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ganz einfach a z připojeného komentáře. Autorem knihy je Christiane Tramitzová a Wolfgang
Bachmann. Publikace obsahuje zpracované rozhovory se 33 architekty z německy mluvících
zemí. Cílem práce bylo vytvořit funkční a adekvátní překlad doplněný o odborný komentář.
V komentáři nejprve analyzuji originál podle modelu Christiane Nordové. V dalších částech
se věnuji typologii a řešení překladatelských problémů. Na závěr popisuji posuny, ke kterým
došlo, podle typologií Jiřího Levého a Antona Popoviče.
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Abstract
This bachelor thesis consists of translations of selected chapters from the book ‘Architektur ist
nämlich ganz einfach’ and a commentary. The book was written by Christiane Tramitz and
Wolfgang Bachmann. It contains adapted interviews with 33 architects, who come from
German speaking countries. My aim has been to create a functionally equivalent translation
with a precise commentary. The commentary consists of a translation analysis of the source
text based on the model of Christiane Nord. Following the translation analysis, I comment on
the typology and my solutions to translation problems I came across. Finally, I describe
translation shifts which occurred during the translation process, while referring to Jiří Levý's
and Anton Popovič's theories.
Key words
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1. Úvod
Jako výchozí text pro překlad bakalářské práce jsem si vybrala části publikace Architektur ist
nämlich ganz einfach. Tématem celé knihy je architektura, kterou autoři představují z různých
úhlů pohledu. Překládala jsem úvodní část a také část první kapitoly, ve které jsou
prezentovány nejrůznější důvody, proč se mladí lidé pro toto povolání rozhodují. Jsou zde
také blíže popsané rozdílné postoje architektů. Jedná se o populárně naučný text.
Toto téma jsem si zvolila, protože se o architekturu v poslední době zajímám. V našem okolí
se o architektuře stále více mluví, vznikají nové instituce, např. Centrum architektury
a městského plánování, které se snaží zlepšit postavení a vnímání architektury. Můj zájem
o architekturu vyvolalo kromě výše jmenovaného také působení lidí, kteří se tuto oblast lidské
tvorby snaží propagovat.
K architektuře se přistupuje odlišným způsobem u nás i v německy mluvících oblastech.
Zpracováním výchozího textu jsem chtěla zjistit, jak a proč se na architekturu nahlíží jinde
než u nás a jaké to má důsledky.
Druhou část bakalářské práce tvoří komentář, ve kterém analyzuji originál podle modelu
Christiane Nordové, dále popisuji překladatelskou metodu a postupy. V nejrozsáhlejší části se
věnuji typologii a řešení překladatelských problémů a v závěru specifikuji překladatelské
posuny.
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2. Překlad
Architektura je všude. Neustále, od rána do večera, jsme obklopeni architekturou. Žijeme
přímo v ní, ať už pobýváme kdekoliv, v místnostech, bytech i domech.
Když opustíme naše čtyři stěny a vyjdeme na ulici, setkáme se s architekturou opět na
každém kroku. Každý den procházíme kolem budov nebo do nich vcházíme. Támhle stojí
5

zelený dům se dvěma arkýřovými okny, vlevo od něj čerpací stanice a napravo elegantní
skleněný mrakodrap, ve kterém sídlí naše banka. Za městem se nachází statek, kde
nakupujeme čerstvá vejce. Když se loudáme po náměstí, sedíme na lavičce a čteme noviny,
architektura je stále všude kolem nás. Zažíváme ji na pracovišti, na koupališti, když jdeme do
kina nebo na hřbitov.
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Architekturu zpravidla chápeme jako něco známého a obvyklého. Stavby považujeme už
skoro za naše přirozené prostředí, architektura je samozřejmá. Hodně lidí ji ale začne vnímat
teprve tehdy, až když na ně působí v pozitivním smyslu slova velkolepě, spektakulárně,
avantgardně, nebo naopak v negativním disharmonicky, rušivě, cize. Na architekturu si
vzpomeneme pokaždé, když jsme konfrontováni s tím, že se na ní něco mění. Když najednou
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vidíme staveniště tam, kde dříve stával nám důvěrně známý dům. Lidé na to spontánně
reagují, sousedé jsou podráždění, místní noviny mají také vlastní názor a i v hospodě se
horlivě diskutuje – a to vše ještě zesílí, když prázdné místo zmizí a objeví se nová budova.
Někdy architekturu vnímáme jako nedosažitelný objekt naší touhy, když v luxusních
časopisech a ve filmech vidíme, jak pěkně se dá žít – nebo jak by se žít mohlo. Lisabon,
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Benátky nebo Paříž jsou poklady architektury, které touží poznat snad každý z nás.
„Architektura je to nejdůležitější, co jsme my lidé vytvořili,“ potvrzuje STEFAN
BEHNISCH. „Architekturu vidíte všude, ať už dobrou nebo špatnou. Architektuře
neuniknete, veřejný prostor se vám vnucuje, nemáte na výběr. Z tohoto důvodu naše
společnost naprosto chápe, jaké místo architektura v naší kultuře zaujímá.“
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Architektura nám začne připadat nápadná, když opustíme prostředí, na které jsme
zvyklí. Když se vydáme z města na venkov, ze severu na jih, z hor k moři, z Evropy do Asie,
Afriky nebo Ameriky. Čím více je architektura vzdálená a cizí našemu každodennímu životu,
tím intenzivněji ji zpravidla vnímáme. Je to rozdílnost, kterou vytváří právě architektura.
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Architektura je bezprostřední, a proto jsou za ni spoluzodpovědní všichni, kteří jsou
30

s ní konfrontováni. Tedy my. Nezáleží na tom, jestli ji bez povšimnutí mineme, nebo jestli se
v údivu zastavíme, ani na tom, zda se v ní cítíme dobře, nebo ne. Architekturu vnímáme a ona
na nás působí v nějaké formě – tím se zabývá gestaltismus neboli tvarová psychologie.
Kdybych to měl říct jasně a bez dalších výkladů, hodil by se citát Heinricha Zilla, který
prohlásil, že byt může člověka zabít, podobně jako třeba sekera.
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TŘICET TŘI ARCHITEKTŮ
Zpravidla si jich nevšímáme, neznáme je a ani jsme je nikdy neviděli. To jsou
architekti. Když stojíme před nějakou známou budovou, většinou ani neznáme jejich jména,
kromě světoznámých osobností, které se tu a tam objevují ve fejetonech: Hadid, Gehry, Foster
nebo Chipperfield – asi vás mimochodem napadlo, že nepocházejí z Německa. Položíme-li si
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otázku, kdo patří mezi 100 nejznámějších německých osobností, s největší pravděpodobností
mezi odpověďmi nezazní jméno žádného architekta. Podle aktuálních průzkumů však
povolání architekta mezi mladými lidmi patří k těm nejoblíbenějším.
Stejně jako téměř neznáme jména architektů, také nemáme tušení, proč stavějí tak a ne
jinak. Nedokážeme si představit, co se jim odehrávalo v hlavě, na co mysleli, co je
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inspirovalo, co chtěli stavbou dokázat, když kreslili, stavěli modely, diskutovali o technických
detailech a konstrukcích, a nakonec když vybrali určitý materiál, a potom kvůli nízkému
rozpočtu museli všechno znovu přepracovat. Kdo skutečně chápe, jak jsou různé stavební fáze
obtížné, úmorné a často také nudné, než se podaří, že budova konečně stojí? Kdo vlastně jsou
tito umělci, projektoví manažeři, bytoví inženýři, vizionáři, projektanti měst a životního
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prostředí? Jsou to architekti? A hlavně, jací vlastně jsou, jak přesně žijí a pracují?
V této knize stojí v centru pozornosti architekti, na okraji našeho zájmu jsou jejich
domy. Jsou to vybraní zástupci z řad architektů v celkovém počtu 33. Mezi nimi velké
a známé ateliéry, solitéři, nejrůznější týmy, ženy, muži, mladí i staří. Byli vybráni redakcí
časopisu Baumeister. Zcela jistě mezi nimi budou někteří architekti chybět, tomu není možné
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předejít. Každé jméno však zastupuje určitý typ, způsob práce, přístup, tendenci. Konečný
výběr architektů není možné podle vědeckých kritérii nazvat reprezentativním. Je to spíše
pečlivě vybrané obsazení významných rolí v divadle architektury německy mluvící oblasti.
Proto mezi vybranými architekty nenajdeme žádné projektanty, kteří navrhují jako na běžícím
pásu sklepy montovaných domů a outletová centra na okrajích velkých měst, a ani ty, kteří
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rýsují své první návrhy na kuchyňské lince. Každý architekt, kterého jsme navštívili, zaujímá
9

na poli architektury výraznou pozici, která nestojí sama o sobě, ale je tomu právě naopak. Je
možné ji vnímat v kontextu práce kolegů, rozhodnutí poroty při architektonických soutěžích
nebo v práci se studenty. Vybraní zástupci z řad architektů zde v tomto ohledu podávají
exkluzivní a zároveň reprezentativní obrázek o tom, jak se věci mají.
65

ŽIVOT A PRÁCE ARCHITEKTA V DIALOGU. SLYŠET, VIDĚT A ZAŽÍT
Tato kniha je zvláštní, a pokud víme, nikdo jiný před námi v této podobě nic
podobného nevytvořil. V první řadě autorka Christiane Tramitzová navštívila architektonické
ateliéry, které navrhla redakce časopisu Baumeister. Rozhodující však byl pohled z vnějšku,
řekněme z neostýchavého pohledu laika. Christiane Tramitzová není žádná architektka.
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Pohled laika má ale v každém případě několik výhod, mezi které patří i to, že ho
napadají otázky, které by architekt asi nikdy nepoložil, hloupé, někdy naivní, aniž by za ně ale
sklidil vrtění hlavou.
V dalším kroku pročetl Wolfgang Bachmann, druhý autor, logicky uspořádané
a fundované odpovědi, kriticky prošel poznámky pod čarou a z vlastní iniciativy vše doplnil
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o své rady a poznatky, které získal při svém mnohaletém působení na poli architektury. Naším
cílem bylo napsat ucelenou a čtivou knihu, nikoliv vědecké pojednání, žádný statistikou
podložený výzkum, ale výstižnou reportáž o tom, co se odehrává na poli architektury. Jeden
švýcarský kolega kdysi řekl, že architekti jsou lidem podobná stvoření.
KREATIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. ALE POŘÁDEK MUSÍ BÝT
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Jak si můžeme představit kancelář nebo ateliér architekta? Vypadá to tam jako
u daňového poradce, nebo jako v ordinaci? Jako u krejčího, nebo jako u softwarového
vývojáře? Vlastně je tam ode všeho něco. V každém případě jsou to místa, která nechávají
tušit mimořádnost povolání, jako by to byly obrovské vizitky. Ateliéry se často nacházejí
v působivé lokalitě, například nad střechami města s dechberoucím výhledem na řeku,
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schované v křivolaké uličce, vtěsnané mezi staré budovy ze 17. století, v moderním
proskleném paláci nebo v panské vile. Jeden ateliér je dokonce ukrytý v zelené divočině, jako
by vyrostl z přírody. V poslední době jsou však stále oblíbenější prostorné továrny. Moderním
jazykem je označujeme jako lofty. Je v nich dostatek místa a budova sama se tak mění
v experiment mezi trvale udržitelnou interpretací a sanací. Podle velikosti zaujímají firmy
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buď předimenzované, světlem zalité, prázdné haly s typickým designovým vybavením, nebo
útulné prostory ve starých stavbách. Samostatní architekti nepracují od devíti do pěti, a proto
10

