ TRADICÍ ÚČASTI 

Býci z chovu Miura letos poběží ulicemi Pamplony již po pětatřicáté. Tato chovná stanice 

vždy dovážela na běhy ušlechtilá zvířata, které organizátoři s oblibou nasazovali na sobotní a 

nedělní běhy, jež přitahovaly největší davy. Dnes už se ale býci z Miury stejné popularitě 

netěší, protože aniž by ztratili na kráse či velikosti, během posledních let značně zrychlili a 

stali se nebezpečnějšími. Od roku 1980 do roku 2000 poranili běžce na všech bězích, kterých 

se účastnili. Mezi lety 2000 a 2015 nabrali na rohy 15 běžců.  

POČET ZRANĚNÝCH 

V roce 2015 bylo zraněno celkem 41 běžců, o šest méně než v roce 2014. Pouze 10 z nich 

bylo zraněno býčím rohem. Nejhorším datem bylo úterý 7. července, kdy bylo ošetřeno 11 

zraněných (z nichž tři býk nabral na rohy). Druhým datem s nejvyšším počtem zraněných byla 

sobota 11. července, kdy bylo nutné ošetřit devět pacientů (z nichž býk nabral na rohy čtyři). 

V pátek 10. července nemusel být ošetřen žádný běžec. 

2000 BĚŽCŮ 

Na běh s býky je nutné se důkladně fyzicky připravit. Proto stálí běžci dbají o svou kondici a 

denně na běh trénují. Oslavy prožívají jinak než ostatní, neponocují a vyhýbají se bujarým 

večírkům. V týdnu se může býčích běhů účastnit až 2000 běžců denně, zatímco o víkendech 

jich denně běží až dvojnásobek. Průměrnému běžci se odhaduje 28 let a uběhne 100 metrů. 

Před zahájením běhu se běžcům zrychlí tep až na 148 za minutu.  

PLOT Z 2700 PRKEN A 900 SLOUPKŮ 

Plot, který byl podél trasy běhu poprvé vytyčen v roce 1776, je při bězích nejdůležitějším 

bezpečnostním prvkem. S jeho stavbou začnou čtyři pracovníci z truhlářství Aldaz Remiro 

z obce Puente la Reina na začátku června. Oplocení podél 848,6 metrů dlouhé trasy sestává z 

2700 prken a 900 sloupků a truhláři použijí 4000 klínů, aby sloupky správně zasadili. 

V plotě je vytvořeno celkem 70 východů, kterými lze z trasy býčího běhu uniknout. Při běhu 

se za býky postupně zavírá šest dveří, aby se nemohli vracet. 14. července, tedy v poslední 

den oslav, 85 lidí oplocení rozebere a odklidí.  
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NOVINY 

Většina běžců si nese srolované noviny, kterými měří svou vzdálenost od býka a také jimi 

poutají jeho pozornost, je-li to potřeba. 

ROLE HONÁKŮ 

Honáci s pruty běží za býky a ženou je až do býčí arény. Jejich dalším úkolem je zabránit 

běžcům, aby býky provokovali zezadu, protože zvíře by se mohlo otočit a zaútočit. 

BÝČÍ ARÉNA 

Současná býčí aréna v Pamploně funguje od 7. července 1922. Slavnostně ji tenkrát otevřeli 

toreadoři Marcial Lalanda, Saleri II a Juan Luis de la Rosa. Tehdy se při běhu skupiny býků 

z chovu Vicente Martínez ucpala ulička vedoucí do býčí arény a asi sto lidí přišlo k úrazu. 

OBĚTI BÝČÍCH BĚHŮ 

Během své historie si býčí běhy vyžádaly 16 obětí. 

10. července 2009 

Daniela Jimena Romeru (27) z Alcalá de Henares zabil býk Capuchina z chovu Jandilla. 

Rohem mu probodl krk na konci úseku vedoucího okolo budovy Telefóniky. 

8. července 2003 

Fermín Etxeberría Irañeta (63) z Pamplony zemřel 24. září 2003. V ulici Mercaderes jej 

dohnal býk Castillero z chovu Cebada Gago. 

13. července 1995 

Matthewa Petera Tasia (22) z americké Illinois zabil na náměstí Plaza de Ayuntamiento býk 

Castellano z chovu Torrestrella. 

13. července 1980 

Vicente Risco (29) z Badajozu našel svou smrt v býčí aréně. Zabil ho býk Antioquio z chovu 

Guardiola Fantoni. 
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13. července 1980 

Býk Antioquio zabil na náměstí Plaza de Ayuntamiento také Josého Antonia Sáncheze 

Navascuése (26) z Cintruéniga v Navaře. 

8. července 1977 

José Joaquín Esparza Sarasíbar (17) z Pamplony našel svou smrt v uličce vedoucí do býčí 

arény. Zabil ho býk Silletero z chovu Miura. 

9. července 1975 

Gregoria Górrize Sarasu (41) z Arazuri v Navaře zabil v uličce vedoucí do býčí arény býk 

Navarrico z chovu Jerez de la Frontera z Cádizu. 

12. července 1974 

Juan Ignacio Erasu Martiartu (18) z Pamplony zemřel v úseku mezi Telefónicou a uličkou 

vedoucí do býčí arény. Zabil ho býk Palmello z chovu Herederos de Don Manuel Arranz ze 

Salamanky. 

12. července 1969 

Hilaria Parda Simóna (45) z Pamplony dohnal na ulici Santo Domingo býk Reprochado 

z chovu Guardiola Fantoni. 

9. července 1961 

Vicente Urrizola Istúriz (32) z Pamplony byl zabit u vstupu na náměstí Plaza de Ayuntamiento 

býkem z chovu Álvaro de Domecq. 

10. července 1947 

Juliána Zabalzu (23) z Villavy v Navaře zabil v býčí aréně býk Semillero z chovu Don 

Antonio Urquijo v Murubes. 

10. července 1947 

Býk Semillero zabil i Casimira Herediu (37) z Pamplony v ulici Estafeta. 
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10. července 1935 

Gonzalo Bustinduy y Gutiérrez de la Solana (29) ze San Luis de Potosí v Mexiku zemřel 

v býčí aréně. Zabil ho býk z chovu Doña Carmen de Federico v Murubes. 

8.července 1927 

Santiaga Martíneze Zufíu (34) z Pamplony zabil v býčí aréně býk z chovu Don Celso Cruz del 

Castillo v Toledu. 

13. července 1924 

Esteban Domeño Labora (22) ze Sangüesy v Navaře našel svou smrt v úseku trasy, jemuž se 

dnes přezdívá „u Telefóniky“. Zabil ho býk z chovu Conde de Santa Coloma v Andalusii. 

7. července 1910 

Francisco García Gurrea (21) z Falces v Navaře zemřel 21. ledna 1911. Býk z chovu 

Villagodio ho dohnal u vstupu do původní býčí arény, která se nacházela v místech, kde dnes 

stojí divadlo Gayarre. 

ENCIERILLO NEBOLI MALÝ BÝČÍ BĚH 

První událostí s býčí tematikou, která je na programu svatofermínských oslav, je tzv. 

encierillo neboli malý večerní býčí běh. Každý večer od 6. do 13. července se býci převádí 

z jejich původní ohrady do ohrady u kostela sv. Dominika. Akce je zahájena v deset hodin 

večer a probíhá v šeru a za absolutního ticha. Vzdálenost, kterou býci musí uběhnout, je asi 

400 metrů. Je zakázáno zvířata fotit. Ti, kdo chtějí malý býčí běh spatřit na vlastní oči, si 

mohou obstarat jedno z povolení, jež radnice zadarmo rozdává několik dní před zahájením 

oslav. 

KDY SE DOSTAVIT NA TRASU 

7:30 h: Oplocení podél trasy běhu bude uzavřeno v 7:30. 

7:45 h: Akreditovaní novináři se mohou zdržet na trase běhu až do 7:45, kdy se musí odebrat 

na vyhrazené místo mezi ploty, pokud nemají povolení od městské policie. 



18 
 

MÍSTA PRO AKREDITOVANÉ NOVINÁŘE 

 VSTUP ZAKÁZÁN 

  POUZE S POVOLENÍM 

  VSTUP POVOLEN 

 

CHOVY, KTERÉ SE ÚČASTNÍ V ROCE 2016 

7. července: chov Fuente Ymbro 

8. července: chov Cebada Gago 

9. července: chov José Escolar Gil 

10. července: chov Pedraza de Yeltes 

11. července: chov Jandilla 

12. července: chov Victoriano del Río 

13. července: chov Núñez del Cuvillo 

14. července: chov Miura 
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PRAVIDLA 
Během býčího běhu musí běžci vždy uposlechnout pokyny honáků a policie. Existuje sedm 

základních pravidel pro účastníky běhu. Porušení některého z nich se trestá pokutou. 

1. Je zakázáno běžet s taškami, batohy a čímkoliv, co by 

překáželo v běhu. 

2. Nikdo nesmí běžet bos, v žabkách či v jiné nevhodné 

obuvi. 

3. Nikdo nesmí běžet podnapilý, pod vlivem drog či ve 

špatném fyzickém či psychickém stavu. 

4. Na trase běhu se nesmí zdržovat nikdo, kdo nemá 

v úmyslu utíkat před býky. 

5. Je zakázáno dotýkat se býků. 

6. Je zakázáno býky provokovat nebo upoutávat jejich 

pozornost zezadu. 

7. Během běhu je na trase zakázáno zvířata fotografovat či 

je natáčet. 
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BÝČÍ SLAVNOSTI 
PAMPLONSKÉ BÝČÍ SLAVNOSTI SE POPRVÉ KONALY ROKU 1959. JE ZNÁMO, ŽE SE NA NICH 

VĚNUJE VÍCE POZORNOSTI BÝKŮM NEŽ TOREADORŮM. JEDINEČNOU ATMOSFÉRU TÉTO UDÁLOSTI 

DOTVÁŘÍ I DECHOVÉ KAPELY NA NEZASTŘEŠENÉ TRIBUNĚ BÝČÍ ARÉNY, KTERÉ OŽIVUJÍ BÝČÍ 

ZÁPASY SVÝM HRANÍM A ZPĚVY A PŘISPÍVAJÍ TAK KE SLAVNOSTNÍ NÁLADĚ. 

Býčí zápasy neboli koridy a jejich historie 

Býčí slavnosti v Pamploně sestávají z osmi korid, které probíhají každý den od 7. do 14. 

července od 18:30 v býčí aréně. Aby se návštěvníci navnadili ještě před začátkem hlavních 

slavností, koná se 5. července tzv. novillada con picadores, tedy korida, při které zpravidla 

méně zkušení toreadoři zápasí z koně s býky do tří let, a 6. července pak probíhají jezdecké 

býčí zápasy, španělsky corrida de rejones. 

Slavnosti organizuje už více než padesát let výbor pro býčí zápasy při sociálním centru Casa 

de Misericordia. Pamplonské býčí slavnosti patří mezi tři nejprestižnější události svého druhu 

ve Španělsku, spolu se svátky sv. Isidora v Madridu a býčími slavnostmi v Seville, během 

nichž zápasí nejpřednější současní matadoři s býky z chovů s nejdelší tradicí. Každoročně se 

vybírá nejstatečnější býk, kterému je uděleno ocenění Premio Carriquiri. Další cenu – Premio 

de la Feria del Toro – dostává skupina býků z jednoho chovu, která v daný rok byla pro 

toreadory nejtěžším oříškem. 

Zdejší býčí slavnosti vynikají také svým charitativním zaměřením. Výtěžek ze všech částí 

programu je věnován na péči o seniory žijící v centru Casa de Misericordia. 

V minulosti se koridy konaly přímo na náměstí Plaza del Castillo v centru Pamplony. „Aréna“ 

byla ohraničena čtyřmi dřevěnými zátarasy a místo ze sedadel sledovali diváci zápasy 

z balkónů svých obydlí. S rostoucím počtem diváků pak postupně přibývalo i bezpečnostních 

opatření a organizátoři začali přemýšlet, jak poskytnout publiku více prostoru. Bylo jasné, že 

pro koridy musí být určeno vhodnější místo.  

První býčí aréna v Pamploně byla postavena v roce 1843 nedaleko náměstí Plaza del Castillo 

v místech, kde nyní začíná třída Carlos III., v tehdy opevněné části města. Po požáru v roce 

1921 byla v blízkosti původní arény postavena aréna nová, která byla slavnostně otevřena 7. 

července 1922 a funguje dodnes. 
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Na pozemku přiděleném radnicí ji dalo postavit centrum Casa de Misericordia, které ji 

v současnosti spravuje. V roce 1967 byla aréna podstatně rozšířena. Její současná kapacita je 

19 500 míst. 

Pamplonská býčí aréna, Plaza de Toros Monumental, je druhou největší ve Španělsku a 

čtvrtou největší na světě, po arénách v Mexico City, Madridu a Nîmes.  

PLAKÁT 

Na letošním plakátu býčích slavností v Pamploně je momentka pamplonského fotografa Pía 

Guerendiáina. V popředí na ní vidíme býka, jak se během býčího běhu řítí do zatáčky v ulici 

Estafeta. Fotografie zachycuje pouze býky bez běžců, a byla pořízena v ulici Estafeta z domu 

č. 1.  

Pío Guerendiáin se narodil v Pamploně v roce 1946 a oslavy svátku sv. Fermína fotografuje 

již více než 50 let. Za své fotografie obdržel mnoho cen, např. cenu Negtor za momentku 

zachycující slavného toreadora Paquirriho na býčím zápase během pamplonských slavností 

v roce 1971. 
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PROGRAM 2016 

5. července – Novillada 

Javier Martín, Luis David Adame y Andy Jounes zápasí s mladými býky z chovu El Parralejo 

z obce Zufre v provincii Huelva. 

6. července – Corrida de rejones 

Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández a Roberto Armendáriz zápasí z koní 

s býky z chovu Capea z obce San Pelayo de Guareña v provincii Salamanca.  