je pochopitelné, že jako tvůrci obytných prostor si i oni své pracoviště, ve kterém při tvoření
soutěžních návrhů a v časové tísni stráví mnoho nocí a víkendů, zařídí alespoň trochu
snesitelně.
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Jako by se všichni domluvili, téměř všude stojí stejné rýsovací stoly, které tak nějak
připomínají stojany na prádlo. Kdybychom neznali jejich původ, mohli bychom si myslet, že
pocházejí z obchodního domu IKEA. Tyto demontovatelné stojany, na kterých je volně
umístěna deska, však pocházejí z roku 1953 a navrhl je Egon Eiermann. Dlouho se svařovaly
pouze v zámečnictví na Fakultě architektury v Karlsruhe, kde Eiermann učil. Stroze tvarovaná
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ocelová konstrukce není jen cenově přijatelnou výbavou pro ty, kteří stojí teprve na počátku
své kariéry – kostra, kterou už není možné dále redukovat, je také inkunábulí racionální
a lehké architektury, je to druh stavovské legitimace architekta. Jako deska nejdříve stačilo
papírem potažené dveřní křídlo z borovice. Stůl občas posloužil i k příležitostnému posezení,
a proto se k vyztužení jeho tenkých trubkových nohou používala víčka sklenic od okurek či
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krabiček na tabák. To už byla známá konstrukce. Architekti mohli začít pracovat ve svém
vlastním ateliéru. Později se pod desky z laminátu nebo linolea přidaly skříňky na počítačové
kabely. Stůl navržený Eiermannem, i když chromovaný, přetrval až dodnes. Za hříšné peníze
ho prodávají firmy Eames-Stühle a USM-Haller-Stellagen.
U těchto stolů, které jsou často umístěné blízko u sebe, sedí architekti a soustředěně
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hledí do počítače, ponořeni do své práce. V místnostech většinou převažuje klid, ani rádio
nehraje, jak bylo dříve při mnoha hloupých rutinních pracích běžné. Nenápadná sluchátka
sem tam prozrazují kontakt s okolním světem. Málokdy někdo zvedne hlavu a všimne si
hosta. Zasedací pořádek připomíná kostelní lavice – nebo také galéru. Je nápadné, že toto
uspořádání se praktikuje nezávisle na myšlení ateliéru, tak říkajíc přesahuje systém.
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Počítače převládají, navzdory tomu však architekti nezanevřeli na modely. To přináší
na stoly okamžik kreativního chaosu, vystřihuje se, skládá, piluje a lepí, vzduch voní
ředidlem. Mnohé ministavby jsou tak velké, že převyšují pozorovatele o několik metrů.
Některé rozpoznáme na první pohled. Staly se symbolem města jako například mrakodrap O2
od ateliéru Ingenhoven u městského okruhu Mittlerer Ring v Mnichově nebo nedaleko odtud
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vzdálená budova BMW Welt navržená ateliérem Coop Himmelb(l)au. Mnohé z těchto budov
jsme viděli v novinách, například nádraží ve Stuttgartu nebo císařský zámek v Berlíně – tady
stojí jako pokojné symboly pořádku, jako hmatatelná myšlenka, která by mohla změnit svět
architektury.
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ROZHOVORY O ARCHITEKTUŘE A O SVĚTĚ
125

Rozhovory trvaly hodinu až dvě, některé dokonce déle. K orientaci sloužila osnova,
kterou vytvořila redakce časopisu Baumeister.
Ptali jsme se na důvody, které vedly k volbě tohoto povolání a to nás zavedlo až ke
vzpomínkám na dětství.
Dále jsme chtěli vědět, co je vlastně charakteristické pro dobrého architekta, jaké
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schopnosti by měl člověk mít, pokud se chce stát architektem.
Také jsme se zjišťovali, jak vnímá toto povolání současná společnost a jak se oni sami
dívají na rozruch, který je kolem takzvaných hvězdných architektů. Zda jsou skutečně tak
hvězdní, jak je nám předkládáno.
Především nás zajímal proces jejich tvorby. Jak architekt navrhuje, co ho inspiruje
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a kde přesně získává informace? Čte časopisy? Surfuje na internetu? Hodně cestuje? Chodí na
veletrhy? Jak probíhají různé fáze stavby, které jsou nejobtížnější a jak se řeší problémy?
Co jim nejvíce brání v práci? Je to vždy jen malý rozpočet, nebo jsou to anonymní
investoři bez zájmu, nekonečné byrokratické předpisy, jak se o tom stále mluví – nebo si
občas sami stojí v cestě?
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Chtěli jsme vědět, jaké pochybnosti je sužují a jak proti nim bojují. Jaký vztah mají ke
svým domům, když je vše hotové? Je to úleva, nejistota, pýcha nebo někdy dokonce i odstup?
Možná, že náš pohled z vnější je až příliš romantický. Neovládá profesionální rutina jejich
práci stejně jako každou jinou?
A na závěr jsme pohlédli do budoucnosti. Kam se architektura vyvíjí, jak se povolání
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architekta promění? Dotkli jsme se tak témat, jako například budoucí generace architektů
a vysoké školy. Naše poslední otázka cílila na vize, přání a sny, které architekti ještě mají.
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ZAJIŠŤOVÁNÍ STOP
JAK TO VŠECHNO ZAČALO: PROČ SE ČLOVĚK ROZHODNE STÁT SE
ARCHITEKTEM?
155

POVOLÁNÍ NEBO POSLÁNÍ?
V čem vidí architekti svůj úkol? Tuto otázku jsme sice nepokládali kategoricky,
pravděpodobně by našich 33 rozhovorů zavedla do světonázorových hlubin. Přesto ale mnoho
architektů nevyhnutelně mluvilo o smyslu a také absurditě svého povolání.
Výkony architekta popisují honorářové řády. Co se za tím vším ukrývá za předpoklady
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a výzvy, zaměstnává tato pracovní uskupení již po mnoho generací. Je to směs kreativity
a překážek, tvůrčího talentu, technických znalostí a nemilosrdně tvrdé ekonomie. A každý
architekt si v určitém období své kariéry bude stěžovat na to, že převažují rutinní záležitosti,
že schvalovací předpisy, pochybná rozhodnutí neznalých investorů a nepřiměřená úsporná
opatření tuto profesi změnily na neúnosnou míru. Každý si ale také vzpomene na nadšení
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Maxe Bächera, který po celý svůj život profesi architekta bránil. Říkal, že je to
nejuniverzálnější studium, které opravňuje vykonávat spoustu rozličných úkolů, protože
nabízí pochopení veškeré kultury naší životní cesty.
Musí tedy existovat něco, co architekty pohání a přesvědčuje – ať už plánují města
v Číně, rekonstruují gotické kostely, vydávají stavební povolení, přezkoumávají
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realizovatelnost některých projektů, navrhují armatury, stavějí školy, obytné domy, továrny
nebo přeci jenom zmiňované sklepy montovaných domů. Je to něco, co se nedá jednoduše
popsat, něco pravlastního, nepřenositelného, co je přinejmenším v určité fázi kariéry provází.
Hledali jsme pojem, který by zastřešoval velké množství výroků, s jejichž pomocí architekti
popisovali své úkoly. A ten pojem jsme našli. Postoj, toto slovo to vystihuje nejlépe.

175

ZÁSADNÍ OTÁZKA: JAKPAK TO S POSTOJEM MÁŠ?
Názory na povolání architekta mohou být rozmanité, ale v určitém ohledu vládne
jednota – dobrý architekt musí zaujímat jasné stanovisko! Své stanovisko.
Bez něho se prý vzdává svého etického práva, stává se otrokem investorů a zrádcem svých
kolegů (když jejich důsledný postoj podrývá svým oportunistickým chováním).
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Architekt by sice měl naslouchat kritice a rozumět přáním zadavatele, ale hlavně by
měl veřejnost a investory šikovně a přesvědčivě zasvětit do dané problematiky.
13

Stát si přesvědčivě za svým názorem je důležité hlavně v přibývajících konfliktních
situacích s občany. „Lidé hodně dlouho mlčeli,“ říká JÓRUNN RAGNARSDÓTTIR. „Přišel
čas, kdy si uvědomili, že mohou něco změnit, a proto vycházejí do ulic. V šedesátých
185

a sedmdesátých letech se SRN zabývala jinými věcmi. Máme hodně vzdělaných občanů, kteří
už ukončili svou kariéru a já mám velkou radost z toho, že investují svou energii do veřejného
prostoru. Naši úlohu vidím hlavně v poskytování věcných informací a v přesvědčování. Tahle
práce přece není jen způsobem obživy, ale je také vášní a ta nesmí vyprchat!“ Ale jak se
projevuje tento postoj? Je to vůbec nějaký postoj?
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Během početných rozhovorů jsme získali dojem, že architekti zastávají velmi rozdílná
stanoviska. Trefně slovy pojmenovat nějaký postoj nebo ho shrnout v několika větách je
téměř nemožné. Spousta architektů například tvrdí, že jejich stanovisko spočívá ve snaze
vyhýbat se opakování. A zatímco mluví, padne vám pohled na stěnu za nimi, kde spatříte
spoustu projektů, které si jsou na první pohled velmi podobné v provedení fasády a také co se
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týká konstrukce, volby materiálů nebo detailů. „Na vašich budovách je však možné rozeznat
nápadná opakování, nebo lépe řečeno váš jednoznačný rukopis,“ namítnete opatrně. „Jistě.
Jasný rukopis znamená jasný postoj. A v rámci tohoto postoje by se architekt neměl
opakovat,“ zní záhadná odpověď.
Jak tomu máme rozumět? Jaká je souvislost mezi postojem architekta a realizací
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tohoto postoje na nějaké budově?
„Slavní architekti teď mají v oblibě tvrdit, že nemají žádný určitý styl,“ dozvídáme se
od MEINRADA MORGERA. „To považuji za docela hloupý výrok, protože já si naopak
myslím, že je docela zajímavé mít svůj vlastní styl. Jenom ho prostě nesmíme vnímat jako
něco formálního, ale jako otázku postoje. To je pro mě zajímavější. V dnešní době existuje
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mezinárodní architektura a u ní nevíš, kdo to navrhl, jestli Herzog & de Meuron, Zaha Hadid
nebo Frank Gehry. Ti dělají pořád to samé. To není zajímavé, aspoň pro mě ne.“
Vypadá to, že uvedené ikony architektury našly díru na trhu, kterou úspěšně
zacelily – a přitom používaly prvky, které se pořád opakují. „To je spíše marketingové téma,
mám na mysli architekty z ateliéru Herzog & de Meuron, kteří začínali s plechovými
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konstrukcemi a fasádami. Ti se posunuli přes geometrii a vzory báječně vpřed. Nebo takový
Ungers, ten přísahal, že čtverec je měřítkem všeho, a teď se všude staví těžké domy
s čtvercovými okny. Nebo Gehry. To, co teď staví v Abú Zabí, vypadá stejně jako
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Guggenheimovo muzeum v Bilbau, jen větší. To by mě nudilo. Já hledám stále nová řešení,“
říká jeden – a vyjadřuje tak názor mnoha dalších.
Snažíme se v rozhovorech vytvořit metaroviny a nadřazené pojmy, abychom našli
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eventuálního společného jmenovatele. Mají architekti na mysli stejné, podobné věci a jenom
je jinak nazývají? Možná, že dokonce existuje jakási Hippokratova přísaha pro architekty.
Nejlépe to asi vyjádřil MORGER: „Pro nás je důležité, že se za prací ukrývá
objasnitelný postoj, viditelná myšlenka. Že si přesně promyslíme, proč budovu postavíme tak
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a ne jinak.“ Znamená tedy postoj to, že si stojí za svým dílem? Hodně jsem o tom přemýšlel.
Je pouze výsledek, ze subjektivního hlediska, pro mě to nejdůležitější?
Postoje architektů lze většinou zařadit do následujících kategorií:
1.

Architekti, kteří patří do této kategorie, se navracejí k podstatě. Myslí si tedy, že

v popředí zájmu má být architektura a každodenní lidské potřeby. Chtějí ukázat svou
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zodpovědnost za obojí a nestrhávat pozornost na sebe. Doba nezaměnitelných návrhů, domů,
které stojí „jako krávy na louce“, je dávno pryč. Tito architekti se odkazují „na historické
vzory coby novou kvalitu městské zástavby,“ jak to kdysi shrnul Klaus Theo Brenner.
Orientují se podle jednoduchých pravidel.
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2.

Jiní ostře hájí názor, že architekturu je nutné vnímat jako vizi a kulturní strukturu.

„Architektura musí hořet,“ říkají a vyžadují silné, sebevědomé formy, žádné poslušně
navržené domy, které se přizpůsobí svému okolí. Právě naopak, požadují „pozoruhodné
budovy, které vytvářejí identitu,“ jako to ve svých aforismech vyjádřil Wolf Prix. Měly by být
vidět jako „kosti v mase města“, aby se jeho obyvatelé se svým okolím mohli ztotožnit.
235

3.

Třetí skupina si naopak zase stěžuje, že tady vzniklo teoretické vzduchoprázdno.

Každý si myslí, že má pravdu a to, co dělají ostatní, je podle nich špatně. Filozof Jürgen
Habermas to označil v roce 1985 za „novou nepřehlednost“ a toto heslo nadhodil do
(chybějící) diskuze. Tato nová nepřehlednost prý vedla k nepolitické, postmoderní libovůli.
240

Architekt se tak prý stal vizážistou stavebních firem, služebníkem podnikatelů.
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4.

Do čtvrté kategorie patří architekti, kteří sami sebe řadí mezi špičky v oboru. Zeptáte-

li se jich na jejich stanovisko, s klidem se pohodlně usadí a míní, že je zde dostatek místa pro
každé pojetí a že prý nakonec jen čtyři procenta všech staveb se dají považovat za
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architekturu. Všechno ostatní je podle nich jen zastavěná plocha, která je dílem nějakých
amatérských projektantů.
ZODPOVĚDNOST ARCHITEKTA. ROZUMĚT MÍSTU A LIDEM
Odlišné přesvědčení však není možné jasně vyčíst z cedule na dveřích ateliéru. Sice se
mezi architekty vyskytují sem tam nějaké cholerické povahy, což dodává jinak vyrovnaným
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panelovým diskuzím občas vtipné momenty, kromě nich však ale v oblasti architektury
nejsou žádní bojovníci, kteří by své kolegy ohrožovali ohněm a mečem. Existuje mnoho
důvodů (například architektonické soutěže nebo veřejné pozice), které vyžadují, aby s těmi,
kteří mají jiné smýšlení, vycházeli alespoň formálně.
„Kromě kompetence stavět,“ míní JÜRGEN BÖGE, „je nezbytné také silné etické
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stanovisko při tvorbě, blízkost k životu. To je důležitý ukazatel kvalitní architektury. Stavění
je projevem lidského života, nepracujeme přece bezúčelně. Proměňujeme a manipulujeme.
Vždycky mě dojme, když smíme něco postavit, protože to znamená, že je nám svěřen
kousek této země, který smíme znovu definovat. K tomu potřebujeme, abychom si uvědomili
vlastní zodpovědnost a také ujasnili svůj postoj. Měli bychom tento kousek země zanechat
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krásnější, než jaký jsme ho našli.“ K zodpovědnosti, popř. postoji patří pro mnoho architektů
(ne pro všechny, jak později uvidíme) také snaha držet se zpátky a kritizují ty, kteří navrhují
přehnanou architekturu, která vyčnívá, a tím si tak stavějí pomník. To dnes dělá mnoho
takzvaných hvězdných architektů. Místo toho by však měl být kladen důraz na nenápadnou
architekturu, která je uzpůsobená danému místu a lidem.
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Tento názor zastává například také GUNTER HENN. „Architektura plní svůj úkol
i tehdy, pokud je vnímána jen podvědomě, a i když pořád nekřičí: Tady jsem.“
Architektura reprezentuje tedy určitou trvalou stavební kulturu. „Koneckonců
architekti by si měli pro sebe nárokovat stavění architektonických pomníků, protože jinak tato
generace po sobě nezanechá žádné stopy, nebo jen spálenou zemi,“ myslí si WOLF-ECKART
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LÜPS. Kdy se ale budova stává pomníkem? „Tehdy, když ve veřejném uznání vzroste
natolik, že se její pozice stane neotřesitelnou,“ vysvětluje Lüps.
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Neupozorňovat na sebe, avšak dostát vysokým nárokům. Nad tím přemýšlí i ADRIAN
MEYER: „Jaký je vlastně náš úkol?“ ptá se a sám si odpoví: „Měli bychom umět zacházet
s tělesy a s prostorem.“ A vyzývá k tomu, abychom se orientovali podle kvalitního průměru,
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což kvůli nedostatečnému zájmu médií, která vyhledávají spíše senzace, není jednoduché.
„Obzvlášť když architekti jsou samolibí,“ říká Meyer, sám sebe nevyjímaje.
PETRA a PAUL KAHLFELDT shrnují: „Když architekt prohlásí, že se znovu nalezl,
nebo že znovu objevil nějakou budovu, pak je toto tvrzení přece přehnané, protože návrh je
interindividuální a slouží koneckonců všem.“ Kromě toho je stálé znovuobjevování v oblasti
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architektury to nejjednodušší. Mnohem těžší je prý nenechat se zlákat spoustou fotografií
a časopisů a pevně si stát za svým názorem. Paul Kahlfeldt dodává: „Připadá mi to strašně
obtížné, to musím narovinu přiznat, člověka vždycky znovu napadne: No tak, udělej taky
něco originálního. Ale nakonec záleží především na kvalitě, to má co dočinění také s pokorou
a s tím, na co narazím. Přiměřenost. To je to rozhodující, co mě zajímá.“
„Úkolem architekta není objevit nový způsob komunikace, když staví. Je to právě
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naopak, existuje jazyk architektury, který komunikuje s námi,“ pokračuje jeho žena. „Budovy
s námi komunikují a úkol architekta spočívá v tom, aby si tento jazyk osvojil. To se odehrává
pomocí typologií, používáním různých konstrukcí a materiálů. Ty musí architekt použít tak,
aby tomu lidé porozuměli. „Architektura je totiž docela jednoduchá. Jde hlavně o vytváření
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prostor. Zatížení vždy působí kolmo a lineárně v pravém úhlu směřuje do středu Země. Ať už
chcete, nebo ne. A pokud přitom vznikne umělecké dílo, tak je to dobré. Tečka,“ uzavírá
PAUL KAHLFELDT přesvědčeně toto téma.
MEZI VĚDOU A DOHADY. JAK NÁS OVLIVŇUJE PROSTOR?
Bez ohledu na složité, izolované teorie, které nám říkají, proč se něco staví tak a ne
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jinak, zažívá architekturu bezprostředně každý z nás. A nikdo nám k tomu nedá žádný návod
k použití. Buď se v prostoru cítíme dobře, nebo ne. Když vstoupíme do nové budovy, láká nás
prohlédnout si uspořádání místností a chodeb – chceme vidět více. Nebo strnule a bez zájmu
zůstaneme stát na jednom místě a poté se rychle dáme na ústup. Buď v těchto budovách
hovoříme, nebo naopak setrváme v tichu. Experiment provedený ve výzkumném středisku pro
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etologii člověka ukázal, že se jeho účastníci projevili jako komunikativní nebo mlčenliví
v závislosti na měnícím se prostředí – v místnostech, kde pokus probíhal, byly pokaždé jiné
tapety.
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Úkolem architekta je intenzivně prozkoumat sociální potřeby lidí, reflektovat je a
přenést do architektury. To je práce, jejíž ocenění nevychází z žádných tabulek. Přetrvávající
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snaha vypořádat se s tím vytváří rozdíl mezi angažovanou architekturou a architekturou, která
je čistě komerční a anonymní. Budovy a prostory by měly odpovídat převládajícímu
životnímu stylu a reagovat na společenské fenomény. Členové ateliéru GRAFT
ARCHITEKTEN považují za svůj úkol vytvářet objekty, které na své uživatele budou mít
pozitivní vliv. Lidé by se měli v architektonickém prostředí cítit dobře, být v něm kreativní,
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produktivní a komunikativní. Kahlfeldtovi tvrdí, že se přitom projevuje něco zásadního: „Lidé
na celém světě reagují podobně na prostory, se kterými se setkávají. Myslíme si, že my lidé se
vždy cítíme dobře v téměř stejných prostorách a nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme.“
Zde se architektura dotýká rozsáhlé oblasti psychologie a etologie (věda o chování
živočichů). Pojetí architektury jako autonomní instance, nebo neurčitého překrývání
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s ostatními vědami vedla v roce 1980 po bouřlivých diskuzích mezi Günterem Behnischem
a Oswaldem Mathiasem Ungersem k zákopové válce v teorii architektury. Nezávisle na tom
však etology vždy přitahoval vliv vytvořených prostor (např. nemocnic, škol, kanceláří),
u kterých máme mimořádně velký zájem na tom, aby blahodárně působily na člověka, nebo
zvyšovaly pracovní výkon. V antroposofickém okolí se člověk naopak orientuje podle
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éterické a astrální organizace svého těla, jak vyplývá z esoterických úvah Rudolfa Steinera.
To stojí mimo naše světské myšlení, i když architektům, kteří se podle této filozofie řídí, se
doposud podařilo vytvořit úžasné ucelené prostory.
Mnohem více než poznatkům gestaltismu se architekti snažili přijít na kloub spíše
prostorovým teoriím filozofů. Obzvláště rozsáhlé teorie vypracovali Otto Friedrich Bollnow,
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Dom Hans van der Laan, Gernot Böhme a Wolfgang Meisenheimer. U těchto filozofů je
možné najít pro každý nesmělý návrh jasné odůvodnění. Jan Pieper to ve své diskutabilní
kritice Muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu vysvětluje takto: Architekturu je možné vnímat
jen proto, že se odehrává v prostředí kulturně vytvořeného a antropologicky daného. Podobně
skepticky vnímá i avantgardní budovy, neboť u nich chybí cit pro polohu vodorovnou
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a svislou.
MEINRAD MORGER formuloval své přesvědčení následovně: „Někteří architekti
jsou průkopníci nových výdobytků a poznatků, které jsou adekvátní pro tuto společnost.
Vyvíjet strategie pro budoucí generace, to je úctyhodný výkon mysli. A přitom nechceme
stavět jen na základních kamenech minulosti, protože stavíme pro dnešní společnost, která je
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rozmanitější než společnost před sto lety. Chceme, aby naše současná architektura byla reflexí
naší architektonické tradice, která trvá přes dva tisíce let, ale také reflexí naší doby. Z toho je
možné odvodit, že naše architektura v sobě nese určitou nadčasovost.“
Jak bude náš život vypadat v budoucnosti? Kde a jak budeme žít? Jak naložíme se
stárnoucí společností? To jsou otázky, které si architekti nejen musejí pokládat, ale také
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chtějí.
WOLF PRIX, který jak známo není zastáncem přizpůsobivého a nenápadného slohu,
považuje budoucí formy života společnosti za středobod svého zájmu. Stěžuje si na chybějící
připravenost svých kolegů dostatečně reflektovat tyto změny a také na jejich neschopnost
přizpůsobit architekturu tomuto vývoji. „Jak budou lidé žít? Jaký je nejlepší a nejhorší možný
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scénář? Jak můžeme my architekti tento vývoj spoluutvářet? Jakkoli. Architekt koneckonců
nestaví jenom nějaký dům, ale také bere ohled na způsob života. Život utváříme a v tom
horším případě mu bráníme.“
Mnoho architektů ztratilo své vize a přizpůsobili se vnějšímu tlaku, stěžuje si PRIX.
„Je hodně bolestivé vidět, že se jim musí líbit to, co jsou nuceni stavět. To přece nemůže být
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náš životní cíl. Dříve bylo cílem architektury, aby přesahovala náš život, dnes už to tak není.
Naším úkolem není být všeználkem. Jde spíše mnohem více o to, jak už samotné slovo
plánování napovídá, orientovat se alespoň trochu v budoucím vývoji. To je to nejvznešenější
na našem povolání. Jinými slovy, jsme tady k tomu, abychom pokračovali ve stavbě
Babylonské věže. Takto vznešený je úkol architekta. A ne snažit se na všem vydělat!“
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Podobnou vizi se snaží prosazovat také MARKUS ALLMANN: „Architektura je
kvalitní jen tehdy, když je společností vnímána jako relevantní. Mezi budovou
a pozorovatelem musí vzniknout dialog. Budova by si měla během let obhájit své místo
a vydobýt si svůj význam. To se ale podaří jen tehdy, pokud se provedení budovy odvolává na
základní fenomény a potřeby lidské společnosti. Architektura proto není vývojem repertoáru
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různých forem. Jsme ateliér, který se relativně dlouho zabývá analýzou předloh. Formální
a funkční zadání stále dokola zpochybňujeme. Výsledný vzhled budovy je pak výsledkem
tohoto diskurzu.“
GUNTER HENN chce své domy a prostory vztahovat ke komplexním potřebám
společnosti. Podle něho má architekt zásadní úkol prospět společnosti, neboť architektura
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vytváří společenství. „Architektura nám dává návod k tomu, jak bychom se v ideálním
případě mohli chovat. Budova, uspořádání prostoru a jeho organizace nám do velké míry
19