7. července 

Miguel Abellán, Paco Ureña a Roca Rey zápasí s býky z chovu Fuente Ymbro. 

8. července 

Eugenio de Mora, Pepe Moral a Javier Jiménez zápasí s býky z chovu Cebada Gago. 

9. července 

Francisco Marco, Juan Bautista a Alberto Aguilar zápasí s býky z chovu José Escolar Gil 

z obce Lanzahíta v provincii Ávila. 

10. července 

Curro Díaz, Ivan Fandiño a Juan del  Álamo zápasí s býky z chovu Pedraza de Yeltes.  

11. července 

Diego Urdiales, Alejandro Talavante a López Simón zápasí s býky z chovu Jandilla. 

12. července 

Juan José Padilla, El Juli a López Simón zápasí s býky z chovu Victoriano del Río. 

13. července 

Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera a Roca Rey zápasí s býky z chovu Núñez de Cuvillo. 

14. července 

Rafaelillo, Eduardo Dávila Miura a Manuel Escribano zápasí s býky z chovu Miura. 
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Slavnosti 

19:30 Novillada 5. července 

18:30 Corrida de rejones 6. července a klasické koridy každý večer od 7. do 14. července 

11:00 Další akce, které nejsou zahrnuty v předplacené vstupence: 

- 11. července: corrida vasco-landesa, tedy korida spojující prvky typické pro krocení býků 

ve francouzské oblasti Landes s prvky koridy baskické 

- 12. července: Soutěž krotitelů býků 

Vstupenky 

Vstupenky lze zakoupit u pokladen býčí arény vždy den před konáním akce. Dohromady je 

každý den k prodeji připraveno 1 950 vstupenek. Část vstupenek je možné koupit online ještě 

před zahájením oslav. Jejich ceny a otevírací doby pokladen jsou uvedeny na stránkách 

www.feriadeltoro.com, kde je také možno vstupenky rovnou zakoupit. Stránky jsou však 

pouze ve španělštině. 

DALŠÍ AKCE V RÁMCI SLAVNOSTÍ 

El Apartado - Rozřazování býků 

Během této akce, která se koná od 7. do 14. července od 13 hodin v pamplonské býčí aréně, 

se denně losují a rozřazují do skupin býci na odpolední býčí zápasy. V Pamploně je tento 

obřad významnou společenskou událostí, takže kromě milovníků býčích zápasů se ho účastní 

také známé osobnosti, jež při této příležitosti ochutnávají andaluské sherry nebo si 

pochutnávají na varlatech býků zabitých během předchozího dne. 

Desfile de las mulillas - Průvod s mulami 

Denně od 7. do 14. července v 17:30 začíná velkolepý průvod, který před začátkem koridy 

projde trasu od radnice k býčí aréně. V čele průvodu jedou na koních celí v černém dva 

drábové v pláštích. Následuje je 14 mužů, kteří vedou dvě skupiny po třech mulách 

ozdobených rolničkami a praporky. Úkolem těchto mul je odtáhnout po skončení zápasu 

mrtvé býky z arény. Průvod uzavírá městská kapela La Pamplonesa. 

  

http://www.feriadeltoro.com/
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Koňský trh 

Pamplonská radnice pořádá 7. července koňský trh (španělsky Feria del ganado). Účastní se 

ho chovatelé a kupci z Navarry a dalších oblastí a probíhá v areálu Polígono de Agustinos. 

Setkání příznivců býčích zápasů 

V rámci slavností sv. Fermína se organizuje před koridami i po nich celá řada setkání 

fanoušků býčích zápasů. Pořádají je hotely či média a nadšenci během nich mohou rozebrat 

každičký detail býčích slavností. 

Budova Nuevo Casino Principal 

náměstí Plaza del Castillo 44, 1. patro 

Od 7. do 14. července zde v hlavním sále denně od 17 hodin probíhají schůzky příznivců 

býčích zápasů. Setkání moderuje chovatel býků Pedro Berrozpe a probíhají pouze ve 

španělštině. 
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FIESTA V ULICÍCH 
OSLAVY SVÁTKU SV. FERMÍNA PROBÍHAJÍ PŘEDEVŠÍM V PAMPLONSKÝCH ULICÍCH. 

NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU NATREFIT NA POCHODUJÍCÍ DECHOVÉ KAPELY A ROZTANČIT SE DO RYTMU 

JEJICH HUDBY, SLEDOVAT PRŮVOD MASEK „HLAVOUNŮ“ A OBŘÍCH KRÁLŮ, ZASTAVIT SE NA 

POULIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, PO SETMĚNÍ OBDIVOVAT OHŇOSTROJE A SAMOZŘEJMĚ ZAJÍT 

NA NĚKTERÝ Z ŠIROKÉ NABÍDKY KONCERTŮ, KTERÉ SE KONAJÍ NA NĚKOLIKA NÁMĚSTÍCH 

V CENTRU MĚSTA. 

V ČERVENÉ A BÍLÉ 

Tradičním svatofermínským úborem je bílé tričko, bílé kalhoty či sukně a červený šátek a 

pásek. V období oslav se tak oblékají téměř všichni a podívaná na pamplonské ulice zalité 

červenobílou vlnou je opravdu výjimečná. Nikdo přesně neví, kde se tento úbor vzal a kdo ho 

vymyslel, jisté však je, že spojuje všechny účastníky oslav. Díky jeho jednoduchosti ho nosí 

jak místní, tak turisté a cizinci. Ti všichni město doslova obléknou do červené a bílé, barev 

slavností svátku sv. Fermína. 

Původ tohoto úboru, který se časem ustálil jako tradiční, není příliš jasný. Existuje několik 

teorií, které se snaží ho objasnit. Podle jedné z nich jsou zakladateli této tradice členové 

kulturního spolku La Veleta. Tento kulturní spolek byl založen v roce 1931 skromnými 

pracovníky z dělnické třídy, kteří hledali jakousi uniformu, podle níž by se navzájem poznali 

a která by je zároveň odlišila od jiných sdružení. Bílé oblečení se dalo snadno sehnat a bylo i 

cenově dostupné. Navíc jim tato výrazná barva v kombinaci s červenými doplňky rozhodně 

pomohla se odlišit a zviditelnit. Zřejmě z těchto důvodů se tento úbor postupně rozšiřoval, až 

jej začali nosit všichni účastníci oslav. Červený šátek je pak nutností pro každého, kdo chce 

zcela splynout se svatofermínskou atmosférou. Podle tradice si ho každý musí uvázat okolo 

krku hned po odpálení první rachejtle během chupinaza a sundat ho smí až během 

ceremoniálu „Pobre de mí“, který je posledním bodem programu oslav. Co se týče jeho 

významu, jednotlivé verze se různí. Podle tradičního výkladu je červený šátek památkou na 

mučednickou smrt svatého Fermína, jenž byl sťat v Amiens roku 303 během pronásledování 

křesťanů. Červená barva by tak symbolizovala Fermínovu krev. 
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KULTURNÍ SPOLKY A KAPELY 

Kulturní spolky a kapely, španělsky peñas, k pouličním oslavám neodmyslitelně patří. Na 

oslavách svátku sv. Fermína takových skupin působí 17, přičemž 16 je z Pamplony a jedna 

z obce Ansoáin. Jedná se o skupinky kolegů a přátel s oficiálními sídly a poznávacími znaky 

(transparenty, erby, barvami a oblečením), které mají během svatofermínských oslav pořádně 

nabitý program. Vznikly ze skupin kamarádů, kteří se scházeli v 19. století, aby společně 

chodili na býčí zápasy. Během 20. století se tyto skupiny začaly sdružovat do oficiálních 

spolků a dnes mají stovky členů. Názvy spolků odkazují zpravidla na městské čtvrti či na 

sportovní kluby. 

Tyto kulturní spolky organizují ve svých sídlech nejrůznější akce, nicméně jejich 

nejdůležitější funkce spočívá v tom, že každý den po skončení býčího zápasu vyrazí do 

pamplonských ulic, aby je rozezpívaly a roztančily. 

Zároveň také přímo během býčích zápasů vytváří v hledišti jakousi souběžnou slavnost. 

Členové spolků obvykle zaplní slunečnou část hlediště a zpříjemňují zápas svým hraním. 

Proto také v Plaza de Toros Monumental de Pamplona nikdy nevládne ono typické hrobové 

ticho, tolik příznačné pro jiné býčí arény. Členové spolků se usazují nad branou, kterou 

vstupují býci do ohrady, v sekcích 5, 6 a 7, a dále na ochozu (v nejvýše položené řadě 

sedadel) v sekcích 11, 12 a 13 a v hledišti v sekcích 6 a 7. 

Zahraniční kulturní spolky 

Rok od roku se oslav svátku svatého Fermína účastní více a více turistů, a tak začaly kulturní 

spolky podobné těm španělským vznikat i v zahraničí. Za všechny jmenujme švédské spolky 

La Peña Sueca a Los Suecos, americké Club Taurino de Nueva York a Amigos de Pamplona 

de Miami, německý spolek Peña Borussia, britskou skupinu Frank a francouzské spolky Gite 

a Les Chauds. Zahraniční spolky se každoročně účastní oslav s takovým zápalem, že si 

nezadají s místními. Několik z nich navíc bylo založeno ještě dříve než některé místní peñas. 
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RIAU RIAU 
Riau Riau je tradiční průvod Pamploňanů doprovázející členy městského zastupitelstva 

z náměstí Plaza Consistorial do kostela sv. Vavřince na mši vísperas, která se slouží na počest 

svatého Fermína. Kapela La Pamplonesa vyhrává Španělům dobře známou píseň Vals de 

Astráin („Astráinův valčík“), jejíž každá sloka je zakončena výkřikem „riau riau!“ – odtud 

tedy jméno tradice. Za jejím zrodem stojí Ignacio Baleztena, navarrský spisovatel a politik, 

jenž patřil ke konzervativním karlistům. Pochod se zpěvy zorganizoval v roce 1914, aby 

zabránil pochodu svých politických odpůrců. Celá akce původně trvala asi hodinu, ale 

postupem času se začala prodlužovat. Nejdéle trvala v roce 1980, kdy Riau Riau hráli po pět 

hodin ve 170 verzích, dokud nebyl průvod rozpuštěn. K oficiálnímu ukončení či dokonce 

zrušení průvodu však došlo za jeho historii vícekrát. Poprvé byl zakázán v roce 1927. V roce 

1972 starosta Javier Rouzaut průvod rozpustil po 45 minutách čekání. Během 80. let byla 

akce opakovaně ukončena kvůli nejrůznějším incidentům, až byla v roce 1991 zrušena úplně.  

Od roku 2002 se nejrůznější sdružení pamplonských seniorů a také kulturní spolek Mutilzarra 

zasazují o znovuzavedení této tradice. 

ESTRUENDO  NEBOLI „RANDÁL“ 

„Randál“, španělsky estruendo, patří k velkým záhadám svatofermínských oslav. Přestože 

nikdo nikdy neví, kdy začne, a není uveden na žádném programu, koná se letos již po 

pětapadesáté. Stejně jako téměř ke všem akcím, které se konají v rámci oslav, se i k „randálu“ 

může přidat kdokoliv, pouze pod jedinou podmínkou – musí přinést buben či bubínek, flétnu 

či vlastně jakýkoliv jiný nástroj, se kterým může dělat rámus. Historie tradice sahá do roku 

1964. Skupina kamarádů ze spolku Irrintzi se rozhodla oživit svatofermínské noci v době, kdy 

nehrály žádné kapely. 

„Randál“ se koná během jednoho z všedních dní oslav svátku sv. Fermína, ale dopředu se 

nijak neohlašuje a není uveden ani v programu oslav. Informace o něm se šíří ústně a díky 

médiím. Stovky lidí pak „randál“ spustí ve 23:59 před barem Casa Marceliano na ulici 

Mercado. Používají k tomu cokoliv, co dělá rámus. Tím je zahájen průvod, který pak několik 

hodin prochází ulicemi starého města. 

Průvod nejprve zahraje baskickou píseň Agur Jaunak a pak opouští Casa Marceliano a 

prochází náměstím Plaza Consistorial, ulicí Zapatería, ulicí San Nicolás, náměstím Plaza del 
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Castillo, ulicí Carlos III, ulicí Espoz y Mina, ulicí Estafeta a opět náměstím Plaza 

Consistorial, a končí na ulici Mayor. Tam se účastníci zastaví u studny před kostelem svatého 

Saturnina (San Saturnino) a znovu zazpívají Agur Jaunak. 

PRŮVOD OBŘÍCH KRÁLŮ A „HLAVOUNŮ“ 

Průvod obřích králů a „hlavounů“ je jedním z nejoblíbenějších bodů svatofermínských oslav. 

Herci v maskách z papírmaše představují 4 královské páry, 5 „hlavounů“, 6 „kibiců“ a 6 

„koníčků“. Pamplonskými ulicemi prochází 6. července odpoledne a pak každé dopoledne od 

7. do 14. července. 

Skupina hudebníků a herců, kteří ztvárňují tyto postavy, byla založena v roce 1860 a dnes čítá 

téměř sto členů. 

Obří králové, kterým se španělsky říká gigantes, procházejí ulicemi za zvuků pochodové 

hudby. Každý z nich tančí za doprovodu skupiny dudáků, až na posledního krále, přesněji 

americkou královnu, kterou vždy doprovází flétnisté. Figury osmi obřích králů vyrobil v roce 

1860 malíř Tadeo Amorena. Představují čtyři královské páry – evropský, asijský, africký a 

afroamerický. Figury měří mezi 3,85 a 3,90 metry, nicméně spolu s nosiči, kteří je drží na 

ramenou, dosahují výšky až 4,20 metrů. Jejich váha se pohybuje mezi 55,8 a 62,5 kily. Pro 

nosiče však nepředstavuje problém ani tak samotná váha masky, jako spíš způsob, jakým je 

rozložena, a některé další faktory, například odpor větru. Každý z králů má své jméno. 