určují, jak se budeme pohybovat, potkávat a co budeme vnímat.“ Henna fascinuje to, co je na
první pohled neviditelné: Jak vzniká komunikace, jak může například vzniknout nové vědění?
Teorie, která víří v hlavě architekta před vznikem budovy, je stále komplexnější a pro
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nezasvěcené zpočátku těžko pochopitelná. Architektura se přibližuje filozofii, psychologii,
nebo jak říká MEINRAD MORGER: „Vytváření myšlenek nemá daleko od vytváření budov.
Architektura je myšlení a myšlenky se přenášejí na papír… a ne obráceně. V architektuře jsou
zakotvené úvahy duševní, kulturní, ale také společensko-politické. K architektuře patří
i budovy, které odrážejí filozofické myšlenky (Wittgensteinova vila).“
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Tento manifest architektury, Wittgensteinova vila, stojí ve Vídni v ulici
Kundmanngasse. Je to bílý dům se strohými geometrickými liniemi bez ozdobných nebo
nápadných prvků. Vila působí moderně a nadčasově, v roce 1926 ji postavil architekt Paul
Engelmann s filozofem Ludwigem Wittgensteinem. Poslední jmenovaný byl zodpovědný za
výstavbu interiéru. Je přirozené, že všechny plány byly ovlivněné poetickým pojetím
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amatérského architekta. Nutná shoda mezi půdorysem a fasádou se pro něho stala paradoxem
vyvolaným silou materiálu konstrukce, která nedovoluje žádnou vnitřní a vnější symetrii.
Wittgenstein přenesl svým způsobem tzv. dórský rohový konflikt do současnosti. „Práce
filozofa je – mnohdy jako práce architekta – práce na sobě samém. Na vlastním vnímání. Na
tom, jak vidíte jisté věci (a na tom, co se po vás vyžaduje),“ postuloval tento filozof.
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Je tedy architektura v první řadě jakýmsi druhem architektovy seberealizace?
Ne, MEINRAD MORGER si myslí, že záleží velice na tom, co člověk jako architekt
chce a jaké postoje si s sebou přináší. Je mnoho architektů – investorů, kteří hodně staví, aniž
by na díle měli opravdový zájem. U nich jsou úplně na prvním místě maximální rentabilita,
minimální investice, minimální údržba, minimální konstrukční rizika a kulturní nezájem.
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Snahu o kvalitní architekturu tam nenajdete. Kromě módní fasády.“
SEDM MOSTŮ MUSÍŠ PŘEJÍT: ARCHITEKTURA JAKO POSTAVENÁ VIZE
Ateliér WOLFGANGA TSCHAPELLERA je vybavený útvary a objekty, které na
první pohled neprozrazují, zda se jedná o umělecké dílo, sochu nebo model budovy.
Nezvyklé, skurilní, umělecké a zcela jiné než „běžné“ představy, které o domech máme.
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„To záleží na tom, jak architekturu vidíte,“ vysvětluje TSCHAPELLER, „může to být
jen zadání a jeho prosté splnění, nebo naopak také dynamický proces, který se emancipuje od
svých zadavatelů a uživatelů, a tedy se do určité míry sám osamostatní. Někdy architektura
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tvůrce a uživatele vyzývá.“ Kritický potenciál architektury je podle něho málo využíván.
V této souvislosti TSCHAPELLER hovoří o povrchním erotičnu.
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„Někdy se zabýváme tím, co už bylo v projektech z roku 1995 a dříve tematizováno.
Tyto obsahy nás provázejí stále dál, jsou obměňovány a vkládány do nových souvislostí.
Tohle je ono pojetí badatelské práce. U budov se překrývají různé biografie: biografie
architektů, zadavatelů a míst. Pokud tohle převedeme na rozmanitý význam, který tímto
budovy nabývají, nakládáme s nimi příliš lehkovážně.“
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A pokračuje: „Náš ateliér byl jednou popsán jako takový, který chce dělat více než
architekturu. Tohle bych chtěl uvést na správnou míru, myslím si, že se snažíme dělat jenom
architekturu. To je naše zásadní stanovisko. Chápeme-li architekturu jako kulturní texturu,
nepřekračujeme v naší práci tento základní úkol. Architektura sice umí plnit potřeby a funkce,
ale – a to je mnohem podstatnější – architektura je kulturní dílo, podobně jako literatura,
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hudba nebo výtvarné umění.“
JÜRGEN MAYER H. chápe architekturu jako vizi, která chce prolomit hranice. „Naše
díla nevidím nutně jako řešení pro určitá místa, ale jako kladení si otázek. Každý projekt je
hledáním, kudy se to vyvine.“ Rétoricky na rovině času posouvá význam architektury – z její
pevné provázanosti se stává křehká rovina vztahů performativního poměru mezi subjektem
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a prostorem. Jiní tomu říkají „spatial turn“ (obrat k prostoru) a míní, že prostor pro
improvizace vzniká na základě hodnot a jednání, jež se mohou přemisťovat. Architektura se
stává jevištěm, které vyzývá k přivlastnění, cosi jako legální obsazení domu.
NEPŘÁTELÉ VŠUDE KOLEM. HRANICE VIZÍ
Rozvíjet vize, myšlenkami předběhnout svou dobu a potom je také prosadit, to chce
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odvahu. A přesto to je základní předpoklad pro plánování, které není nic jiného než
myšlenková (nebo grafická) anticipace činů nebo stavů. Vize tedy není pro architekta žádné
somnambulní vnuknutí, ale popsání výsledku činnosti – představuje si něco žádoucího, co
ještě neexistuje. Očekávání publika se však mohou od jeho představ lišit. A architekt se
samozřejmě může mýlit, přemýšlet špatným směrem nebo svými vizemi provokovat,
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především tehdy, když způsobí mnoho změn. Odvážným architektům stojí v cestě mnohdy
hodně překážek.
Slyšíme to málem na každém shromáždění profesních organizací. V Německu prý
vládne kultura strachu, architekti se neustále bojí, aby něco neudělali špatně. Údajně se nic
21

neriskuje: „Začíná to u nesprávného obsazení poroty, pokračuje nedostatkem odvahy
430

zadavatele a končí u nudné krabice, protože to je něco, na čem se všichni shodnou – tedy
cesta nejmenšího odporu,“ zlobí se dotčený, který anonymně zastává roli advokáta svých
kolegů.
„Dobrá architektura to vždycky měla těžké,“ říká REGINA SCHINEIS. „Z mého
pohledu se situace změnila, například v porovnání s obdobím Bauhausu, kdy ve vzduchu bylo
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cítit napětí. Myslím si, že společnost nyní preferuje jistoty. A to je také vidět u lidí, kteří si
dům staví svépomocí: všechno z kamene a nejlépe toskánského. Tomu se snažíme vzepřít.
Myslím si, že naším úkolem je dívat se dopředu a být inovativní, nové materiály vystavovat
novým požadavkům, myslet jinak. Odvaha dává vzniknout něčemu novému.“
„V porovnání s automobilovým průmyslem jsme staromódní krejčí, kteří šijí na míru
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a pokaždé znovu přemýšlejí, jak bude konkrétní oblek vypadat. A ty domy pak stojí strašně
moc – jen nejsou tak perfektní jako drahý oblek na míru – protože řemeslo architekta už nikdo
dobře neovládá. A to platí i o zfušované konfekci v našem oboru,“ souhlasí MUCK PETZET.
JAK SE REALIZUJE POSTOJ ARCHITEKTA?
Budovy by měly s lidmi navázat dialog, tvrdí architekti. A nejen to. Měly by pozitivně
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ovlivňovat naše cítění, myšlení a jednání.
ČÍST ARCHITEKTURU? NEBO CÍTIT?
Po několika rozhovorech nás nemohlo minout, abychom vlastní vnímání budov
a prostor nesledovali intenzivněji, analytičtěji a citlivěji. Skoro nedůvěřivě jsme přemýšleli,
jaké to v nás vzbuzuje emoce, kromě subjektivního hodnocení: „To je hezké a tohle zase ne.“
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Ptali jsme se sami sebe, kde se cítíme dobře a kde ne – a jaké by to mohlo mít důvody.
Zkoušeli jsme se vcítit do role architekta: Jaké úvahy ho donutily postavit určitý dům tak, jak
ho vidím a vnímám?
Není špatný nápad navštívit několik míst, abychom to vyzkoušeli sami na sobě. Vydali
jsme se tedy nejprve tam, kde mělo být důležitým cílem architektury to, abychom se tam cítili
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dobře – do takzvané wellness oázy, do termálních lázní Bad Aibling, které navrhl ateliér
BEHNISCH ARCHITEKTEN.
Na internetových stránkách slibují neskutečné: „Zapomeňte na svět kolem sebe
a nechte své smysly okouzlit jedinečnými a rozmanitými možnostmi, které nabízí termální
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lázně Bad Aibling. […] Zurčící prameny zasazené do fascinující architektury kopulovitých
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lázní. V kontrastu s tóny sférické vodní hudby někdy působí poklidně a jindy zase naopak
živě. Světla. Barvy. Vůně. Hudba. To vše Vás bude provázet na Vaší dobrodružné cestě
světem termálních lázní a saun, které povznesou Vaše tělo i ducha. Objevte den plný relaxace
a wellness.“ Tolik marketingová poezie.
Lázně jsou nepřehledné, ale tak nějak hezky, a právě to vyvolává napětí. Probouzejí
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zvědavost a posílají návštěvníka na objevitelskou cestu. Jemné tvary, pravidelná zaoblení,
teplé uklidňující barvy. V saunách se odehrává lákavá hra světel a stínů. I jiné nové termální
lázně jsou vhodné k tomu, abychom v nich zakoušeli architekturu. Lidé jsou jim vydáni na
milost či nemilost. Cítí jejich uspořádání a všechno, co prostorově přenášejí. Světlo. Teplo.
Šum. Barvy. Termální lázně z kamene ve Valsu od architekta Petera Zumthorse, termální
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lázně Tamina v Bad Ragaz Josepha Smolenického nebo lázeňský komplex Thermo Merano,
který navrhl Matteo Thun, nás nechávají architekturu zažívat jako celistvé umělecké dílo.
Zakusíme dějiny architektury na pomezí jeskynní intimity a jasného osvícenství. Vedle toho
lázeňské haly ateliéru 4A ARCHITEKTEN, který má své sídlo ve Stuttgartu, nabízí křehké
skleněné orámování, které nově definuje zdánlivě náhodný kus přírody. Sice se nacházíme
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v interiéru, ale úkolem architektury je, abychom si toho nevšimli. Lázeňský host by se měl
ponořit do zcela jiného prostředí.
Sázejí architekti na takové emoce, když plánují budovu nebo stavějí? A jak moc jsou
při tom úspěšní? Jak dobře umějí a jak moc chtějí lidé číst architekturu? Ne všichni chtějí
využít tuto nabídku a vydat se na exkurzi do smyslové reality. „Takzvaná moderní
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architektura nedosáhla emocionality lidí. Často se jedná o architekturu, která neustále něco
žádá a tím pádem to přežene, protože se nedokáže odloučit od své abstrakce a stále chce být
uměním. To je problém, o kterém architekti často nepřemýšleli. Jsem dosažitelný lidem?
Nebo se vyjímám natolik, že lidé musí luštit Enigmu, aby odhalili mou genialitu? To je špatný
přístup,“ popisuje problém ANDRIAN MEYER.
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A PAUL KAHLFELDT rezignuje: „Už není možné rozlišovat design a architekturu,
stále více se to prolíná. Někdy už nevím, jestli přede mnou stojí dům nebo socha.“
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3. Komentář k překladu
3.1.

Překladatelská analýza originálu

Překladatelská analýza je nedílnou součástí překladatelovy práce. Kvalitní analýza je
předpokladem kvalitního překladu. Na základě překladatelské analýzy si překladatel stanoví
svou překladatelskou metodu. V následující části komentáře provedu analýzu překladu podle
publikace Christiane Nordové Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen,
Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, která
rozlišuje vnětextové a vnitrotextové faktory.
3.1.1. Vnětextové faktory
3.1.1.1. Vysilatel a autor

Autorem knihy Architektur ist nämlich ganz einfach je Wolfgang Bachmann. Na tvorbě knihy
se podílela i Christiane Tramitzová, která vedla rozhovory s architekty. Christiane Tramitzová
je známá etoložka a autorka mnoha knih a reportáží. Dříve pracovala na Institutu Maxe
Plancka, kde se zabývala etologií. Zajímají ji především fascinující životní příběhy, píše ale
také detektivky, které se zakládají na skutečných událostech. Žije v Berlíně a v Horním
Bavorsku.
Wolfgang Bachmann vystudoval architekturu. Nějaký čas pracoval v ateliéru, poté se stal
redaktorem časopisu Bauwelt v Berlíně. Pracoval i jako šéfredaktor časopisu Baumeister
v Mnichově a dnes je jeho vydavatelem. Píše kritiky, komentáře a povídky především pro
časopisy.
Vysilatelem je nakladatelství Callwey se sídlem v Mnichově. Publikace vyšla v edici
Baumeister, stejnojmenný název nese také časopis, jenž se zabývá architekturou. Časopis
i knihu vydává nakladatelství Callwey. Hlavní témata, která stojí v popředí zájmu
nakladatelství Callwey jsou architektura, řemeslo, zahrada a životní styl. Knihy tohoto
nakladatelství mají nádech luxusu, potencionálního čtenáře naláká ke koupi produktů
i množství barevných fotografií uvnitř publikací.

3.1.1.2. Záměr vysilatele

Kniha představuje exkluzivní portrét současné architektury v otázkách a odpovědích.
Vysilatel chce v potenciálním čtenáři probudit zájem o architekturu a informovat ho
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o aktuálním dění v této rychle se rozvíjející oblasti. Je důležité vzbudit v lidech zájem
o architekturu, protože jen na nich záleží, jaké budovy se budou stavět a jaké nikoliv, resp.
jaké okolí připravíme pro další generace. Záměrem je také snaha ovlivnit to, jak lidé
architekturu vnímají.

3.1.1.3. Příjemce

Předpokládaným příjemcem výchozího i cílového textu je čtenář se zájmem o architekturu.
Text je vhodný pro odborníky i pro laiky se všeobecnými znalostmi a rozhledem, neboť je
napsaný srozumitelným jazykem. Avšak čtenář, který disponuje znalostmi oboru architektury
a zná výchozí kulturu, bude textem zcela jinak obohacen než čtenář nezasvěcený do dané
problematiky. Kniha je zamýšlena spíše pro dospělé čtenáře, ale zaujmout může i čtenáře
mladší, například ty, kteří se zrovna rozhodují pro své budoucí povolání. Právě pro ně tak
může být atraktivní kapitola Zajišťování stop (Spurensicherung) a také kapitola Rozvoj
talentu (Talentenschmieden).
Recipientem výchozího textu může být rodilý mluvčí němčiny, popř. cizinec s pokročilou
znalostí tohoto jazyka.
Příjemce cílového textu se od příjemce výchozího textu liší v první řadě příslušností k jinému
jazykovému a kulturnímu společenství. V textu je mnoho kulturních i literárních narážek
(např. názvy literárních děl, písní atd.), které bylo nutno vhodně převést tak, aby text byl
srozumitelný i pro čtenáře překladu, který má jiné znalosti než čtenář originálu.

3.1.1.4. Médium

V případě analyzovaného textu se jedná o písemnou komunikaci. Kniha je dostupná ve
vázaném vydání, které obsahuje barevné i černobílé fotografie. Tvrdá vazba přidává knize na
prestižnosti, čtenář tak očekává kvalitní a bezchybný text. Publikace je k dostání také
v elektronické verzi určené pro elektronické čtečky knih.
Části jednotlivých kapitol by mohly postupně vycházet i v architektonických časopisech,
např. ARCHITEKT +.
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3.1.1.5. Místo

Kniha byla sepsána v Německu a původně byla zamýšlena pro německý trh, v textu se
objevuje mnoho informací, pro jejichž pochopení je nezbytná znalost výchozí kultury. V textu
se nevyskytují regionalismy, neboť je napsán standardní variantou německého jazyka.

3.1.1.6. Čas

Originál byl vydán v září roku 2011. Publikace se zatím nedočkala dalších vydání. Výchozí
a cílový text od sebe odděluje sedmileté období. Při překládání však nevznikly žádné
problémy, které by s tímto faktorem souvisely. Je to dáno tématem knihy, které je zaměřeno
spíše obecně. V daném časovém horizontu nedošlo k relevantním změnám v této oblasti.

3.1.1.7. Motiv

Na knižním trhu je velké množství knih, které se zabývají architekturou. Tato kniha se
zaměřuje hlavně na architekty samotné. Autoři vyzpovídali třicet tři architektů z proslulých či
teprve začínajících ateliérů, tím by měla být zaručena dostatečná reprezentativnost
dotazovaného vzorku.
Důvodem pro vznik textu bylo i to, že autoři chtěli informovat širokou veřejnost
o problémech, kterým architekti musí každý den čelit, ale i o radostech, které toto povolání
přináší. Autoři v neposlední řadě chtěli tímto způsobem k architektuře přivést více laiků
a zvýšit zájem široké veřejnosti o tuto oblast.

3.1.1.8. Funkce

Funkce textu vyčlenil ruský jazykovědec Roman Jakobson. Definoval šest funkcí textu
(Jakobson 1995: 78nn.). V překládaném textu podle Jakobsonova modelu převažuje funkce
referenční, neboť text podává zajímavou formou informace o stavu a vývoji současné
architektury. Čtenáři poskytuje přehled o názorové pestrosti architektů a různých ateliérů.
Ve zpracovaných rozhovorech je patrné, že dotazované osobnosti se snaží ovlivnit mínění
komunikačního partnera, a proto je možno hovořit i o funkci konativní. Ta je podpořena
například častějším užíváním vykřičníku.
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3.1.2. Vnitrotextové faktory
3.1.2.1. Téma a obsah

Již název publikace Architektur ist nämlich ganz einfach čtenářům napovídá, co je jejím
hlavním tématem. Kniha populárně naučnou formou nabízí široké veřejnosti podrobné
informace ze světa architektury, popř. ze světa architektů. Kniha obsahuje předmluvu
(Prolog), šest rozsáhlých kapitol, závěr (Epilog) a dodatečný přehled, který je nazvaný 33
architektů v obraze. Ten poskytuje detailní informace o ateliérech, které se na vzniku knihy
podílely, například počet spolupracujících architektů, rok založení, zaměření a nejdůležitější
projekty. Části, které jsem si zvolila pro překlad, jsou ucelené a koherentní. Logicky na sebe
navazují. Výchozím textem překladu byla úvodní kapitola (Prolog) a větší část v pořadí první
kapitoly nazvané Zajišťování stop (Spurensicherung). Podnadpis této kapitoly v obsahu ji
blíže specifikuje: Jak to všechno začalo? Proč jsem se stal architektem? V úvodu autoři
detailně popisují, jak kniha vznikala. Také je nejprve vysvětleno, proč má architektura
v našem životě důležitý význam. Následuje stručný nástin jednotlivých kapitol. Stručnými
otázkami bez odpovědí má čtenář možnost uvědomit si, co o daném tématu už ví a sám si
tímto způsobem ujasnit své myšlenky a názory.
V první kapitole se objevuje úvaha, zda je práce architekta jen prací, nebo opravdovým
povoláním. První kapitola také poskytuje prostor pro vyjádření různých postojů a názorů
architektů. Čtenář se dozví i to, kým architekt je a kým naopak není. Vliv architektury a její
vývoj jsou témata, která se prolínají celou knihou.
Po obecném úvodu následují konkrétní kapitoly. Výstavba textu odpovídá obvyklému
očekávání čtenáře. Výchozí text nevykazuje žádné zásadní nedostatky. Publikace je
zpracována formou úvah autorů a rozhovorů s architekty.

3.1.2.2. Presupozice

Výchozí text je určený pro čtenáře, kteří pocházejí z německy mluvící oblasti a znají tak její
kulturu. Čtenář cílového textu tyto znalosti nemá, a proto překlad musí být řešen adekvátně
a s ohledem na konkrétní situaci. Ne vždy se mi však podařilo najít optimální řešení, a proto
čtenář překladu z textu bude mít jiný dojem než čtenář německého originálu.
Text je plný narážek na literární díla, obsahuje několik názvů děl. Jednou se vyskytl i název
písně, která je v Německu velmi známá. V textu se objevuje například poupravená citace
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slavného spisovatele J. W. Goetha, autoři publikace si vypůjčili slavnou repliku z Fausta: Die
Gretchenfrage: Wie hast du es mit der Haltung? (O, ř. 276–277)
Ve výchozím textu nejsou žádné redundantní informace, které by bylo nutné v cílovém textu
vynechat. V textu se například vyskytuje několik jmen, u nichž autoři sice předpokládají, že
potenciální čtenáři o nich budou mít všeobecnou znalost, avšak z kontextu je zřejmé, že se
jedná o významné architekty: Meistens wissen wir nicht einmal ihre Namen, wenn wir vor
einem bekannten Gebäude stehen – sieht man von den illustren Persönlichkeiten ab, die es hin
und wieder ins Feuilleton schaffen: Hadid, Gehry, Foster oder Chipperfield - übrigens
auffallend: das sind keine Architekten aus Deutschland. (O, ř. 63–68)
Příjemce by měl mít alespoň základní přehled o architektuře a všeobecný rozhled. V textu se
vyskytuje také množství cizích slov.

3.1.2.3. Výstavba a členění textu

Výchozí text je součástí knihy Architektur ist nämlich ganz einfach. Struktura publikace
odpovídá očekávaným konvencím příjemce. Celá publikace je v obsahu členěna do devíti
kapitol (částí), včetně úvodní předmluvy a závěrečného doslovu. Kapitoly na sebe navazují
a také se částečně obsahově překrývají, neboť mají společné hlavní téma. Kapitoly obsahují
menší oddíly, které jsou vyznačeny výstižnými podnadpisy, jež shrnují, o čem konkrétní oddíl
pojednává. V textu jsou otištěny odpovědi architektů, někdy se pro zdůraznění objeví jejich
část znovu o kousek dál jako citát napsaný velkým písmem.
Z horizontálního hlediska je text členěn do nadpisů, odstavců a jednotlivých kapitol. V textu
se nevyskytují poznámky pod čarou, nalezneme pouze vysvětlivky v závorkách.

3.1.2.4. Nonverbální prvky

Publikace je doplněna fotografiemi architektů, kteří s autory spolupracovali na tvorbě knihy.
Fotografie jsou vždy umístěny na celé straně, nikoliv v hlavním textu. V každé fotografii je
umístěný text, který obsahuje jméno ateliéru či architekta na fotografii, popř. jeho výrok.
Fotografie s citacemi jsem do překladu nezahrnula, protože citáty se opakují, jsou přeložené
již v běžném textu.
Za každou kapitolou následuje jedna bílá, nepotištěná strana, poté následuje černě potištěná
strana s číslem a názvem kapitoly následující. Protože se jedná o psanou komunikaci,
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suprasegmentální rysy jsou vyznačené pomocí závorek, pomlček, uvozovek a jiných
interpunkčních znamének.