Evropský král se jmenuje Josemiguelerico a jeho žena je Joshepamunda, američtí králové se 

jmenují Toko-toko a Braulia, africký královský pár jsou Selim-pia El-calzao a Larancha-la a 

asijští králové nesou jména Sidi Abb El Mohame a Esther Arata.  

Pět „hlavounů“, španělsky cabezudos, vytvořil v roce 1890 malíř Felix Flores. Jejich 

rozměrné mozkovny mají metr na výšku, obvod přes dva metry a každá z nich váží 14 kg. 

Používají je však jen k tomu, aby kráčeli před obřími králi ruku v ruce s dětmi. Jména 

„hlavounů“ by se dala ze španělštiny přeložit jako Babička, Japonec, Japonka, Pan Radní a 

Starosta. To „kibiců“, španělsky kilikis, se děti naopak bojí, neboť jejich úkolem je rozhánět 

je bičíky, které jsou na konci opatřeny pěnovými koulemi. Masky „kibiců“ váží mezi 10 a 13 

kg. Říkají jim Brambor, Copatec, Křivohub, Napoleon, Vousáč a Vráskoun. Masek tzv. 

„koníčků“, pro něž Pamploňané používají baskický výraz zaldikos, je šest a jejich nosiči také 

bouchají kolemjdoucí pěnovými bičíky. Každý z „koníčků“ váží přes 30 kg. Nemají žádná 

jména, jen čísla od 1 do 6.  



29 
 

V poslední den oslav plní průvod obřích králů a „hlavounů“ speciální roli. Nejdříve tančí obří 

králové na náměstí Plaza Consistorial, a poté na závěrečném ceremoniálu vedle radnice. 

POBRE DE MÍ 
OSLAVY SVÁTKU SVATÉHO FERMÍNA OFICIÁLNĚ KONČÍ O PŮLNOCI 14. ČERVENCE 

CEREMONIÁLEM POBRE DE MÍ, PŘI KTERÉM SE SEJDOU PAMPLOŇANÉ I MIMOMĚSTŠTÍ NA 

NÁMĚSTÍ PLAZA CONSISTORIAL, ALE TAKÉ NA NÁMĚSTÍ PLAZA DEL CASTILLO A NA DALŠÍCH 

NÁMĚSTÍCH PO CELÉM MĚSTĚ. 

Ceremoniál Pobre de mí je rozlučka všech rozluček. Celý poslední den oslav se nese ve 

znamení závěrečných ceremoniálů – ráno se běží poslední býčí běh, v poledne se obecenstvo 

loučí s obřími králi a „hlavouny“ a odpoledne se konají poslední býčí zápasy a poslední býčí 

slavnost. Úplně na závěr se stovky lidí s červeným šátkem stále na krku a se zapálenou 

svíčkou v ruce sejdou před osvětlenou radnicí, aby se rozloučili s Fermínem a jeho 

slavnostmi.  

Starosta z radničního balkónu slavnosti oficiálně ukončí a utěší Pamploňany prohlášením, že 

do zahájení příštích svatofermínských oslav zbývá už jen 356 dní. Jedna z nejdojemnějších 

částí ceremoniálu nastává o půlnoci, kdy si všichni přítomní sundají šátky a zvednou je nad 

hlavu, v každé ruce jeden konec. Davem zazní tóny písně Pobre de mí („Já nebohý“), Ya falta 

menos („Už nezbývá tolik“) a dalších svatofermínských popěvků. Slavnosti svatého Fermína 

jsou oficiálně ukončeny. 

Kromě náměstí Plaza de Ayuntamiento je díky obří obrazovce možné ceremoniál Pobre de mí 

sledovat i z náměstí Plaza del Castillo, kam se přicházejí se slavnostmi rozloučit také různé 

kulturní spolky. Po skončení ceremoniálu se někteří Pamploňané a turisté odeberou v průvodu 

ke kostelu sv. Vavřince, v jehož kapli je umístěna socha sv. Fermína. Tam položí své svíčky a 

šátky jako symbol úcty a rozloučení. 
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2 Komentář překladu 

2.1 Překladatelská analýza textu 
Analýzu původního textu jsem založila především na modelu Christiane Nordové. Její pojetí 

vychází z analýzy tzv. vnětextových a vnitrotextových faktorů. Nordová uvádí: „Vnětextové 

faktory jsou analyzovány pokládáním otázek o autorovi či vysilateli textu (kdo?), jeho záměru 

(s jakým záměrem?), adresátovi či příjemci, kterému je text určen (komu?), dále o médiu či 

kanálu, jehož prostřednictvím je text předáván (jakým médiem?), místu (kde?) a času (kdy?) 

vzniku a přijímání textu a motivu komunikace (proč?). Z informací získaných z odpovědí na 

těchto sedm otázek můžeme odvodit odpověď na poslední otázku, která se týká funkce, již 

text může mít (s jakou funkcí?)“ (1991: 36). O vnitrotextových faktorech dále píše: „jsou 

analyzovány pomocí otázek o tématu, kterému se text věnuje (na jaké téma?), o informacích 

či obsahu textu (co?), o znalostech, které u svých čtenářů autor předpokládá (co ne?), o 

kompozici či výstavbě textu (v jakém pořadí?), o nejazykových prostředcích použitých v textu 

(jaké nejazykové prostředky?), o lexikálním charakteru textu (jakými slovy?), o syntaktických 

strukturách (v jakých větách?) a o suprasegmentálních prvcích, jako je intonace a prozodie 

(jakým tónem?)“ (Nordová 1991: 37). 

Následující překladatelské analýza se nedrží striktně přesného pořadí uvedených otázek, 

nicméně je v ní obsažena odpověď na každou z nich. V části 2.1.1 se postupně zabývám 

vysilatelem textu, okolnostmi vzniku originálu (zmiňuji místo a čas vzniku textu), médiem, 

vysilatelovým záměrem, příjemcem původního textu, znalostmi, které u něho vysilatel 

předpokládá, a funkcemi, které jsou v textu zastoupeny. Pro účely bakalářského překladu 

v této části dále definuji imaginárního příjemce překladu a zabývám se tím, v čem se liší 

presupozice příjemce originálu a příjemce překladu. Část 2.1.2 je pak věnována tématu a 

obsahu překládaného textu, popisuji v ní kompozici textu, dále jeho lexikální a syntaktickou 

stránku a věnuji se i nejazykovým a suprasegmentálním prostředkům, jež byly v textu 

použity. 
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2.1.1 Vnětextové faktory 

2.1.1.1 Autor a okolnosti vzniku textu 
Brožuru Guía básica de los Sanfermines vydala v roce 2016 pamplonská radnice ve 

spolupráci s vládou španělského autonomního společenství Navarra. Jméno konkrétního 

autora (či autorů) není v publikaci uvedeno, bude se však pravděpodobně jednat o osobu 

velmi důkladně obeznámenou s každým detailem průběhu oslav svátku sv. Fermína a také 

velmi znalou města Pamplony. Dá se také předpokládat, že autor byl v přímém kontaktu 

s radnicí a dalšími organizátory oslav, a měl tedy přístup ke všem potřebným organizačním 

informacím týkajících se svatofermínských slavností v roce 2016. Mohlo se tedy jednat např. 

o pracovníka radnice, úředníka, jednoho z organizátorů oslav či o celý kolektiv autorů složený 

z osob s podobnými funkcemi. 

2.1.1.2 Záměr autora, zamýšlený příjemce originálu a funkce 

textu 
Hlavním záměrem vysilatele předlohy je především informovat o průběhu slavností svátku sv. 

Fermína v Pamploně a přiblížit čtenářům jak historický vývoj této tradice, tak podobu a 

program konkrétních oslav v roce 2016. Z toho vyplývá, že nejdůležitější funkcí textu je 

funkce informační. V textu je také výrazně zastoupená funkce persuazivní, neboť autor či 

autoři se snaží čtenáře nalákat na nejrůznější body oslav a přesvědčit ho o tom, o jak 

výjimečnou a skvělou událost se jedná. 

Text je určen návštěvníkům a turistům v Pamploně, kteří se chtějí dozvědět něco o oslavách, 

jež jsou pro město tak příznačné a proslavily ho po celém světě. Můžeme tedy říci, že se jedná 

o text turistický. Tomu odpovídá i rozvrstvení funkcí textu tak, jak bylo popsáno 

v předchozím odstavci. Isabel Durán Muñozová ve své studii věnované analýze obvyklých 

chyb v překladu turistických textů uvádí: „Referenční (informační) funkce je zde vždy funkcí 

hlavní, protože cílem turistických textů je informovat a popsat zemi, region či komunitu. 

Druhou převládající funkcí je funkce persuazivní či vokativní (…), protože snahou 

turistického jazyka je přesvědčit, nalákat, přivábit a svést miliony lidí a proměnit je tak 

z potenciálních zájemců na klienty dané turistické destinace. Expresivní, konativní a poetická 

funkce plní vedlejší roli“ (Durán Muñozová 2012: 338). 
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2.1.1.3 Cílový čtenář překladu 
Výše již bylo uvedeno, že původní text je určen turistům, kteří se chtějí něco dozvědět o 

průběhu oslav sv. Fermína. Zde je však důležité podotknout, že autor počítal se španělsky 

mluvícími čtenáři znalými španělské kultury. Pro Španěly je text vstřícný v tom slova smyslu, 

že vyskytuje-li se v něm nějaká reálie související přímo s oslavami svátku sv. Fermína (např. 

Riau Riau), je okamžitě vysvětlena. Autor počítal se čtenáři, kteří nebudou příliš detailně 

obeznámeni s podrobnostmi pamplonských oslav, ale zároveň budou mít poměrně dobrou 

představu o jiných kulturně zatížených konceptech, které jsou typické pro celé Španělsko 

(např. encierro de toros). 

Presupozice čtenářů překladu se v tomto směru liší od presupozic čtenářů originálu. Pro účely 

bakalářské práce jsem si jako příjemce překladu určila skupinu českých turistů, kteří v roce 

2016 jedou na svatofermínské slavnosti do Pamplony. Od cestovní kanceláře, která zájezd 

organizuje, dostanou k dispozici brožurky s překladem. Většina účastníků zájezdu má aspoň 

matnou představu o tom, co od slavností očekávat, nicméně všichni jedou poprvé a neví 

mnoho o Pamploně ani o španělské kultuře. Takovým čtenářům bude třeba osvětlit a přiblížit 

celou řadu reálií, pod kterými by si španělský čtenář bez pomoci okamžitě něco představil a 

doplňující vysvětlení k nim nepotřebuje.  

Na tomto místě je vhodné zmínit, že překlad textu je psán tak, jako by rok 2016 byla 

současnost a jako by teprve měl být zahájen ročník oslav 2016. 

2.1.2 Vnitrotextové faktory 

2.1.2.1 Téma, obsah a výstavba textu 
Původní rozsah brožury Guía básica de los Sanfermines je 87 stran a je rozdělena na tři části: 

„San Fermín 2016“, která se věnuje výlučně svatofermínským slavnostem, dále „5 Paseos por 

Pamplona“, jež nabízí čtenářům možnosti turistického vyžití v Pamploně i mimo svátky, a „10 

Propuestas para Descubrir Navarra“, která obsahuje tipy na atraktivní turistické destinace 

v celém autonomním společenství Navarra. 

V rámci bakalářské práce jsem překládala pouze část prvního úseku „San Fermín 2016“. Tato 

část je dále rozdělena na podkapitoly, z nichž jsem zcela přeložila první čtyři („San Fermín“, 

„El chupinazo“, „El encierro“ a „La Feria del Toro“). Dále jsem přeložila pouze část páté 

podkapitoly „La fiesta en la calle“, protože pokud bych ji překládala celou, zbytečně bych 
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překročila požadovaný rozsah překladu. Nakonec jsem přidala také překlad krátké 

podkapitolky o závěrečném ceremoniálu oslav „Pobre de mí“. Překlad je tak sice oproti 

originálu výrazně zkrácen, nicméně funguje jako ucelený průvodce. Provádí čtenáře postupně 

od původu tradice oslav svátku sv. Fermína přes úvodní ceremoniál, informace o býčích 

bězích a býčích slavnostech, podává informace o průvodech a oslavách v pamplonských 

ulicích a je zakončen informacemi o závěrečném ceremoniálu oslav. 

Každá z podkapitol má podobnou strukturu – pod nadpisem je v perexu krátký úvod do 

tématu a další text je dělen do kratších úseků s většími či menšími nadpisy.  

2.1.2.2 Syntaktická výstavba textu 
Z textu je patrná snaha autora o vměstnání co nejvíce informací do co nejmenšího prostoru. 

Zároveň však chce být co nejpřesnější a podat co nejvíce vyčerpávající informace. To má 

několik následků. Jedním z nich je značná nominalizace textu (např. comenzó a generar la 

llegada masiva de gente místo např. por eso, empezaron a llegar multitudes či se realiza una 

suelta de vaquillas místo např. se sueltan las vaquillas). Zmíněné formulace jsou téměř 

přehnaně explicitní, jako kdyby se autor úzkostlivě snažil najít co nejpreciznější výraz. Josef 

Dubský v této souvislosti mluví o jisté stereotypizaci konstrukcí používaných zejména 

v rámci publicistického stylu, kdy se novináři snaží o co nejpřesnější vyjádření a vytváří 

vlastně redundantní konstrukce, např. los últimos avances efectuados en la terapéutica místo 

los últimos avances de la terapéutica apod. (1988: 43). 

Dalším typickým aspektem textu je užívání pasiva. V textu je velmi časté využití obou 

pasivních forem, kterými španělština disponuje, tedy jak pasiva opisného (např. 'El Tuli' fue 

elegido místo le eligieron), tak pasiva zvratného (se trasladan los toros místo los pastores 

trasladan a los toros). „Zejména opisného pasiva se ve španělštině užívá v psaných 

projevech, tam, kde chce autor naznačit přímou návaznost na předchozí sdělení“ (Báez San 

José, Dubský, Králová 1999: 127). Je tedy možné, že časté užití pasiva bylo pro pisatele 

prostředkem, jak učinit text kompaktnějším. Domnívám se však, že zejména opisné pasivum 

má jak ve španělštině, tak v češtině knižní stylistický příznak a není bezpodmínečně nutné 

převádět všechny španělské pasivní tvary pasivem českým. 

Dalším rysem textu, který nepochybně vychází z autorovy snahy „šetřit prostor“ a zároveň 

podat informace co možná nejpřehledněji, je přítomnost nevětných výpovědí. „Jde o takový 

typ jednotek, které nemají určité sloveso a jejich plné pochopení je vázáno na komunikační 
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situaci a další jazykové prostředky“ (Báez San José, Dubský, Králová 1999: 170). Jako 

příklad uvádím následující úsek: Acude la corporación municipal vestida con traje de gala. 

Los hombres con frac, guantes y chistera. Las mujeres, con traje inspirado en los atuendos 

tradicionales de los valles de Roncal, Salazar y Aézcoa. Zde konkrétně se jedná o výpovědi 

substantivní, tedy takové, kde základním členem je podstatné jméno („los hombres“, „las 

mujeres“).  

Některé části textu nejsou pak ničím jiným než pouze výčtem jmen či bodů, ze kterých může 

čtenář získat praktické informace. Vidíme však, že nedostatek sloves a pouhé řazení 

podstatných jmen za sebe může činit text poměrně nepřehledným: Los puntos de socorro en el 

encierro estarán situados en el inicio de la Cuesta de Santo Domingo (sede del 

Departamento de Educación), escaleras del Museo de Navarra, Plaza de Santiago (trasera 

del Ayuntamiento), escaleras de San Saturnino, Ayuntamiento (2), Mercaderes (2), Bajada 

de Javier (2), Travesía de Espoz y Mina, Tejería, Duque de Ahumada, Bajada de Labrit, 

Cortes de Navarra (“Telefónica” o callejón sur) y Hemingway (callejón norte). 

Výrazným prvkem syntaktické výstavby překládaného textu je v neposlední řadě také 

tendence k využívání přítomného času prostého. Autor měl zřejmě v úmyslu podat průběh 

akce tak, jako by její tradice byla věčná a oslavy probíhaly stejně či podobně už odnepaměti. 

Na skutečnost, že využití přítomného času prostého je v turistických textech obvyklé, 

upozorňuje také Isabel Durán Muñozová: „Jedním z prvků, které charakterizují jazyk 

turistických textů a činí jej specializovaným jazykem, je na syntaktické úrovni také užití 

přítomného prostého času ve snaze podat danou dovolenou jako trvalou a věčnou.“ (Durán 

Muñozová 2012: 337). Jako trvalé a věčné je popsáno i mnoho bodů programu oslav: Con el 

pañuelico rojo todavía en el cuello y una vela encendida en la mano, cientos de personas se 

congregan ante la iluminada fachada del Ayuntamiento… či muchos pamploneses se dirigen 

a la verja de la Iglesia de San Lorenzo. Je ovšem samozřejmé, že tam, kde je popisován 

historický vývoj nějaké z tradic, je používáno vždy časů minulých. 

2.1.2.3 Lexikální rovina 

2.1.2.3.1 Reálie 
V části 2.1.1.3 jsem již naznačila, že v překládaném textu se v poměrně vysoké míře vyskytují 

reálie. Tyto prvky bude čtenář překladu pociťovat jako charakteristické pro cizí prostředí a 

budou pro něj, jak uvádí Jiří Levý, „nositeli významu 'národní a dobová specifičnost'“ (Levý 
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2012: 111). Vzhledem k tomu, že účelem textu je především čtenáře informovat právě o 

specifických rysech daného cizího prostředí, bude jistě vhodné většinu těchto prvků 

specifična zachovat a jejich význam nějakým způsobem čtenáři objasnit.  

Význam části reálií, konkrétně těch, které jsou přímo spjaty s oslavami svátku sv. Fermína, je 

objasněn už přímo v původním textu. V některých případech je ovšem možné, že vysvětlení, 

které je postačující pro španělského čtenáře, není dostatečné pro čtenáře českého popsaného 

v části 2.1.1.3.  

Další kulturně zatížené koncepty se v textu vyskytují bez jakýchkoliv vysvětlivek. U těchto 

reálií bude vždy potřeba zvážit, do jaké míry je význam výrazu známý mezinárodně (např. i 

v českém prostředí), je-li možné jej přeložit nebo je-li potřeba, aby čtenář znal i původní tvar 

výrazu (třeba proto, aby jej dokázal identifikovat na dalších turistických materiálech, 

například letácích či plakátech) a také, bude-li mít i přeložená informace pro daného cílového 

čtenáře vůbec nějaký význam.  

2.1.2.3.2 Superlativa, pozitivní adjektiva, vytváření pozitivního dojmu 
V části 2.1.1.2 jsem již uvedla, že jednou z významných funkcí textů určených pro turisty je 

nalákat je do dané destinace a přesvědčit je o její výjimečnosti. V tomto konkrétním textu je 

patrná také snaha přesvědčit čtenáře o tom, jak perfektně jsou slavnosti zorganizovány, což je 

logické, vezmeme-li v úvahu, že brožuru vydalo přímo město a na jejím vzniku se s největší 

pravděpodobností podíleli přímo organizátoři oslav.  

Text tedy obsahuje poměrně vysoký počet superlativ, pozitivních adjektiv a substantiv (např. 

esta feria que … forma la terna de las más prestigiosas de España či torean los principales 

matadores del momento nebo se lidian toros de las ganaderías con más solera). Narazíme 

v něm také na vysoké množství údajů, na kterých pisatel ilustruje, jak výborně jsou slavnosti 

zorganizovány, kolik lidí se na organizaci podílí, dokonce i kolik materiálu bylo použito apod. 

(např. Este dispositivo de asistencia está atendido por un mínimo de 12 médicos, 12 DUE, 

21 técnicos de transporte, 50 socorristas, 8 operarios de comunicación y 8 coordinadores de 

puesto nebo Disponen, a lo largo de los 848,6 metros del recorrido, un total de 2.700 

tablones, 900 postes o piquetes y 4.000 cuñas para encajar bien los postes). V jistém slova 

smyslu by se dalo říci, že v některých úsecích má text až reklamní ráz. 
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2.1.2.3.3 Termíny  
Text není termíny přesycen, nicméně vyskytují se v něm odborná slova z několika 

tematických okruhů. Jedním z nich je tauromachie. Zejména v části „La Feria del Toro“ se 

často setkáváme s odbornými výrazy souvisejícími s býčími zápasy, např. novillada con 

picadores, corrida de rejones, corrida vasco-landesa apod. V úseku věnovaném bezpečnosti 

a lékařskému zabezpečení akce se zase často objevují termíny z oblasti zdravotnictví, jako 

např. ambulancias de SVA (soporte vital avanzado), ambulancias de SVB (soporte vital 

básico),  DUE, tedy „Diplomado Universitario de Enfermería“ apod. 

2.1.2.3.4 Regionalismy 
Pro Navarru a další regiony ve východním Španělsku je poměrně typické využít při tvoření 

zdrobnělin přípon „–ico“ či „-ica“ místo častějších „-ito“ či „ita“. V textu tak narazíme na 

tvary jako pañuelico, momenticos či el traje de pamplonica. Tyto výrazy napodobují mluvu 

Pamploňanů a jsou také prvky, které španělský čtenář vnímá jako specifické pro dané 

prostředí. Pro českého čtenáře nepříliš znalého španělštiny však tento význam nemají. 

Z některých výrazů použitých v textu je také patrný vliv baskičtiny. Zde je třeba si uvědomit, 

že ve významné části autonomního společenství Navarra je baskičtina kooficiálním jazykem, 

a že baskická kultura má v této oblasti neodmyslitelný vliv. V textu narazíme na výrazy jako 

txistularis (baskicky „hráči na flétnu“), dantzaris (baskicky „tanečníci“), zaldiko (baskicky 

„koníček“). Objevuje se v něm i baskický název písně Agur Jaunak, baskický výkřik „Gora 

San Fermín!“ („Ať žije svatý Fermín!“) a v baskičtině je uvedena i celá prosba svatému 

Fermínovi, kterou běžci zpívají před zahájením běhu třikrát za sebou ve španělštině a 

v baskičtině. I tyto prvky mohou – podobně jako užívání přípony „-ico“ – mít ve výchozím 

textu funkci obohacení textu o jakýsi lokální prvek. Opět však můžeme předpokládat, že pro 

českého čtenáře, který nemá příliš rozsáhlé znalosti o španělské kultuře, nemají baskické 

prvky v textu příliš velký význam. 

2.1.2.3.5 Místopisné názvy 
Protože jedním z účelů textu je také pomoci návštěvníkovi zorientovat se ve městě, v textu se 

setkáme s mnoha místopisnými názvy ulic, náměstí, kostelů a dalších objektů. Pro lepší 

orientaci jsou čtenáři k dispozici také mapky, které jsem zařadila i do svého překladu. 
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2.1.2.4 Nejazykové složky a suprasegmentální prostředky 
Původní text je doprovázen ilustracemi, fotografiemi a mapkami. Mapy zachovávám 

v překladu všechny, naopak z fotografií a ilustrací uvádím pouze ty, ke kterým se text přímo 

vztahuje (např. fotografii plakátu, který je v textu přímo popisován). Podstatný je také fakt, že 

nadpisy a perexy jsou v původním textu červené – kombinace červeného textu a bílého papíru 

je jasným odkazem na barvy typického svatofermínského úboru. 

V textu nenacházím žádný případ, kdy by se autor snažil pomocí suprasegmentálních 

prostředků určit specifický „tón“ textu, jako třeba rytmus, intonaci, důraz apod. V překladu 

jsem se rozhodla použít kurzívu u překladu prosby svatému Fermínovi, abych naznačila, že 

jde o text určený ke zpěvu či recitaci. 
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2.2 Metoda překladu 
Jiří Levý hovoří o třech fázích překladatelovy práce: 1. pochopení předlohy, 2. její 

interpretace, 3. její přestylizování (2012: 50). Abych překládanému textu co nejlépe 

porozuměla, pročetla jsem si nejdříve důkladně celou brožuru (nejen její část, kterou jsem 

překládala). Veškeré nejasnosti týkající se především reálií spojených s oslavami svátku sv. 

Fermína jsem se snažila objasnit jednak průzkumem především na nejrůznějších 

internetových stránkách a jednak konzultacemi s několika Pamploňany, kteří mají velice 

přesnou představu o průběhu oslav. Šlo mi přitom nejen o porozumění ryze filologické, ale i o 

pochopení celkového ladění textu, tedy jinými slovy o to, jaký účinek má předloha na svého 

čtenáře. K lepšímu pochopení předlohy mi pomohla také skutečnost, že jsem se 

svatofermínských oslav sama jednou zúčastnila a mám tedy osobní zkušenost s událostí, která 

je tématem překládaného textu. 

Svá překladatelská řešení jsem volila vždy s ohledem na čtenáře, kterého jsem popsala v části 

2.1.1.3, a který se výrazně liší od příjemce, jehož zamýšlel vysilatel pro předlohu. Usilovala 

jsem o to, aby čtenář překladu měl při čtení co největší komfort, a aby mu bylo co nejvíce 

přiblíženo vše, co chtěl autor předlohy sdělit příjemcům předlohy.  

Při určování jednotlivých překladatelských postupů jsem vycházela především ze znalostí, 

které jsem si pro cílového imaginárního čtenáře stanovila. Inspirací mi byla mj. studie 

španělského akademika Josého Sota Almely. Ten se ve své studii „La traducción de términos 

culturales en el contexto español-inglés: recepción real en usuarios anglófonos“ zabýval tím, 

jaký způsob překladu reálií je nejpříjemnější pro zahraniční čtenáře turistických textů. 

Čtenáři, které si pro svůj výzkum vybral, nebyli nepodobní těm, které jsem stanovila jako 

cílové pro svou práci – jednalo se o skupinu 28 lidí, z nichž většina měla malou či nulovou 

znalost španělštiny, většina z nich ve Španělsku předtím nikdy nebyla a pokud ano, pak pouze 

krátce, a žádný z nich neměl rozsáhlejší znalosti o španělské kultuře (Soto Almela 2013: 246). 

Jediný podstatný rozdíl mezi subjekty výzkumu Sota Almely a cílovými čtenáři popsanými 

v této práci tkvěl v jejich rodném jazyce – zatímco Soto Almela pracoval s rodilými mluvčími 

angličtiny, pro svůj překlad počítám s čtenáři českými. 

Výzkum spočíval v podstatě v tom, že cílovým čtenářům byly předkládány stejné úseky textu, 

v nichž se vyskytoval nějaký kulturně zatížený termín, a to vždy v několika překladech, které 

používaly následující strategie: 
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• „Domesticación“: při volbě tohoto termínu Soto Almela vycházel z názvosloví, jež 

používá americký teoretik překladu Lawrence Venuti. Jde zde vlastně o „omezení 

výchozího textu na kulturní hodnoty prostředí cílového jazyka“. Použijeme-li 

názvosloví českých teoretiků překladu, jednalo by se zde snad o substituci, tedy o 

„náhradu domácí analogií“ (Levý 2012: 106) či o adaptaci, tedy o „substituci situace 

popsané v originále, jinou, adekvátní situací, např. neexistuje-li v cílovém jazyce 

ekvivalent přísloví, slovní hříčky aj.“ (Knittlová 1995: 9). 

• „Extranjerización“: i zde Soto Almela používá názvosloví Lawrence Venutiho. Tento 

překladatelský postup spočívá v podstatě v ponechání původního termínu v původním 

znění bez dalších vysvětlivek. V rámci názvosloví českých teoretiků překladu jde o 

transkripci neboli přepis. 