3.1.2.5. Lexikum

Výchozí text je napsán spisovným jazykem. Je zde možné pozorovat snahu autorů přiblížit se
dnešnímu čtenáři jazykem, který mu je blízký, a proto se v textu vyskytují i slova hovorová,
např. Meistens herrscht Ruhe in den Räumen, kein Radio dudelt, wie das früher bei den vielen
stupiden Routinetätigkeiten üblich war. (O, ř. 182–184)
Dies gilt auch für die hingepfuschte architektonische ‚Konfektionsware‘“, pflichtet MUCK
PETZET bei. (O, ř. 726–728)
V textu se objevuje také velké množství cizích slov a slov cizího původu (das Budget, der
Hype, kolportieren). Zastoupena je také angličtina, např. Wie werden die Menschen leben,
was ist der ,best and worst case‘? (O, ř. 559–560)
Früher hieß es in der Architektur ‚bigger than life‘, heute heißt es ‚smaller than life‘.
(O, ř. 569–571)
Text obsahuje i jména světových ateliérů a architektů.
Ustálená spojení a frazémy v textu nejsou výjimkou, např. Verlassen wir unsere vier Wände
und treten auf die Straße, begegnen wir ihr wieder auf Schritt und Tritt. (O, ř. 6–7)
Kompozita, která jsou pro němčinu typická, ve výchozím textu také nechybí. Např.
Qualitätsanspruch, Lebensformstrategie, Marketingthema.
Slovní zásoba odpovídá tématu výchozího textu (např. Planvorlageberechtigten, Fassade,
Modellbau, Juryentscheidungen).

3.1.2.6. Syntax

Výchozí text tvoří úvahy a popisy autorů, které se střídají s výpověďmi architektů v přímé
řeči. Ve výchozím textu převažují hypotakticky spojená souvětí, která jsou většinou uvozená
spojkou. Například: Besonders auffallend wird Architerktur, wenn wir unsere gewohnte
Umgebung verlassen, von der Stadt aufs Land fahren, vom Norden nach Süden, von den
Bergen ans Meer, von Europa nach Asien, Afrika oder Amerika. (O, ř. 43–46)
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Na výše citovaném souvětí je patrný další důležitý rys tohoto textu. Věty často vyjadřují
protikladná spojení za účelem zdůraznění rozdílu.
V menší míře jsou zastoupené i věty jednoduché. Větné celky jsou spíše delšího rozsahu,
avšak zůstávají přehledné a nezabraňují snadnému porozumění čtenáře.
Řečnické otázky cílí na čtenáře, aby se zamyslel a zaujal své stanovisko předtím, než budou
prezentovány názory věhlasných architektů.
Slovosled výchozího textu neporušuje aktuální členění větné. Čeština má oproti němčině jiné
možnosti umístění větných členů, což bylo při překladu nutné zohlednit.

3.1.2.7. Suprasegmentální prostředky

Výchozí text je zachycený v písemné podobě, a proto je použití suprasegmentálních
prostředků do jisté míry omezené. U psaných komunikátů se využívá tučné písmo, kurzíva
nebo uvozovky (Nord 1995: 137). Mezi další prostředky patří například podtržení textu,
interpunkce, vsuvky.
Výchozí text tvoří především zaznamenané odpovědi architektů. Charakter textu zajišťuje
hojné užití suprasegmentálních prostředků, a to i mimo přímou řeč.
Text obsahuje množství suprasegmentálních prostředků, které slouží ke zdůraznění určitých
částí vět. V přímé řeči bylo použito trojtečky k naznačení pauzy, kterou by mluvčí
v mluveném projevu mohl realizovat a upoutat tím pozornost příjemce v žádané části svého
projevu: Die Gedanken werden aufs Papier übertragen … und nicht umgekehrt. (O, ř. 608–
609)
Obdobnou funkci má i kurzíva, která ve výchozím textu naznačuje zdůraznění, aby u čtenáře
nedošlo k neporozumění.
Das muss ich zurechtrücken, ich denke, wir versuchen, nur Architektur zu machen.
(O, ř. 668–670)
Doch wie sieht diese Haltung aus? Mehr noch: Gibt es überhaupt eine Haltung? (O, ř. 302–
303)
Jednoduché uvozovky v přímé řeči označují substandardní výrazy: Und dies ist sichtbar in
der Sehnsucht der ,Häuslebauer‘: alles aus Stein, am besten toskanisch. (O, ř. 716–718)
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Pokud se podobné výrazy vyskytují mimo přímou řeč, je užito dvojitých uvozovek. Podobně
jsou označené i výrazy, které autoři užili v kontextu subjektivně. Tím naznačují relativní užití
výrazu: „gewöhnliche“ Vorstellung. (O, ř. 647)
Uvozovky označují mimo jiné i termíny, které architekti sami používají jako pojmenování
významných momentů v architektuře: „Spatial Turn“ sagen andere und meinen, dass sich
Werte und Handlungen verlagern können – als Hintergrund für Improvisationen. (O, ř. 684–
686). Uvozovky také ohraničují výrazy a slovní spojení z angličtiny.
Ve výchozím textu autoři často používají pomlčky, které dodávají textu plynulost: Das finde
ich uninteressant – für mich zumindest. (O, ř. 331–333)
Pomlčky často také ohraničují vsuvky: Wohl kann Architektur Bedürfnisse und Funktionen
erfüllen, aber – und das ist viel wesentlicher – Architektur ist eine kulturelle Schrift, wie
Literatur, Musik oder Bildende Kunst. (O, ř. 673–676)
Další významný suprasegmentální prvek v textu tvoří závorky doplňující původní výpověď.
Příjemce získá pocit autentičnosti a nabyde dojmu, jako by se přímo účastnil komunikační
situace. Například: Ohne sie mache man sich zum Sklaven der Bauherren, gebe seinen
ethischen Anspruch auf und verrate die Kollegen (wenn man deren konsequente Haltung
durch opportunistisches Verhalten unterläuft). (O, ř. 281–284)

3.2.

Překladatelská metoda a postupy

Jiří Levý vyčleňuje tři fáze překladatelovy práce: pochopení předlohy, interpretace předlohy,
přestylizování předlohy. Pro správné pochopení předlohy je důležitá především filologická
rovina. Fáze interpretace předlohy je rozdělena na několik momentů: a) hledání objektivní
ideje díla, b) interpretační stanovisko překladatele, c) interpretace objektivních hodnot díla
z tohoto stanoviska – překladatelská koncepce a možnost „přehodnocení“. Z názoru na dílo
a ze zaměření na konzumenta určitého typu vyrůstá překladatelovo pojetí předlohy,
překladatelská koncepce, tj. ideový základ jeho tvůrčí metody (Levý 2012: 50 nn.).
Pochopení předlohy patřilo k obtížnějším částem práce. Výchozí text je do jisté míry vázán na
výchozí kulturu, v některých částech bylo proto zásadní porozumět originálu. V této části
jsem využívala odborné příspěvky k tématu na internetu, slovníky a také konzultace.
Dále bylo důležité stanovit si překladatelskou koncepci. Mým cílem bylo vytvořit funkční
ekvivalentní překlad. Zde je na místě zmínit, že jsem se snažila zachovat a vystihnout původní
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styl a nevkládat do něho subjektivní či nesourodé prvky. Pro překlad jsem si zvolila metodu
věrného překladu, aby byla zachována funkce textu, tj. převažující funkce referenční a méně
zastoupená funkce konativní. Několikrát jsem využila vnitřní vysvětlivky, aby čtenář mohl
překladu porozumět. V tomto případě jsou poznámky pod čarou nevhodné, protože by
narušily celistvost textu (Levý 2012: 116). Z tohoto důvodu jsem jich neužila vůbec.
Levý hovoří také o třech pracovních postupech překladatele: překlad v pravém slova smyslu,
substituce, transkripce (Levý 2012: 106). Překlad v pravém slova smyslu je možný pouze
v oblasti obecného, např. odborná terminologie. Substituci jsem uplatnila např. při převodu
frazémů. Transkripce se objevuje při převodu vlastních jmen a názvů.
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3.3.

Typologie a řešení překladatelských problémů

V následující části tohoto komentáře se budu zabývat podstatnými problémy a jevy, které se
při překladu originálu vyskytly.

3.3.1. Lexikální rovina
3.3.1.1. Termíny, cizí slova

Výchozí text je určený pro širokou veřejnost, přesto se v textu objevilo několik odborných
výrazů z oblasti architektury. Jejich překlad mi nečinil větší obtíže, neboť jsem mohla využít
odborných výkladových slovníků a německé wikipedie, kde byl vysvětlen význam termínů
a podle něho jsem našla odpovídající termín v cílovém jazyce. Zde uvádím některé příklady:
das Baugesuch (O, ř. 267) – stavební povolení (P, ř. 169);
der Auftraggeber (O, ř. 652) – zadavatel (P, ř. 403);
der/das Loft (O, ř. 147) – loft (P, ř. 88).
Několik složitějších termínů, jež nebylo možné dohledat, jsem konzultovala se znalcem
terminologie z Katedry jazyků na ČVUT.
V textu se nachází i cizí slova, která by pro laickou veřejnost nemusela být ihned
srozumitelná. Rozhodla jsem se tato slova zachovat a nijak jejich význam nevysvětlovat, tento
postup doporučuje Jiří Levý ve svém díle Umění překladu: „Vysvětlení je namístě, uniká-li
našemu čtenáři něco, co pro původního čtenáře bylo obsaženo v díle; není správné
vysvětlovat náznak, doříkat zámlku, dokreslovat dílo tam, kde ani pro čtenáře originálu
nebylo vše naplno řečeno.“ (Levý, 2012: 114).
Das ausgekreuzte geometrisch strenge Stahlrohrgerüst ist nicht nur ein preiswertes StarterSet für Berufsanfänger – dieses nicht mehr weiter reduzierbare Skelett gilt auch als
Inkunabel einer rationalen, leichten Architektur, als eine Art Standesausweis. (O, ř. 166–
170)
Stroze tvarovaná ocelová konstrukce není jen cenově přijatelnou výbavou pro ty, kteří stojí
teprve na počátku své kariéry – kostra, kterou už není možné dále redukovat, je také
inkunábulí racionální a lehké architektury, je to druh stavovské legitimace architekta.
(P, ř. 99–102)
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Eine Vision ist für einen Architekten also keine somnabule Eingebung, sondern eine
Leistungsbeschreibung: Er stellt sich etwas Wünschenswertes vor, das es noch nicht gibt.
(O, ř. 693–696)
Vize tedy není pro architekta žádné somnambulní vnuknutí, ale popsání výsledku
činnosti – představuje si něco žádoucího, co ještě neexistuje. (P, ř. 421–423)
Termíny, které jsou tvořené německými kompozity, vyjadřují mnoho. Česká jednoslovná
pojmenování nejsou tak známá, a proto jsem se rozhodla je rozšířit, například:
Architektur wird wahrgenommen und wirkt auf uns in irgendeiner Form – ein weites Feld für
die Gestaltpsychologie. (O, ř. 54–56)
Architekturu vnímáme a ona na nás působí v nějaké formě – tím se zabývá gestaltismus
neboli tvarová psychologie. (P, ř. 31–32)
Nebo jsem termín a jeho vysvětlení prohodila, aby text působil kompaktně, například:
Hier berührt die Architektur das weite Feld der Psychologie und der Verhaltensforschung
(Ethologie). (O, ř. 508–509)
Zde se architektura dotýká rozsáhlé oblasti psychologie a etologie (věda o chování
živočichů). (P, ř. 313–314)

3.3.1.2. Názvy

Při překladu názvů architektonických budov jsem se snažila převést název takovým
způsobem, aby čtenář cílového textu neměl problém s identifikací budovy. Hlavním cílem
bylo, aby český ekvivalent nebyl zavádějící a nic neříkající, například:
Einige erkennt man auf den ersten Blick, sie sind zum Superzeichen einer Stadt geworden wie
Ingenhovens O2-Gebäude am Mittleren Ring in München. Oder, nicht weit davon entfernt, die
BMW-Welt von Coop Himmelb(l)au. Viele dieser Gebäude hat man schon in der Zeitung
gesehen, den Stuttgarter Bahnhof, das Berliner Schloss – hier in den Büros stehen sie als
friedliche Versuchsanordnung, als greifbare Idee, mit der sich die Bauwelt verändern könnte.
(O, ř. 196–204)
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Staly se symbolem města jako například mrakodrap O2 od ateliéru Ingenhoven u městského
okruhu Mittlerer Ring v Mnichově nebo nedaleko odtud vzdálená budova BMW Welt
navržená ateliérem Coop Himmelb(l)au. Mnohé z těchto budov jsme viděli v novinách,
například nádraží ve Stuttgartu nebo císařský zámek v Berlíně – tady stojí jako pokojné
symboly pořádku, jako hmatatelná myšlenka, která by mohla změnit svět architektury.
(P, ř. 118–123)
Pokud bych například das Berliner Schloss nespecificky přeložila jako berlínský zámek,
mohlo by to implikovat i Charlottenburg, který se v Berlíně také nachází. Zde se však jedná o
repliku někdejšího císařského zámku, v českém tisku je možné najít i označení berlínský
městský zámek.
V dalším případě die BMW-Welt jsem se rozhodla zachovat celý název a nepřekládat ho. Na
internetu je možné najít i doslovně přeloženou variantu Svět BMW, tu však nepovažuji za
vhodnou, i když je napsaná s velkým počátečním písmenem. Zachování originálního názvu
může čtenáři usnadnit vyhledávání dalších informací o instituci.
Vnitřní vysvětlivky jsem užila, abych ulehčila čtenáři porozumění textu a následnou orientaci
například při cestování: am Mittleren Ring in München (O, ř. 198) – u městského okruhu
Mittlerer Ring v Mnichově (P, ř. 119)
Dalším důvodem k užití vnitřních vysvětlivek byla snaha vyhnout se neobratnému
skloňování. Často jsem doplňovala slovo ateliér a architekt, například:
Das ist eher ein Marketingthema. Ich denke da an Herzog & de Meuron, die mit ihren
Blechstrukturen, mit Fassaden angefangen haben. (O, ř. 337–339)
To je spíše marketingové téma, mám na mysli architekty z ateliéru Herzog & de Meuron, kteří
začínali s plechovými konstrukcemi a fasádami. (P, ř. 208–210)

3.3.1.3. Anglicismy

Anglicismy jsem v překladu opsala pomocí jejich významu. Podle mého názoru by
anglicismům český čtenář nemusel porozumět a ani v písemném projevu, který je psaný
českým jazykem, nejsou v současnosti běžné.
Außerdem fragten wir nach dem Image, das Architekten heutzutage besitzen, und wie sie den
Hype um die sogenannten Stararchitekten sehen. (O, ř. 215–217)
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Také jsme se zjišťovali, jak vnímá toto povolání současná společnost a jak se oni sami dívají
na rozruch, který je kolem takzvaných hvězdných architektů. Zda jsou skutečně tak hvězdní,
jak je nám předkládáno. (P, ř. 131–133)
Slovo Hype v sobě nese několik významů, přeložila jsem ho slovem rozruch, které jsem
doplnila další větou, jež v originálu sice není, avšak původní výraz v sobě zahrnuje i toto
doplnění. DUDEN online1 uvádí tyto významy: besonders spektakuläre, mitreißende
Werbung (die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt); aus Gründen der
Publicity inszenierte Täuschung; Welle oberflächlicher Begeisterung; Rummel.
Architekt Wolf Prix své odpovědi z malé části vyjádřil v angličtině, dlouho působil v anglicky
mluvících zemích. Angličtinu jsem nahradila češtinou. Zachování angličtiny by podle mého
názoru příliš upoutalo recipientovu pozornost a znesnadnilo porozumění.
Wie werden die Menschen leben, was ist der ,best and worst case‘? (O, ř. 559–560)
Jak budou lidé žít? Jaký je nejlepší a nejhorší možný scénář? (P, ř. 344–345)

Früher hieß es in der Architektur ,bigger than life‘, heute heißt es ,smaller than life‘.
(O, ř. 569–571)
Dříve bylo cílem architektury, aby přesahovala náš život, dnes už to tak není. (P, ř. 350)

Zachovala jsem pouze jeden anglický termín, protože může být užitečný při hledání dalších
informací k tomuto tématu v odborné literatuře. Do závorky jsem umístila spojení, které se
v této souvislosti používá v češtině a v čtenáři vyvolá jasné představy.
„Spatial Turn“ sagen andere und meinen, dass sich Werte und Handlungen verlagern können
– als Hintergrund für Improvisationen. (O, ř. 684–686)
Jiní tomu říkají „spatial turn“ (obrat k prostoru) a míní, že prostor pro improvizace vzniká
na základě hodnot a jednání, jež se mohou přemisťovat. (P, ř. 415–416)

1

https://www.duden.de/rechtschreibung/Hype [cit. 2018-07-03].
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3.3.1.4. Kompozita

Užití kompozit je v německém jazyce velice časté. Kompozita bylo nutné převést adekvátním
způsobem, zvolila jsem k tomu následující prostředky:
Podstatné jméno s přívlastkem shodným
Sieht es aus wie beim Steuerberater oder wie in einer Arztpraxis? (O, ř. 134–135)
Vypadá to tam jako u daňového poradce, nebo jako v ordinaci? (P, ř. 80–81)

Das kann nicht unser Lebensziel sein. (O, ř. 569)
To přece nemůže být náš životní cíl. (P, ř. 349–350)

Podstatné jméno s přívlastkem neshodným
Entscheidend war der Blick von außen, sagen wir aus ungenierter Laiensicht. (O, ř. 117–119)
Rozhodující však byl pohled z vnějšku, řekněme z neostýchavého pohledu laika. (P, ř. 68–69)

Letzterer war für den Innenausbau verantwortlich. (O, ř. 618–619)
Poslední jmenovaný byl zodpovědný za výstavbu interiéru. (P, ř. 378–379)

Podstatné jméno s přívlastkem neshodným a předložkovou vazbou
Ein architektonischer Qualitätsanspruch besteht kaum. (O, ř. 638–639)
Snahu o kvalitní architekturu tam nenajdete. (P, ř. 390)

Und die Häuser kosten dann auch so viel – nur sind sie nicht so perfekt wie ein teurer
Maßanzug –, weil das Handwerk nicht mehr beherrscht wird. (O, ř. 724–726)
A ty domy pak stojí strašně moc – jen nejsou tak perfektní jako drahý oblek na míru – protože
řemeslo architekta už nikdo dobře neovládá. (P, ř. 440–442)
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Kompozitum
Daraus abgeleitet impliziert unsere Architektur eine datierbare Zeitlosigkeit. (O, ř. 548–549)
Z toho je možné odvodit, že naše architektura v sobě nese určitou nadčasovost. (P, ř. 336–
337)

Ist Architektur also doch zunächst eine Art Selbstverwirklichung der Architekten? (O, ř. 631–
632)
Je tedy architektura v první řadě jakýmsi druhem architektovy seberealizace? (P, ř. 385)

Sloveso
Wie sind sie, und wie sehen ihre Lebens- und Arbeitswelten aus? (O, ř. 87–88)
A hlavně, jací vlastně jsou, jak přesně žijí a pracují? (P, ř. 50)

Překlad, který nezahrnuje všechny části kompozita
Wer sind sie, diese Baukünstler, Projektmanager, Haus-Ingenieure, Stadtvisionäre,
Umweltplaner: Architekten? (O, ř. 85–86)
Kdo vlastně jsou tito umělci, projektoví manažeři, bytoví inženýři, vizionáři, projektanti měst
a životního prostředí? Jsou to architekti? (P, ř. 48–50)

„Es kommt darauf an, wie man Architektur sieht“, erklärt TSCHAPELLER, „sie kann eine
Art Auftrags- und Erfüllungssystem sein oder ein dynamischer Prozess, der sich auch von
Auftraggebern und Nutzern emanzipieren und bis zu einem gewissen Grad verselbständigen
kann. (O, ř. 649–653)
„To záleží na tom, jak architekturu vidíte,“ vysvětluje TSCHAPELLER, „může to být jen
zadání a jeho prosté splnění, nebo naopak také dynamický proces, který se emancipuje od
svých zadavatelů a uživatelů, a tedy se do určité míry sám osamostatní. (P, ř. 395–397)
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Přívlastek neshodný v kombinaci s vedlejší větou
Lissabon, Venedig oder Paris, das sind auch immer gebaute Sehnsuchtsorte. (O, ř. 34–35)
Lisabon, Benátky nebo Paříž jsou poklady architektury, které touží poznat snad každý z nás.
(P, ř. 19–20)

Němčina kompozity dokáže vyjádřit i velice kondenzované myšlenky. V překladu je nutné se
mnohdy rozhodnout mezi přehledným a přirozeným vyjádřením jazyka, které sice zcela
neobsáhne původní výraz, a opačným extrémem.
Darunter große, bekannte Büros, Einzelkämpfer, Lebens- und Arbeitsgemeinschaften,
Frauen, Männer, Junge, Alte. (O, ř. 91–93)
Mezi nimi velké a známé ateliéry, solitéři, nejrůznější týmy, ženy, muži, mladí i staří.
(P, ř. 52–53)
V mnoha takových případech dojde i ke ztrátě obraznosti:
Und jeder Architekt wird nach einiger Berufspraxis klagen, dass die Schwarzbrotthemen
überwiegen, dass genehmigungsrechtliche Vorschriften, undurchsichtige Entscheidungen
ignoranter Investoren und falsche Sparzwänge den Beruf oft bis zur Unerträglichkeit
verändert hätten. (O, ř. 254–259)
A každý architekt si v určitém období své kariéry bude stěžovat na to, že převažují rutinní
záležitosti, že schvalovací předpisy, pochybná rozhodnutí neznalých investorů a nepřiměřená
úsporná opatření tuto profesi změnily na neúnosnou míru. (P, ř. 161–164)

3.3.1.5. Frazémy, Funktionsverbgefüge

V textu je mnoho ustálených spojení a obrazných vyjádření, u kterých nebylo zcela snadné
odhalit jejich význam. Mnohdy v těchto případech nebyl možný doslovný překlad. Nutností
bylo užití četných slovníků, které poskytují výklad významu, a na základě zjištěných
informací najít odpovídající ekvivalent v cílovém jazyce.
Například v této větě se objevuje v němčině běžné spojení slov Partei ergreifen, které však
nemá význam obviňovat politiky/politickou stranu, jak bychom si mohli v prvním okamžiku
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myslet. Správně vysvětlení je možné najít v DUDEN online2: Partei ergreifen – für jemanden
eintreten, kämpfen; jemandes Interessen vertreten.
Viele Menschen bewegt das spontan, die Nachbarn fühlen sich irritiert, die Lokalzeitung
meint etwas dazu, der Stammtisch ergreift Partei – erst recht, wenn die Lücke geschlossen
und ein neues Gebäude entstanden ist. (O, ř. 26–30)
Lidé na to spontánně reagují, sousedé jsou podráždění, místní noviny mají také vlastní názor
a i v hospodě se horlivě diskutuje – a to vše ještě zesílí, když prázdné místo zmizí a objeví se
nová budova. (P, ř. 15–17)
Jedná se o text populárně naučný, popř. publicistický, v němž se frazémy vyskytují, protože
textu přidávají estetickou hodnotu.
Verlassen wir unsere vier Wände und treten auf die Straße, begegnen wir ihr wieder auf
Schritt und Tritt. (O, ř. 6–7)
Když opustíme naše čtyři stěny a vyjdeme na ulici, setkáme se s architekturou opět na každém
kroku. (P, ř. 3–4)
Tzv. verbonominální spojení (něm. Funktionsverbgefüge, FVG) se ve výchozím textu
vyskytují minimálně, jsou typická spíše pro texty odborné.
Verbonominální spojení se skládá z tzv. funkčního slovesa a nominální fráze, která je
nositelem významu a tvoří sémantické jádro. (internetová jazyková příručka grammis 2.0)
Těchto spojení bylo v textu užito k obměnění uvozovacích vět.
„Was ist eigentlich unsere Bestimmung?“ fragt er und gibt die Antwort: „Wir sollten die
Kompetenz haben, mit Körper und Raum umzugehen.“ (O, ř. 437–440)
„Jaký je vlastně náš úkol?“ ptá se a sám si odpoví: „Měli bychom umět zacházet s tělesy
a s prostorem.“ (P, ř. 273–274)