• „Explicitación“: podstata tohoto postupu tkví v přidávání vysvětlivek, „díky kterým se 

v cílovém jazyce vyjádří to, co je v jazyce výchozím vyjádřeno implicitně“ (Soto 

Almela 2013: 238). Jiří Levý v této souvislosti mluví o „vnitřních vysvětlivkách“, 

přičemž toto řešení považuje za mnohem elegantnější než poznámky pod čarou (2012: 

115).  

• „Omisión“: zde se jedná o prosté vynechání kulturně zatíženého výrazu. 

Z výsledků studie vyplývá, že zdaleka nejhůře přijímaným postupem překladu těchto výrazů 

byla „extranjerización“, tedy pouhá transkripce bez dalších vysvětlení. Naopak nejlépe 

přijímaným postupem překladu výrazů vázaných na kulturu výchozího textu bylo uvedení 

původního výrazu doprovázeného krátkou vnitřní vysvětlivkou (Soto Almela 2013: 247). To 

je poměrně logické i vzhledem k tomu, že čtenáři musí být nepříjemné, pokud je text plný 

výrazů, kterým vůbec nerozumí, a naopak je pro něj pohodlné, pokud jsou mu výrazy spojené 

se španělskou kulturou stručně vysvětleny – tak všemu rozumí a zároveň hlouběji proniká do 

kultury, o kterou se zajímá. Do hry zde vstupují také další faktory, jako např. do jaké míry je 

daný výraz známý i v českém prostředí, nebo jestli čtenář potřebuje znát původní výraz, 

protože se bude objevovat i na plakátech, mapkách apod. Důležité je dbát i na to, aby tam, kde 

se kulturně zatížených výrazů objevuje více za sebou, nebyl text přetížen vnitřními 

vysvětlivkami a nestal se tak nepřehledným. Nicméně i tak mi výsledky této studie posloužily 

jako inspirace v těch případech, kdy jsem se nemohla rozhodnout mezi dvěma či více 

řešeními. 

Vedle přizpůsobení překladu cílovému čtenáři bylo mou další prioritou zachování funkcí 

textu, aby i text překladu měl funkci informační a zároveň persuazivní. Hledala jsem přesná a 
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výstižná vyjádření, nicméně zároveň jsem se snažila, aby byl text čtivý a atraktivní. Z této mé 

snahy vyplývají i nejrůznější opravy předlohy, ať už se jedná o opravy faktických chyb či 

drobné stylistické úpravy. 
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2.3 Typologie překladatelských 

problémů a jejich řešení 

2.3.1 Lexikální rovina 

Snad nejvíce specifickou rovinou překládaného textu je rovina lexikální, a to díky přítomnosti 

specifických lexikálních jednotek, jež jsou navázány na kulturní kontext prostředí jazyka 

originálu. I Jiří Levý uvádí, že „velkou potíží jsou narážky na fakta běžně známá v době a 

oblasti vzniku originálu, ale neznámá v prostředí, do něhož se dílo převádí“ (2012: 114). Při 

řešení překladu těchto jednotek jsem brala v úvahu cílového čtenáře překladu (popsaného 

v části 2.1.1.3) a svá řešení jsem přizpůsobovala tak, aby pro něj byla co nejpřijatelnější.  

Reálie, které se v textu vyskytují, jsem rozdělila na ty, které musí být známé každé osobě 

znalé španělské kultury (např. rodilým Španělům), a na ty, jež nemusí znát ani všichni 

Španělé, neboť jsou spjaty pouze s oslavami svátku sv. Fermína. V následujícím přehledu 

neuvádím vzhledem k jejich množství všechny kulturně zatížené pojmy, které se v předloze 

vyskytují, ale pouze výběr některých z nich. 

2.3.1.1 Reálie, které jsou známé všem španělským čtenářům, ale 

ne všem českým 

2.3.1.1.1 Peñas 
Jedním z výrazů, jehož význam bude jasný všem španělským čtenářům, ale málokterému 

českému, jsou tzv. peñas. Jedná se o skupiny přátel či spolupracovníků, které pořádají 

nejrůznější kulturní akce, zároveň se jiných akcí společně účastní a nezřídka fungují jako 

pochodové kapely. Každá z peñas má své oficiální jméno, úbor, barvy, transparent a často i 

slogan. 

Z uvedené definice je tedy jasné, že by bylo poměrně obtížné hledat v češtině jednoslovný 

výraz, který by obsahoval všechny zmíněné významové složky. V překladu jsem peñas 

převáděla nejčastěji jako „kulturní spolky“ či „kulturní spolky a kapely“ (nejdůležitější rolí 

peñas při průvodech je právě hrát do pochodu, a pouze z výrazu „kulturní spolek“ by čtenář 

nemusel pochopit, že jeho členové plní i úlohu hudebníků). V úseku, který je přímo věnován 
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peñas jako fenoménu patřícímu k oslavám svátku sv. Fermína, jsem ponechala v první větě i 

původní výraz: 

LAS PEÑAS 

Las peñas son una parte importante de las fiestas en la calle. Las 

fiestas de San Fermín cuentan con 17 peñas, 16 de Pamplona y una de 

Ansoáin. Son conglomerados de cuadrillas o grupos de amigos… 

KULTURNÍ SPOLKY A KAPELY 

Kulturní spolky a kapely, španělsky peñas, k pouličním oslavám 

neodmyslitelně patří. Na oslavách svátku sv. Fermína takových 

skupin působí 17, přičemž 16 je z Pamplony a jedna z obce Ansoáin. 

Jedná se o skupinky kolegů a přátel… 

Výhodou zde je, že i v původním textu je na tomto místě vysvětleno, co přesně peñas 

znamenají: Son conglomerados de cuadrillas o grupos de amigos que poseen su propia sede, 

símbolos distintivos (pancartas, escudos, colores, blusones) y un apretado programa durante 

las fiestas de San Fermín. Příliš dalších vysvětlení zde tedy nebylo potřeba. Dodáním 

původního výrazu zde bylo čtenáři naznačeno, že se jedná o jedinečný španělský fenomén 

(tedy že se nejedná o kterékoliv „kulturní spolky“, ale právě o ty, které odpovídají výše 

uvedenému popisu).  

Překlad, který jsem zvolila pro výraz peñas, tedy „kulturní spolky a kapely“ je oproti výrazu 

původnímu víceslovný a také explicitnější. To by odpovídalo explikaci v překladu tak, jak ji 

popisoval Anton Popovič: „[jedná se o] nahrazení implicitnosti explicitností, preferování 

víceslovného vyjádření před jednoslovným. Chápe se jako „nadbíhání“ příjemci za účelem 

zvýšené komunikativnosti příjmu“ (Gromová 2009: 61). Domnívám se, že „nadběhnout“ 

takto čtenáři bylo na tomto místě nevyhnutelné, aby správně porozuměl obsaženému sdělení.  

Na jiném místě jsem ovšem peñas y sus charangas nahradila pouze výrazem „dechové 

kapely“: 

ES TAMBIÉN UN ACONTECIMIENTO SINGULAR, YA QUE LOS MOZOS DE 

LAS PEÑAS Y SUS CHARANGAS, QUE SE SIENTAN EN EL TENIDO DEL SOL, 

ANIMAN A LA CORRIDA CON CANTOS Y MÚSICA Y ORGANIZAN UNA 

FIESTA PARALELA. 
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JEDINEČNOU ATMOSFÉRU TÉTO UDÁLOSTI DOTVÁŘÍ I DECHOVÉ KAPELY 

NA NEZASTŘEŠENÉ TRIBUNĚ BÝČÍ ARÉNY, KTERÉ OŽIVUJÍ BÝČÍ ZÁPASY 

SVÝM HRANÍM A ZPĚVY A PŘISPÍVAJÍ TAK KE SLAVNOSTNÍ NÁLADĚ. 

V originále je přímo zdůrazněna funkce peñas coby dechových kapel výrazem y sus 

charangas. Vzhledem k tomu, že daný úsek textu se jinak peñas vůbec nevěnuje (jeho 

tématem jsou býci a býčí zápasy), rozhodla jsem se nemást čtenáře „kulturními spolky“, tedy 

výrazem, který musí být doprovázen ještě aspoň nějakou další vysvětlivkou, aby čtenář získal 

přesnou představu o tom, o co se jedná. Usoudila jsem, že na tomto místě je pro čtenáře 

důležitá představa, že během býčích zápasů zní hudba, konkrétně že hrají dechové kapely, a 

nechtěla jsem text přetěžovat dalšími explikacemi. 

2.3.1.1.2 Encierro 
Pro výraz encierro se v češtině používá výrazu „býčí běh“ nebo „běh s býky“, viz např.: 

„Nejméně čtyři lidé utrpěli zranění při tradičním běhu s býky ulicemi severošpanělského 

města Pamplona“ (Tyden.cz, 7. 7. 2016) či „Takto vypadal proslulý býčí běh v červenci 

2015“ (Blesk.cz, 29. 6. 2016). Ve svém překladu používám střídavě obou těchto výrazů:  

En su origen (S. XIV), el encierro no formó parte del calendario 

festivo, sino que surgió de la necesidad de trasladar los toros desde los 

extramuros de la ciudad hasta la plaza, para que pudieran ser toreados 

en la corrida de la tarde. 

V době svého vzniku, ve 14. století, nebyly býčí běhy součástí 

programu oslav. Tradice vyplynula z potřeby dostat býky do města a 

do arény, aby s nimi mohli toreadoři odpoledne zápasit. 

A dále: 

Para correr en el encierro hay que tener una excelente preparación 

física. 

Na běh s býky je nutné se důkladně fyzicky připravit. 

Původní výraz jsem zde neponechávala, protože koncept „býčího běhu“ je většině českých 

čtenářů již známý. Proslavil ho např. Ernest Hemingway díky svému románu Fiesta (I Slunce 

vychází), který je dobře známý i v českém prostředí. Běh s býky je přitom fenoménem, který 

není spojen jen s Pamplonou – býčí běhy se konají také např. ve španělských městech San 
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Sebastián de los Reyes a Cuéllar či ve vesnici Brihuega (Wikipedia 1), a na mnoha dalších 

místech. 

2.3.1.1.3 Corrida 
Pro výraz corrida používám jak zavedeného překladu „býčí zápas“, tak i přepisu „korida“, 

který je také v českém prostředí dobře srozumitelný a dodává překladu exotický ráz. Střídání 

těchto dvou překladů se hodí také tam, kde by jinak bylo třeba stejný výraz dvakrát 

zopakovat: 

Las corridas de toros sanfermineras generan, antes y después de su 

celebración, numerosas tertulias organizadas por entidades hoteleras y 

medios de comunicación, tertulias en las que los aficionados 

desgranan todos los pormenores de los festejos taurinos. 

V rámci slavností sv. Fermína se organizuje před koridami i po nich 

celá řada setkání fanoušků býčích zápasů. Pořádají je hotely či média 

a nadšenci během nich mohou rozebrat každičký detail býčích 

slavností. 

2.3.1.1.4 Chupinazo 
Ačkoliv slovo chupinazo není přímo výrazem, který by měl každý rodilý mluvčí španělštiny 

v aktivní slovní zásobě, jde o obecný výraz pro raketu, jejímž odpálením jsou zahájeny nějaké 

oslavy či slavnostní událost, a v přeneseném slova smyslu také pro celý rituál, který odpálení 

rakety provází (např. pozdrav starosty apod.). V Logroñu se chupinazo každoročně odpaluje 

20. září u příležitosti zahájení oslav svátku sv. Matouše, ve Vitorii pak 4. srpna při zahájení 

oslav na počest Panny Marie Sněžné (Wikipedia 2). Nejde zde tedy o reálii, která by byla 

neodmyslitelně spjata pouze s oslavami svátku sv. Fermína. Na druhou stranu, rituál 

doprovázející pamplonské chupinazo je určitě nejznámější. 

Ve svém překladu jsem se rozhodla původní výraz ponechat, s tím, že hned na začátku 

kapitolky věnující se tomuto rituálu je uvedeno, co přesně výraz chupinazo znamená: 

LAS FIESTAS DE SAN FERMÍN COMIENZAN EL DÍA 6 DE JULIO A LAS 12 

DEL MEDIODÍA CON EL CHUPINAZO, EL LANZAMIENTO DEL COHETE 

ANUNCIADOR DESDE EL BALCÓN PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO. 
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OSLAVY SVÁTKŮ SV. FERMÍNA SE ZAHAJUJÍ 6. ČERVENCE V PRAVÉ 

POLEDNE ODPÁLENÍM RACHEJTLE Z HLAVNÍHO BALKÓNU PAMPLONSKÉ 

RADNICE. TÉTO TRADICI SE V PAMPLONĚ ŘÍKÁ CHUPINAZO. 

A dále: 

El chupinazo es el cohete anunciador de las fiestas, que da paso a 204 

horas de fiesta interrumpida, desde el 6 de julio a las 12 del mediodía 

al 14 de julio a las 12 de la noche. 

Chupinazo je název pro rachejtli, s jejímž odpálením začíná 204 

hodin nepřetržitých oslav, od poledne 6. července do půlnoci 14. 

července. 

V prvním případě jsem původní větu rozdělila na dvě, z nichž v první je vysvětleno, jak 

vypadá zahájení oslav, a v druhé je pak objasněno, co je chupinazo – slovo, které je i 

v nadpisu nad celou touto pasáží. V druhém případě jsem původní větu vyjádřila poněkud 

explicitněji, když jsem spojení es el cohete anunciador převedla jako „je název pro rachejtli“. 

Vzhledem k tomu, že pro cílového čtenáře se jedná o nový výraz, se kterým zatím neumí 

pracovat, přišlo mi vhodné pro něj toto slovo nějakým způsobem identifikovat a zařadit.  

2.3.1.2 Reálie spjaté přímo s oslavami svátku sv. Fermína 

2.3.1.2.1 Riau Riau 
Pochod Riau Riau je neodmyslitelně spjat právě se svatofermínskými oslavami. Ve svém 

románu Fiesta (I Slunce vychází) o něm píše i Ernest Hemingway. Riau Riau je také 

přezdívka pro píseň Vals de Astráin, která se při pochodu na mši zpívá a jejíž každá sloka je 

zakončena výkřikem „riau riau!“. Tento výkřik nemá žádný specifický význam a není tedy 

třeba ho převádět. Jiří Levý v této souvislosti dokonce uvádí, že „není správné substituovat 

tam, kde významová složka chybí“, a jako příklad zmiňuje nesprávný překlad citoslovce 

„Wiealala leia“ jako „Olala lalala“ v Eliotově básni Pustá země (2012: 107). Ve 

svém překladu jsem tedy ponechala původní název pochodu a pouze jsem opět vyjádřila 

poněkud explicitněji, odkud jeho název pochází: 

El conocido Vals de Astráin es la pieza musical que es interpretado 

por La Pamplonesa. El nombre proviene del remate popular que se 

añade al estribillo del vals. 
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Kapela La Pamplonesa vyhrává Španělům dobře známou píseň Vals 

de Astráin („Astráinův valčík“), jejíž každá sloka je zakončena 

výkřikem „riau riau!“ – odtud tedy jméno tradice. 

V originále není výkřik „riau riau!“ zmíněn explicitně, mluví se pouze o el remate popular. 

Autor pravděpodobně předpokládal, že španělskému čtenáři bude výraz „Riau Riau“ 

přinejmenším povědomý a se slovy „známé zakončení refrénu“ si domyslí, že po dozpívání 

refrénu se vykřikuje právě „riau riau!“. Naopak pro cílového čtenáře popsaného v části 2.1.1.3 

nemá výraz „Riau Riau“ o nic větší význam než jakýkoliv jiný španělský výraz, a bylo zde 

tedy opět třeba mu název pochodu a písně s tímto výkřikem nějakým způsobem spojit.  

Na tomto místě je třeba také dodat, že skladba Vals de Astráin je pojmenována podle jednoho 

z ředitelů centra Casa de Misericordia, nikoliv podle obce Astráin nedaleko Pamplony, a 

jedná se tedy skutečně o „Astráinův valčík“ a nikoliv o „astráinský valčík“ (Wikipedia 3). 

V části 2.3.4 se budu dále zabývat faktickou chybou v původním textu, který uvádí, že výkřik 

„riau riau!“ se přidává pouze za každý refrén písně. 

2.3.1.2.2 Estruendo 
Slovo estruendo znamená ve španělštině „dunění“, „hřmot“, „hluk“ či „rámus“. V kontextu 

oslav svátku sv. Fermína se jedná o tradici, kdy během jedné noci vyjdou lidé do ulic a dělají 

rámus se vším, co jim přijde pod ruku – hrají na hudební nástroje, ale také třískají do 

plastových lahví, dupou, zpívají či křičí a podobně. Ve svém překladu jsem zvolila pro tento 

výraz ekvivalent „Randál“, neboť jde o expresivní výraz, který by mohl podle mého názoru 

být lidovým názvem pro podobnou tradici v českém prostředí. Zároveň zachovávám pro 

čtenáře i původní název tradice, aby bylo jasné, že se jedná o původně svatofermínskou 

tradici, která má svůj vlastní název. Slovo „randál“ (v uvozovkách) zde tedy také funguje jako 

vnitřní vysvětlivka: 

EL ESTRUENDO 

Es uno de los grandes misterios de los Sanfermines, ya que nunca se 

sabe cuándo se va a celebrar puesto que no aparece en ningún 

programa, pero va ya por la edición 55. 

ESTRUENDO  NEBOLI „RANDÁL“ 
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„Randál“, španělsky estruendo, patří k velkým záhadám 

svatofermínských oslav. Přestože nikdo nikdy neví, kdy začne, a není 

uveden na žádném programu, koná se letos již po pětapadesáté. 

2.3.1.2.3 La Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
Opravdu zábavnou částí překladu bylo vymýšlet překlady jmen postav z tzv. Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos. Jedná se o skupinu figur a masek z papírmaše, které nosí skupina 

herců na svatofermínské průvody. Skupina čítá dohromady čtyři krále a čtyři královny, 

impozantní figury měřící téměř čtyři metry, kterým se právě pro jejich výšku španělsky říká 

gigantes. Druhými největšími figurami jsou cabezudos, kterých je pět, mají obrovské hlavy a 

v průvodu komunikují především s dětmi, které často vodí za ruku a tancují s nimi. Následuje 

šest kilikis, kteří jsou o něco menší než cabezudos, pro své úbory a klobouky se podobají 

drábům a jejich úkolem je naopak rozhánět děti a další účastníky průvodu bičíky opatřenými 

na konci pěnovými koulemi. Posledními postavami je šest zaldikos, tedy masek koní, které na 

sobě mají herci připevněné, aby vytvářeli dojem, že na nich jedou. I tito herci obtěžují 

kolemjdoucí se stejnými bičíky, jako mají k dispozici kilikis. Pro tyto názvy jednotlivých 

skupin masek jsem zvolila následující překlady: 

• Gigantes – „obří králové (a královny)“, protože pouze pod slovem „obři“, tedy 

doslovným překladem, by si český čtenář představil spíše přihlouplé, zlé a neohrabané 

tvory, známé z novověkých pohádek, a nikoliv ladné a krásně oděné postavy králů, 

které tančí v průvodu. Překlad je zde tedy opět oproti původnímu textu explicitnější, 

došlo zde k amplifikaci původního výrazu, a to za účelem zpřístupnění daného 

konceptu cílovému čtenáři, který si takto vytvoří o daných figurách lepší představu. 

• Cabezudos – „hlavouni“. Výraz cabezudo sice ve španělštině může znamenat také 

„tvrdohlavý“ či „paličatý“, nicméně pojmenovat tyto postavy např. „paličáci“ by bylo 

zavádějící, protože cabezudos žádné rysy tvrdohlavého chování nevykazují. Jejich 

název naopak jasně odkazuje na fakt, že tyto masky mají zkrátka velké hlavy, jejichž 

rozměry jsou také zmíněny přímo v původním textu. Rozhodla jsem se tedy pro výraz 

„hlavouni“, který je vhodným označením pro někoho, kdo má velkou hlavu. Jsem si 

vědoma toho, že „hlavoun“ může být i lidové pojmenování pro osobu s nějakou 

společenskou mocí, nicméně i tento druhotný význam je vlastně docela příhodný, 

vezmeme-li v úvahu, že dva z cabezudos pak nesou jména Alcalde a Concejal. 
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• Kilikis – „kibicové“. Slovo kiliki má nejasný původ. Podle jedné z verzí pochází tento 

výraz z baskického kili-kili, což by v češtině znamenalo „opilost“ či „kocovina“, jedná 

se však pouze o domněnku (Wikipedia 4). Při překladu jsem vycházela z hlavní úlohy 

těchto postav, tedy rozhánět účastníky průvodu s bičíky, ale také žertovné 

provokování dětí apod. Nakonec jsem zvolila výraz „kibic“, což je původně výraz pro 

člověka, který obtěžuje svými připomínkami třeba při sledování divadelní hry nebo 

dává nevyžádané rady při karetních hrách. Domnívám se však, že v přeneseném slova 

smyslu se „kibicovat“ vžilo jako synonymum pro „peskovat“ či „otravovat“, a „kibic“ 

tak může fungovat i jako název pro postavu, jejímž hlavním úkolem má být obtěžovat 

účastníky průvodu (samozřejmě zábavnou formou). Uvažovala jsem i nad překlady 

„drábové“ či „biřicové“, které by odkazovaly spíše na vzhled kilikis, nicméně tyto 

překlady jsou zcela ochuzeny o zábavnou složku úlohy postav a naopak znějí téměř 

děsivě (oba výrazy jsou pojmenováním pro vojenské funkce). „Kibic“ je někdo, kdo 

nebudí skutečnou autoritu a svým počínáním je spíše směšný, přesto však dokáže být 

poměrně otravný – přesně tak, jak se o to snaží herci, kteří ztvárňují pamplonské 

kilikis. 

• Zaldikos – „koníčci“. Zde se jedná o doslovný překlad, ovšem z baskičtiny. 

U všech těchto překladů jsem aspoň na jednom místě uvedla také původní španělský či 

baskický výraz pro název postavy. 

Každý z obřích králů, „hlavounů“ a „kibiců“ má i vlastní jméno. „Vlastní jméno je možno 

přeložit, pokud má hodnotu jen významovou“ (Levý 2012: 106). To je i případ všech jmen 

„hlavounů“ a „kibiců“. Pro jejich jména jsem zvolila následující překlady: 

„Hlavouni“: 

• Alcalde – Starosta 

• Concejal – Pan Radní. Zde jsem dodala postavě titul „pan“, abych jejímu jménu 

dodala pozitivní citové zabarvení, vhodné pro někoho, koho se ani malé děti nebudou 

bát vzít za ruku. Na rozdíl od „Starosty“, který snad ještě pro děti může být 

ztělesněním spravedlnosti a budit jistý respekt, pouhý výraz „radní“ by podle mého 

názoru nebyl zejména pro děti ničím víc než pojmenováním pro politickou funkci. 

• Abuela – Babička 

• Japonés – Japonec 
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• Japonesa – Japonka 

„Kibicové“: 

• Caravinagre – Křivohub. Zde jsem vycházela z vzezření masky – postava Křivohuba 

má protáhlý obličej, velice podrážděný výraz a pokřivená ústa.  

• Coletas – Copatec. 

• Barbas – Vousáč. 

• Berrugas – Vráskoun.  

• Napoleon – Napoleon. 

• Patata – Brambor. 

Obří králové: 

V případě obřích králů je situace poněkud odlišná než u „hlavounů“ a „kibiců“, protože jejich 

jména nemají významovou hodnotu. Domnívám se, že jejich jména jsou vymyšlená tak, aby 

co nejvíce připomínala a do jisté míry zřejmě parodovala jména, která by mohli nést lidé 

pocházející z daných geografických oblastí (každý z královských párů má pocházet z jiného 

kontinentu).  

Jména obřích králů jsem konzultovala s několika Španěly, z nichž jeden je rodilý Pamploňan. 

V případě evropského královského páru se shodli na tom, že jejich jména jsou odkazem na 

jména vizigótských králů, kteří vládli na iberském poloostrově od 5. do 8. století a jejichž 

jména se mnoho dětí na španělských základních školách muselo učit nazpaměť. Řada jmen 

těchto králů skutečně končila příponou „–rico“, např. Sigerico, Teodorico, Eurico, Alarico 

(Wikipedia 5), stejně jako jméno obřího krále Josemiguelerica. Také jméno obří královny 

Joshepamundy má zřejmě kopírovat strukturu vizigótských jmen. Mnoho jmen manželek 

vizigótských králů má podobné zakončení, např. „-onda“ (Teodegonda) či „uinda“ (Gosuinda) 

(Wikipedia 5). Vzhledem k tomu, že většina uvedených vizigótských jmen má i své české 

verze, uvažovala jsem i o „počeštění“ jmen tohoto páru. Uvedená mužská jména se v češtině 

vyskytují s koncovkou „-ich“ (např. Sigerich místo Sigerico, Teodorich místo Teodorico 

apod.), zvažovala jsem tedy možnost zakončit jména evropských obřích králů ve svém 

překladu právě touto koncovkou. Nicméně usoudila jsem, že zatímco koncovka „-rico“ u 

mužského jména u Španěla snadno vyvolá představu vizigótského jména, koncovka „-ich“ 

pro českého čtenáře takto nefunguje. Dojde mu zřejmě, že se jedná o jméno germánského 

původu, nicméně nespojí si už takové jméno s obdobím vlády vizigótských králů na území 
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dnešního Španělska. Navíc by nepůsobilo dobře kombinovat španělské verze jmen „José“ a 

„Miguel“ s touto germánsky znějící koncovkou – „Josémiguelerich“ by byl jakýmsi hybridem 

mezi dvěma kulturními oblastmi. Nabízí se tedy také možnost adaptovat i jména „José“ a 

„Miguel“ a udělat z Josemiguelerica Josefa Michala Ericha, nebo třeba Josichalericha. Tyto 

experimenty s přetvářením původního jména však nijak nepomohou českému čtenáři 

k lepšímu pochopení původu králova jména. Rozhodla jsem se tedy ponechat jména 

evropských králů v původním znění – Josemiguelerico a Joshepamunda.  

Podobný rozhodovací proces jsem podstoupila i při uvažování o překladu jmen amerického a 

asijského „královského páru“. Jména amerických králů, Toko-toko a Braulia, mají zřejmě 

napodobovat jména amerických domorodců (kuriózní přitom je, že figury těchto králů mají 

černou barvu pleti a rysy vlastní spíše Afroameričanům, jako kdyby právě tyto fyzické rysy 

byli vlastní původním obyvatelům Ameriky). Jejich jména jsem tedy ponechala v původní 

verzi, ačkoliv by bylo možné hledat a překládat význam ve jméně krále Toko-toko, jež by 

mohlo být odvozeno od španělského slovesa tocar. Stejně jsem postupovala i v případě 

asijského královského páru a ponechala jsem královo jméno Sidi Abb El Mohame a 

královnino Esther Arata. Jejich jména mají zřejmě připomínat jména perských panovníků. 

Poněkud jiná je situace v případě jména afrického krále Selim-pia El-calzao, jehož jméno je 

přesmyčkou věty se limpia el calzado. Jeho jméno by bylo možné přeložit pomocí podobné 

hravé přesmyčky, která by kopírovala strukturu afrických jmen, např. „Obu Vsi-myj“, „Bo-

tysi Zu-jem“ apod. Pro čtenáře by však patrně bylo matoucí, kdyby jméno pouze jednoho 

z králů bylo uvedeno v češtině, a proto jsem se rozhodla ponechat jméno i tohoto krále 

v původním znění. Stejně jsem se rozhodla i u africké královny, která nese jméno Larancha-

la.  

2.3.1.3 Problematika místopisných názvů 
V části 2.1.2.3.5 jsem již zmiňovala, že vzhledem k povaze textu, který je určen turistům, se 

v textu vyskytuje celá řada místopisných názvů, jež čtenáři usnadňují orientaci po městě. Při 

překladu názvů ulic, náměstí apod. jsem vycházela mj. z článku Začleňování cizojazyčných 

názvů ulic a náměstí do českých textů, který vyšel v časopise Naše řeč. Autorka článku, 

Miloslava Knappová, uvádí, že na otázku, jak uvádět cizojazyčné názvy ulic, tříd, náměstí 

apod., neexistuje jednoznačná odpověď. Způsoby možných řešení zanesla do následující 

tabulky: 
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v původním 
názvu jsou: 

  

 
1 

název 
zůstává 

v původní 
podobě 

  

2 
místo původního názvu je 

 
a) 

nominativ 
jmenovací 

b) 
překlad 

obecného 
jména + 
základ 

původního 
názvu 

 
c) 

překlad 
(počeštění) 

celého názvu 

a) obě jména 
původem 
obecná 

King’s Road 
Place de la 
Concorde 

třída 
King’s Road 
náměstí 
Place de la 
Concorde 

třída King’s 
náměstí 
Concorde 

Královská 
třída 
náměstí 
Svornosti 

b) vlastní jméno 
osobní + jméno 
obecné 

Warwick 
Street 
Alexanderplatz 

ulice Warwick 
Street 
náměstí 
Alexanderplatz 

ulice 
Warwick 
náměstí 
Alexander 

Warwickova 
ulice 
Alexandrovo 
náměstí 

c) jiné vlastní 
jméno + jméno 
obecné 

Leipziger 
Strasse 
Trafalgar 
Square 

ulice 
Leipziger 
Strasse 
náměstí 
Trafalgar 
Square 

ulice 
Leipziger 
náměstí 
Trafalgar 

Lipská ulice 
Trafalgarské 
náměstí 

(Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 1: 12). 

Při výběru z těchto možností jsem postupovala vylučovací metodou.  

Možnost 1, tedy ponechání původního názvu i se substantivem ve španělštině, mi nepřišla pro 

daný typ textu nejvhodnější. Text má sloužit mj. k tomu, aby se čtenář ve městě dobře 

zorientoval, a mohlo by se stát, že čtenář s malou znalostí španělštiny by např. z pojmenování 

calle Mercaderes nepoznal, zda se jedná o ulici, náměstí či třeba park. 

Také možnost ve sloupci 2c) jsem se rozhodla vyloučit, protože přeložené názvy ulic, náměstí 

atd. by mohly čtenáře mást a navíc by se lišily od názvů uvedených v mapkách, které jsem se 

rozhodla do svého překladu zařadit. Výjimku jsem učinila v případě názvů kostelů, kde jsem 

vždy uváděla jméno světce, jemuž je kostel zasvěcen, v češtině. Při první zmínce o každém 

z kostelů jsem ale vždy uvedla jeho jméno do závorky i v původním znění: 

Varias reliquias llegaron a la ciudad, las más famosas fueron las que 

trajo el obispo Pedro de París y todavía hoy se conservan en la 

Catedral de Pamplona y en la imagen del Santo de la Iglesia San 

Lorenzo. 
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Do Pamplony pak bylo převezeno několik relikvií. Ty nejslavnější 

dovezl pamplonský biskup Petr, zvaný Pařížský, a dodnes jsou 

uloženy v Katedrále v Pamploně a uvnitř sochy svatého Fermína 

v kostele svatého Vavřince (San Lorenzo). 

A dále: 

El encierro tiene como fin trasladar a los astados desde los corrales de 

Santo Domingo hasta los de la Plaza de Toros, donde serán lidiados 

por la tarde. 

Účelem běhů je přesunout býky z ohrad u kostela sv. Dominika 

(Santo Domingo) do býčí arény, kde se s nimi odpoledne utkají 

toreadoři. 

Pokud byly kostely zmiňovány dále, uváděla jsem jejich názvy pouze v češtině. V případě 

kostelů jsem se pro toto řešení rozhodla z toho důvodu, že křesťanští světci bývají minimálně 

v rámci evropského kulturního okruhu postavami aspoň do určité míry obecně známými a 

jejich jména je obecně zvykem převádět do nejrůznějších jazyků. Český čtenář je tak podle 

mého názoru zvyklý slýchat jména zahraničních kostelů a katedrál v češtině. Počeštěné názvy 

náboženských staveb, jako např. katedrála sv. Štěpána ve Vídni či katedrála sv. Pavla 

v Londýně, zní podle mého názoru českému čtenáři přirozeněji a jsou mu bližší než původní 

názvy těchto staveb – Stephansdom a St Paul's Cathedral.  

Pro překlad ostatních místopisných názvů jsem vždy volila mezi variantami uvedenými ve 

sloupcích 2a a 2b. V případě názvů ulic jsem zvolila variantu 2b, tedy překlad obecného 

jména v kombinaci se základem původního názvu ulice. V překladu tedy hovořím o „ulici 

Mercaderes“, „ulici Estafeta“ atp., přičemž pojmenovací substantivum calle vždy vypouštím. 

Naopak v případě názvů náměstí ponechávám celý název ve španělštině včetně 

pojmenovacího substantiva plaza a přidávám před něj ještě české pojmenování „náměstí“: 

„náměstí Plaza Consistorial“ apod. Pro tyto strategie jsem se rozhodla mj. opět na základě 

mapek, které jsem se rozhodla zařadit do svého překladu – zatímco v případě ulic není 

v žádné mapce uváděno pojmenovací substantivum calle, a čtenář ho tedy vlastně ani 

„nepotřebuje znát“, u náměstí je na mapkách vždy uváděn výraz plaza, a čtenáři tedy 

v překladu pomůže k lepší orientaci. 
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2.3.1.4 Problematika překladu některých termínů 
V části 2.1.2.3.3. uvádím, že v textu se vyskytuje několik termínů. Při jejich překladu jsem 

vycházela především z funkce a povahy textu. Z výše uvedené překladatelské analýzy 

vyplývá, že předloha není textem odborným, jeho primárním účelem není pouze „podat 

přesnou, jasnou a relativně úplnou informaci“ (Knittlová 2010: 206) a tudíž není jedinou 

prioritou zachovat co nejpřesnější překlad daného výrazu. Např. při překladu termínů 

ambulancias de soporte vital avanzado a ambulancias de soporte vital básico jsem 

postupovala následujícím způsobem:  

En total se cuenta con 9 ambulancias de SVA (soporte vital 

avanzado) y 6 ambulancias de SVB… 

Celkově je k dispozici devět ambulancí vybavených pro rozšířenou 

podporu životních funkcí a šest vybavených pro základní podporu 

života… 

Termíny ambulancias de soporte vital avanzado a ambulancias de soporte vital básico se 

přitom v rámci českých textů uvádí spíše v angličtině („sanitky ALS“, podle anglického 

„advanced life support“, a „sanitky BLS“ – „basic life support“). Jiným přesným překladem 

by byly výrazy „ambulance vybavené pro invazivní výkony“ a „ambulance vybavené pro 

neinvazivní výkony“. Nicméně u cílového čtenáře popsaného v části 2.1.1.3 nemůžeme 

předpokládat znalosti dostatečné na to, aby těmto výrazům správně porozuměl. Účelem zde 

navíc není předat čtenáři informaci o přesném typu vozidla, ve kterém jsou převáženi ranění 

do nemocnice. Zmínka o typu sanitek má souvislost spíše s aspektem textu, jenže je popsán 

v části 2.1.2.3.2 – vysilatel se zde snaží „udělat na čtenáře dojem“, chce mu dokázat, jak 

dobře jsou organizátoři připraveni, a jak skvělé nástroje mají k dispozici. Proto jsem se 

rozhodla pro výše uvedený překlad, který je českému čtenáři dobře srozumitelný a zároveň 

má na něj stejný účinek, jaký měla na své čtenáře předloha. 
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2.3.2 Problémy vycházející ze syntaktické výstavby předlohy 

2.3.2.1 Pasivní konstrukce 
V části 2.1.2.2 zmiňuji, že v textu je velice častý výskyt pasivních konstrukcí. Uvádím také, 

že ne vždy mi jejich užití připadá opodstatněné, a že vyskytuje-li se v českém textu příliš 

mnoho pasiv, dostává pak text jakýsi knižní či archaický ráz. To v tomto překladu není 

žádoucí, protože vzhledem k funkci textu je třeba jej učinit co možná nejčtivějším a 

nejatraktivnějším. Proto jsem řadu pasivních konstrukcí nahrazovala konstrukcemi aktivními, 

např.: 

'El Tuli' fue elegido entre un total de 6 candidatos en votación popular 

por el conjunto de la ciudadanía, que le apoyó con el 40,3% de los 

9.830 votos emitidos, tanto en urnas como por Internet. 

Lidé vybrali El Tuliho z šesti kandidátů. Získal 40,3% z 9 830 hlasů, 

jež vhodili do volebních uren nebo odeslali na Internetu. 

Nicméně u těch konstrukcí, kde nebyl činitel děje logicky odvoditelný 

z kontextu, jsem pasivní konstrukci ponechala: 

El vallado se coloca por primera vez en 1776… 

Plot, který byl podél trasy běhu poprvé vytyčen v roce 1776… 

2.3.2.2 Některé problémy vycházející z odlišných gramatických a 

syntaktických možností španělštiny a češtiny 
Problémy při překladu, které vyplývají z odlišných stylistických a gramatických 

možností španělštiny a češtiny, se zabýval mj. Josef Dubský. Ten v této 

souvislosti mluví o gramatických a syntaktických transpozicích (1988: 20). Jako 

příklad konstrukce, kdy musí dojít při překladu do češtiny k určité změně 

v syntaxi původní věty, uvádí např. spojení některých předložek a infinitivu ve 

španělštině („al“ + infinitiv, „sin“ + infinitiv apod.), protože čeština není stejné 

konstrukce schopná (1988: 22). Tento problém jsem při překladu řešila na 

několika místech: 
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EN TAN SOLO UNOS MINUTOS, MOZOS Y TOROS SE ENFRENTAN EN UNA 

LUCHA PARA LLEGAR A LA PLAZA DE TOROS. 

BĚŽCI A BÝCI SE BĚHEM NĚKOLIKA MINUT UTKAJÍ V BOJI O TO, KDO 

JAKO PRVNÍ DORAZÍ DO BÝČÍ ARÉNY. 

Španělské spojení předložky a infinitivu zde bylo nahrazeno vedlejší větou předmětnou.  

Jiným příkladem místa, kde bylo třeba v překladu přestavět původní syntaktickou konstrukci, 

je následující souvětí: 

Conforme la asistencia de público fue creciendo, se tomaron cada 

vez más medidas de seguridad y se estudió la posibilidad de más 

espacio para los espectadores, con lo que resultó evidente la 

necesidad de un lugar más apropiado. 

S rostoucím počtem diváků pak postupně přibývalo i bezpečnostních 

opatření a organizátoři začali přemýšlet, jak poskytnout publiku více 

prostoru. Bylo jasné, že pro koridy musí být určeno vhodnější místo. 

V překladu jsem se rozhodla souvětí rozdělit, protože čeština nenabízí ekvivalent použitého 

spojení con lo que, který by umožnil stejným způsobem poslední větu k souvětí připojit. 

K transpozici dochází i při překladu conforme la asistencia de público fue creciendo jako „s 

rostoucím počtem diváků“. Jiným možným překladem by bylo např. „Jak vzrůstal počet 

diváků, zvyšoval se i počet bezpečnostních opatření…“ apod., nicméně zvolené řešení se mi 

zdálo kompaktnější a elegantnější, protože nevyžadovalo opakování slovesa s podobným 

významem („počet vzrůstal“, „opatření přibývalo“) a nedělí navíc již tak dlouhé souvětí na 

více větných celků. 

V rámci názvosloví, jež používá Anton Popovič, by se tyto změny daly zařadit mezi posuny 

konstitutivní, tedy posuny objektivní, ke kterým dochází na základě rozdílností mezi 

jazykovým kódem překladu a originálu a které se odůvodňují rozdílnou jazykovou a 

stylistickou normou výchozího a cílového jazyka (Gromová 2009: 58). 
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2.3.2.3 Problémy vycházející ze stylistických nedostatků 

předlohy 
V části 2.1.2.2 uvádím, že pravděpodobně kvůli autorově snaze o „nahuštění“ co nejvíce 

informací na co nejmenší prostor vykazuje předloha některé stylistické nedostatky, jako např. 

seskupení mnoha podstatných jmen na velmi malém prostoru: 

Los puntos de socorro en el encierro estarán situados en el inicio de la 

Cuesta de Santo Domingo (sede del Departamento de Educación), 

escaleras del Museo de Navarra, Plaza de Santiago (trasera del 

Ayuntamiento), escaleras de San Saturnino, Ayuntamiento (2), 

Mercaderes (2), Bajada de Javier (2), Travesía de Espoz y Mina, 

Tejería, Duque de Ahumada, Bajada de Labrit, Cortes de 

Navarra (“Telefónica” o callejón sur) y Hemingway (callejón 

norte). 

Při překladu tohoto úseku jsem se rozhodla „rozvolnit“ tuto zhuštěnou konstrukci přidáním 

několika sloves a výrazu „dále“ a „další“. Místo číslovky „2“ v závorce jsem uváděla číslovku 

„dvě“ a vždy před podstatným jménem, aby čtenář při čtení větší komfort a rychleji se 

zorientoval: 

První je umístěna na začátku ulice Santo Domingo (u budovy 

Odboru školství), další je na schodech Muzea Navarry, dále na 

náměstí Plaza de Santiago (za radnicí), v ulici San Saturnino, dvě 

stanice stojí na náměstí před radnicí, dvě na ulici Mercaderes, dvě na 

ulici Estafeta, dále na ulici Espoz y Mina, na ulici Tejería, na ulici 

Duque de Ahumada, na ulici Juan de Labrit, v ulici Cortes de Navarra 

(u jižního vstupu do býčí arény, u budovy Telefóniky) a v ulici 

Hemingway (na severní straně arény). 

Tento překlad je opět explicitnější než předloha, nicméně zvýrazněné změny jsem považovala 

za nutné, má-li být text čtenáři k užitku. Význam heslovitých vyjádření callejón sur („jižní 

ulička“) a callejón norte („severní ulička“) jsem si ověřila na mapě a rozhodla jsem se jejich 

význam vyjádřit více slovy, protože čtenář by jinak nemusel vůbec pochopit, že se jedná o 

vstupy do býčí arény.  
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Pro přidání sloves do překladu jsem se nakonec rozhodla i v případě některých nevětných 

výpovědí uvedených v předloze, např. konkrétně v úseku věnovanému osobám, které zemřely 

při běhu s býky. Informace o každé z osob jsou zde podávány pouze jako hesla: 

10 de julio de 2009 

Daniel Jimeno Romero. 27 años, Alcalá de Henares. Empitonado en el 

cuello en el tramo de Telefónica. Astado de Jandilla: 'Capuchina'. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o popis smrtí skutečných osob, přišlo mi důstojnější vyjadřovat 

se o těchto událostech v celých větách. Nedomnívám se, že autor by měl nedostatek respektu 

vůči mrtvým, naopak si myslím, že tato heslovitá vyjádření volil z čistě praktických důvodů 

(např. nutnost vměstnat informace o všech obětech na jednu stránku apod.). V bakalářském 

překladu ale tato omezení nemám, proto jsem zmíněný úsek přeložila následujícím způsobem: 

10. července 2009 

Daniela Jimena Romeru (27) z Alcalá de Henares zabil býk 

Capuchina z chovu Jandilla. Rohem mu probodl krk na konci úseku 

vedoucího okolo budovy Telefóniky. 

2.3.3 Další překladatelská řešení vycházející z přizpůsobení 

textu cílovému čtenáři 

V části 2.1.1.3 jsem cílové čtenáře překladu definovala jako osoby s malou či nulovou 

znalostí španělštiny. Pisatel předlohy přitom samozřejmě počítal s čtenáři plynně hovořícími 

španělsky. Proto bylo při překladu pro nového cílového čtenáře potřeba text na několika 

místech rozšířit o informaci související s jazykem, např. že uvedené webové stránky jsou mu 

sice k dispozici, nicméně v jazyce, kterému nerozumí: 

En www.feriadeltoro.com pueden consultarse los precios y horarios de 

taquillas, así como realizar la compra de entradas. 

Jejich ceny a otevírací doby pokladen jsou uvedeny na stránkách 

www.feriadeltoro.com, kde je také možno vstupenky rovnou zakoupit. 

Stránky jsou však pouze ve španělštině. 

http://www.feriadeltoro.com/
http://www.feriadeltoro.com/
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Podobně jsem uvažovala i v následujícím případě, kdy se ve španělštině koná celé setkání, na 

které autor předlohy čtenáře zve: 

En su salón principal, se celebra una tertulia taurina a las 17 horas con 

aficionados del mundo del toreo y toreros. Modera Pedro Berrozpe.  

Od 7. do 14. července zde v hlavním sále denně od 17 hodin probíhají 

schůzky příznivců býčích zápasů. Setkání moderuje chovatel býků 

Pedro Berrozpe a probíhají pouze ve španělštině. 

Jiným řešením by bylo celý tento úsek v překladu vynechat (informace o setkání, které se 

koná v jazyce, jemuž čtenář nerozumí, se může čtenáři jevit jako zbytečná). Nechtěla jsem 

nicméně cílového čtenáře o tuto informaci zcela připravit – je možné, že by např. chtěl využít 

služeb tlumočníka apod. 

Za přizpůsobení překladu cílovému čtenáři považuji i ojedinělé případy, kdy jsem se rozhodla 

pro generalizaci některých výrazů. Jedná se konkrétně o následující názvy křesťanských a 

dalších organizací, které mají svůj lokální význam v Pamploně či v Navaře, nicméně českému 

čtenáři by neřekly zhola nic: 

Les acompañan la comparsa de Gigantes y Cabezudos, clarineros, 

maceros, txistularis, dantzaris, timbaleros, representantes de los 

gremios históricos, la Hermandad de la Pasión y la Congregación 

Mariana. 

V průvodu jdou herci převlečení za obří krále a tzv. „hlavouni“, tedy 

masky s obří hlavou. Procesí doprovází také hráči na trubku, 

nejrůznější tradiční postavy, flétnisté, bubeníci, taneční skupiny a 

členové historických a náboženských sdružení. 

Vzhledem k tomu, že sdružení Hermandad de la Pasión a Congregación Mariana jsou 

v předloze zmíněny pouze jednou a nemají v textu žádný větší význam, rozhodla jsem se 

jejich názvy vynechat a ponechat pouze obecné pojmenování „náboženská sdružení“. 

Podobně jsem postupovala ještě v následujícím případě: 

Su nombre fue propuesto por la Asociación Cultural Gigantes de 

Pamplona y por la Asociación de Empresarios de Comercio 

Hostelería y Servicios del Ensanche de la ciudad. 
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Názvy zmíněných asociací pro českého čtenáře opět nebudou mít žádný význam ani po 

překladu, a opět se jedná o sdružení, která jsou ve výchozím textu zmíněna pouze jednou. 

V překladu jsem se tedy nepokoušela o přesný překlad názvu asociací, a snažila jsem se spíše 

vystihnout, o jaký typ sdružení se jedná: 

Navrhlo jej kulturní sdružení herců, kteří doprovází 

svatofermínské průvody, společně se sdružením podnikatelů 

v oblasti pohostinství a služeb v Pamploně. 

2.3.4 Faktické chyby uvedené v předloze 

Při analýze předlohy jsem odhalila v původním textu také několik faktických chyb či spíše 

nepřesností. Každé podezření na chybu jsem si důkladně ověřovala a porovnávala uvedené 

informace s nejrůznějšími zdroji. Tím, že se jedná o chybu, nebo je daná formulace 

přinejmenším zavádějící, jsem si jistá minimálně v následujících případech: 

La tradición recoge el color rojo del pañuelo como un recuerdo del 

martirio de San Fermín, que murió decapitado en la ciudad de 

Amiens, durante las persecuciones del siglo III.  

Nejrůznější internetové zdroje uvádí, že svatý Fermín byl popraven v roce 303 (např. 

Wikipedia 6) tedy na začátku 4. století. Takto formulovaná věta sice může být vykládána také 

tím způsobem, že Fermín zemřel jako oběť pronásledování křesťanů, které se odehrávalo 

především během 3. století (nicméně zasahovalo i do století 4. atd.), přesto je však tato 

formulace poněkud zavádějící. Proto jsem se rozhodla uvést do překladu přesný údaj: 

Podle tradičního výkladu je červený šátek památkou na mučednickou 

smrt svatého Fermína, jenž byl sťat v Amiens roku 303 během 

pronásledování křesťanů. 

O tom, že si autor nebyl příliš jist rokem úmrtí sv. Fermína, svědčí i následující formulace, 

která se objevuje na jiném místě ve výchozím textu: 

El gobernador romano Sebastián, para recuperar el culto a Júpiter y 

Mercurio, ordenó que Fermín fuera encarcelado y finalmente 

degollado con un sable un 25 de septiembre.  
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Vzhledem k tomu, že všechny zdroje, které jsem použila, uváděly stejnou informaci – tedy že 

Fermín byl popraven roku 303 – rozhodla jsem se tuto nejasnou informaci i na tomto místě 

doplnit: 

Tehdejší římský vladař Sebastián však chtěl obnovit kult Jupitera a 

Merkura, a tak nařídil, aby byl Fermín uvězněn a 25. září roku 303 

sťat šavlí. 

Nepřesně byly uvedeny také některé místní názvy, konkrétně v následujícím úseku: 

Es el tramo más popular y concurrido. Se divide en dos: Estafeta – 

Bajada de Javier, que tiene una pendiente lígera de 2%, y Bajada 

de Javier – Telefónica, donde la manada tiende a disgregarse. 

Názvy částí ulice Estafeta jsou zde uvedeny s velkými písmeny (Estafeta - Bajada de Javier, 

Bajada de Javier – Telefónica), nicméně oficiálně se tak žádná ulice nejmenuje a nejde ani o 

oficiální názvy úseků běhu (těmi je jen 7 úseků uvedených v části „Trasa býčího běhu“). 

Bajada de Javier je název ulice, která ulici Estafeta kolmo protíná přímo v polovině. Autor 

zde tedy zvolil pojmenování „Estafeta – Bajada de Javier“ pro první polovinu ulice Estafeta a 

„Bajada de Javier – Telefónica“ pro druhou polovinu ulice Estafeta. V překladu jsem se 

rozhodla tuto poněkud matoucí strukturu nepoužívat a tento úsek jsem přeložila tímto 

způsobem: 

Její první část se mírně svažuje a končí tam, kde ulici Estafeta 

kolmo přetíná ulice Javier. V druhé polovině ulice se býci většinou 

rozptýlí mezi běžce. Úsek končí u budovy Telefóniky. 

V překladu tak není použit žádný místopisný název, který by si čtenář nemohl dohledat 

v příslušné mapce. Zároveň zde však nedošlo k žádným významovým posunům. 

Dalším místem, kde původní text nebyl fakticky přesný, je následující formulace: 

El conocido Vals de Astráin es la pieza musical que es interpretado 

por La Pamplonesa. El nombre proviene del remate popular que se 

añade al estribillo del vals. 

V tomto případě se jedná o pouhou nepřesnost, kterou jsem odhalila, když jsem poslouchala 

několik interpretací písně Vals de Astráin na serveru Youtube. Výkřik „riau riau!“ se 
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nepřidává jen za refrén písně, jak je uvedeno v předloze, ale za každou její sloku (např. 

Youtube 1). Zmíněný úsek jsem tedy přeložila takto: 

Kapela La Pamplonesa vyhrává Španělům dobře známou píseň Vals 

de Astráin („Astráinův valčík“), jejíž každá sloka je zakončena 

výkřikem „riau riau!“ – odtud tedy jméno tradice. 

2.3.5 Překlad zpívané prosby svatému Fermínovi 

V úseku, který je věnován krátké veršované prosbě svatému Fermínovi, jež běžci recitují či 

zpívají před každým během s býky, jsem se rozhodla k překladu přidat jednu z ilustrací, která 

je uvedena v původním textu, a která obsahuje slova celé prosby ve španělštině a v baskičtině. 

Španělská verze prosby zní takto: 

A San Fermín pedimos 
por ser nuestro patrón 
nos guíe en el encierro 
dándonos su bendición! 

Vedle ilustrace jsem pak uvedla přibližný překlad básně, přičemž jsem se snažila respektovat 

rytmus a metrum originálu. Španělská verze je psána v jambu, první slabika je nepřízvučná a 

druhá přízvučná: A San Fermín pedimos… atd., a verše jsou sedmislabičné, přičemž přízvučná 

slabika na konci verše se počítá jako dvě slabiky: A San Fermín pedimos (= 7 slabik), por ser 

nuestro patrón (= 6 slabik + 1 = také 7 slabik). Rým je střídavý (ABAB), rýmuje se první a 

třetí verš (pedimos – dándonos) a druhý a čtvrtý verš (patrón – bendición). Prosbu jsem 

přeložila takto: 

Prosíme tě, Fermíne 
dnes při nás pevně stůj 

Patrone naší země 
nás běžce ochraňuj! 

I v mé verzi jsou verše sedmislabičné, schéma rýmu je ABAB a celá prosba sleduje 

jambickou stopu. Zároveň jsem usilovala o to, aby překlad aspoň vzdáleně připomínal 

strukturu modliteb, jakou prosba reálně je. I proto jsem se rozhodla použít konkrétní vazby 

jako „stůj při nás“ či „ochraňuj nás“. Domnívám se, že hlavní body obsahu prosby jsou 

v překladu zachyceny také – předloha říká, že běžci prosí svatého Fermína, který je patronem 

Navarry, aby je bezpečně provedl býčím během a požehnal jim. Pouze „požehnání“ jsem 

v překladu zaměnila za „ochranu“ a téma býčích běhů je vyjádřeno pouze implicitně (viz 

výraz „běžce“).  
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Závěr 
 Cílem této bakalářské práce bylo přeložit do češtiny část španělské brožury Guía 

básica de los Sanfermines a napsat k překladu komentář, který měl sestávat z překladatelské 

analýzy, metody překladu, typologie překladatelských problémů a jejich řešení a popisu 

překladatelských posunů. 

 V rámci překladatelské analýzy bylo určeno, že cílový čtenář překladu se liší od 

cílového čtenáře výchozího textu. Výchozí text je určen španělsky mluvícím čtenářům, kteří 

mají povědomí o španělské kultuře a jsou obeznámeni s řadou konceptů a reálií, které s ní 

souvisí. To neplatí pro cílové čtenáře překladu, kteří nemají v této oblasti příliš rozsáhlé 

znalosti. Řada aplikovaných překladatelských řešení tedy vycházela ze snahy přizpůsobit 

překlad cílovému českému čtenáři tak, aby byl pro něj stejně funkční jako výchozí text pro 

své čtenáře. 

 Domnívám se, že při překladu nedošlo k negativním posunům a že funkce předlohy a 

překladu se shodují, stejně jako účinek na čtenáře předlohy a čtenáře překladu. 
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