2

https://www.duden.de/rechtschreibung/Partei_ergreifen [cit. 2018-07-03].
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3.3.2. Morfologická rovina
3.3.2.1. Pasívum

Trpný rod se v němčině tvoří pomocným slovesem werden + participium 2 (tzv. pasívum
průběhové) nebo pomocným slovesem sein + participium 2 (tzv. stavové pasívum). V češtině
existuje vedle obdobných tvarů složených z pomocného slovesa být + příčestí trpného
pasívum reflexívní, které se tvoří připojením zvratné částice se k tvarům činným. (Povejšil,
1992: 91).
Ve výchozím textu se pasívum (trpný rod) vyskytuje v malé míře, do češtiny jsem tuto
strukturu převáděla následujícími způsoby:
Opisným pasívem
Architektur steht aufgrund ihrer Unmittelbarkeit in der Verantwortung all jener, die mit ihr
konfrontiert werden. (O, ř. 50–51)
Architektura je bezprostřední, a proto jsou za ni spoluzodpovědní všichni, kteří jsou s ní
konfrontováni. (P, ř. 29–30)
Zvratným pasívem
Lange wurden sie nur in der Schlosserei der TH Karlsruhe, an der Eiermann lehrte,
zusammengeschweißt. (O, ř. 164–165)
Dlouho se svařovaly pouze v zámečnictví na Fakultě architektury v Karlsruhe, kde Eiermann
učil. (P, ř. 98–99)
Aktivem
Architektur wird wahrgenommen und wirkt auf uns in irgendeiner Form – ein weites Feld für
die Gestaltpsychologie. (O, ř. 54–56)
Architekturu vnímáme a ona na nás působí v nějaké formě – tím se zabývá gestaltismus
neboli tvarová psychologie. (P, ř. 31–32)
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3.3.2.2. Konjunktiv I

Výchozí text obsahuje přímou řeč, reprodukuje velké množství názorů jednotlivých architektů
a zprostředkovává části rozhovorů, které autoři s architekty vedli. Ve výchozím textu se proto
hojně vyskytuje konjuntiv I, který značí, že se jedná o více či méně reprodukovaný projev.
Čeština touto gramatickou kategorií nedisponuje, a proto jsem v překladu používala slovo prý,
údajně. V jiných případech jsem připojila či jinak zdůraznila uvozovací větu a spojovací
výraz, popřípadě jinak naznačila, že se jedná o něčí výrok, názor.
Architektur sei als Vision und als kulturelle Textur zu betrachten, vertreten vehement die
anderen. (O, ř. 372–373)
Jiní ostře hájí názor, že architekturu je nutné vnímat jako vizi a kulturní strukturu. (P, ř. 230)

GUNTER HENN will seine Häuser und Räume auf die komplexen Abläufe einer Gemeinschaft
beziehen. Der Architekt habe einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag beizutragen,
denn Architektur produziere Gemeinschaften. (O, ř. 591–594)
GUNTER HENN chce své domy a prostory vztahovat ke komplexním potřebám společnosti.
Podle něho má architekt zásadní úkol prospět společnosti, neboť architektura vytváří
společenství. (P, ř. 363–365)

Wesentlich schwieriger sei es, sich nicht von den vielen Bildern und Magazinen verleiten zu
lassen und stattdessen zur eigenen Haltung zu stehen. (O, ř. 450–452)
Mnohem těžší je prý nenechat se zlákat spoustou fotografií a časopisů a pevně si stát za svým
názorem. (P, ř. 280–281)

3.3.2.3. Konstrukce se zájmenem „man“

Aktivní konstrukce man + 3. os. sg. je významově blízká opisnému pasívu. Hovorový jazyk
však dává přednost konstrukci s man před pasívem. Man je podmětem a vyjadřuje všeobecný,
neurčitý lidský agens. Podle situace či kontextu se však může vztahovat i k určité osobě nebo
ke skupině osob. Čeština, která nemá zájmeno odpovídající německému man, vyjadřuje
všeobecný a neurčitý agens různými prostředky; jedním z nich je reflexivní vazba. (Povejšil,
1992: 99)
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Tuto konstrukci jsem do češtiny převáděla s ohledem na kontext, ve kterém se vyskytuje.
Jedním z možných způsobů je užití dá se, lze. Této možnosti se využívá především místo
reflexního deagentivu modálního slovesa, které by v českém textu působilo zastarale.
Konkurenční variantou jsou predikativní výrazy je/není třeba, je/není nutno, je/není možno.
(Štícha, 2015: 553)
Manchmal nehmen wir Architektur auch als etwas unerreichbar Begehrenswertes wahr, wenn
uns in Hochglanzmagazinen und Spielfilmen vorgeführt wird, wie schön man leben kann –
beziehungsweise könnte. (O, ř. 31–34)
Někdy architekturu vnímáme jako nedosažitelný objekt naší touhy, když v luxusních
časopisech a ve filmech vidíme, jak pěkně se dá žít – nebo jak by se žít mohlo. (P, ř. 18–19)
Dále jsem užila převedení do 1. os. pl., protože konstrukce s man je v tomto případě
následována řadou řečnických otázek. Toto řešení je na místě, protože posiluje fatickou
funkci, autoři se v tomto odstavci obracejí na čtenáře a snaží se udržet jeho pozornost.
Wie hat man sich das Büro, das Studio oder in Österreich das Atelier eines Architekten
vorzustellen? (O, ř. 133–134)
Jak si můžeme představit kancelář nebo ateliér architekta? (P, ř. 80)
V překladu jsem převedla tuto německou konstrukci také na přísudek jmenný se sponou:
Bevorzugt hat man sich seine Arbeitsstätte jedoch in einem aufgelassenem Fabrikgebäude
eingerichtet. (O, ř. 146–147)
V poslední době jsou však stále oblíbenější prostorné továrny. (P, ř. 87)
Zvratné pasívum je jednou z nejfrekventovanějších možností překladu německého man:
Das bringt ein Moment kreativer Unordnung auf die Tische, man schneidet aus, faltet, sägt
und klebt, es riecht nach Lösungsmittel. (O, ř. 192–194)
To přináší na stoly okamžik kreativního chaosu, vystřihuje se, skládá, piluje a lepí, vzduch
voní ředidlem. (P, ř. 115–117)
Zvratné pasívum se však neužívá v mnoha případech, například u reflexivních sloves, u sloves
vidět, slyšet atd. (Štícha, 2015: 552)
Řešení nabízí osobní konstrukce, například:
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Viele dieser Gebäude hat man schon in der Zeitung gesehen, den Stuttgarter Bahnhof, das
Berliner Schloss – hier in den Büros stehen sie als friedliche Versuchsanordnung, als
greifbare Idee, mit der sich die Bauwelt verändern könnte. (O, ř. 200–204)
Mnohé z těchto budov jsme viděli v novinách, například nádraží ve Stuttgartu nebo císařský
zámek v Berlíně – tady stojí jako pokojné symboly pořádku, jako hmatatelná myšlenka, která
by mohla změnit svět architektury. (P, ř. 120–123)
Osobní tvar slovesa může být doplněn o zájmeno, například:
Aber man erinnert sich auch an die Begeisterung eines Max Bächer, der zeitlebens die
Profession des Architekten verteidigt hat. (O, ř. 259–261)
Každý si ale také vzpomene na nadšení Maxe Bächera, který po celý svůj život profesi
architekta bránil. (P, ř. 164–165)

3.3.3. Syntaktická rovina
3.3.3.1. Slovosled a aktuální členění větné

Pořadí slov v české a německé větě není libovolné. V češtině se v zásadě řídí principem
aktuálního členění výpovědi, to jest, že slova ve větě pronesená v jistém kontextu či situaci
jsou seřazena podle své sdělné hodnoty. Tzv. východisko neboli téma uvádí skutečnost
známou z předchozí souvislosti nebo z celkové situace, a jádro neboli réma přináší novou
informaci. Jádrová část je nositelem větného přízvuku. Při normálním nevzrušeném projevu
bývá východisko na počátku výpovědi a jádro na jejím konci (tzv. objektivní slovosled).
V emocionální promluvě může být pořadí obou složek opačné (tzv. subjektivní slovosled).
Postavení některých složek ve větě se však neřídí potřebami aktuálního členění, nýbrž jsou
podmíněny gramatickou stavbou věty.
V německém slovosledu hrají gramaticky podmíněné jevy daleko větší úlohu než v češtině.
Jen z části se v něm uplatňuje hledisko aktuálního členění. (Povejšil, 1992: 258 nn.)
V překladu z tohoto důvodu bylo nutné na některých místech upravit slovosled.
In der Architektur sind auch immer geistige Überlegungen eingelagert, kulturelle, aber auch
gesellschaftspolitische. (O, ř. 609–611)
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V architektuře jsou zakotvené úvahy duševní, kulturní, ale také společensko-politické.
(P, ř. 372–373)

3.3.3.2. Interpunkce

V němčině je užívání dvojteček v textu zcela běžné. Pro český text však toto interpunkční
znaménko působí v nadměrném množství nezvykle a poutá na sebe čtenářovu pozornost. To
je v cílovém textu nežádoucí, a proto jsem se užití dvojtečky snažila, pokud to bylo možné,
vyhnout. Jako řešení jsem zvolila následující možnosti:
1) Změna větné struktury a volné navázání pomocí přidaných slov, například:
Die Sicht des Laien hat aber durchaus Vorteile: Er kommt mit Fragen, die ein
Architekt so wohl nicht stellen würde, unbedarft, manchmal naiv, ohne Kopfschütteln
zu ernten. (O, ř. 120–122)
Pohled laika má ale v každém případě několik výhod, mezi které patří i to, že ho
napadají otázky, které by architekt asi nikdy nepoložil, hloupé, někdy naivní, aniž by
za ně ale sklidil vrtění hlavou. (P, ř. 70–72)
Häufig befinden sich die Büros in eindrucksvoller Lage: über den Dächern der Stadt
mit atemberaubendem Blick auf einen Fluss, in einer verwinkleten Gasse,
eingeschachtelt in einem Altbau aus dem 17. Jahrhundert, in einem modernen
Glaspalast oder einer herrschaftlichen Villa, ein Architekturbüro ist gar in grüner
Wildnis versunken, als wäre es aus der Natur gewachsen. (O, ř. 139–146)
Ateliéry se často nacházejí v působivé lokalitě, například nad střechami města
s dechberoucím výhledem na řeku, schované v křivolaké uličce, vtěsnané mezi staré
budovy ze 17. století, v moderním proskleném paláci nebo v panské vile. Jeden ateliér
je dokonce ukrytý v zelené divočině, jako by vyrostl z přírody. (P, ř. 83–87)
2) Nahrazení pomlčkou, například:
So vielschichtig die Meinungen zu dem Beruf auch sein mögen, in einer Hinsicht
herrscht Einigkeit: Ein guter Architekt muss eine klare Haltung vertreten! (O, ř. 278–
280)
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Názory na povolání architekta mohou být rozmanité, ale v určitém ohledu vládne
jednota – dobrý architekt musí zaujímat jasné stanovisko! (P, ř. 176–177)
3) Nahrazení otazníkem, například:
Wer sind sie diese Baukünstler, Projektmanager, Haus-Ingenieure, Stadtvisionäre,
Umweltplaner: Architekten? (O, ř. 85–86)
Kdo vlastně jsou tito umělci, projektoví manažeři, bytoví inženýři, vizionáři,
projektanti měst a životního prostředí? Jsou to architekti? (P, ř. 48–50)
4) Rozdělení do více vět, například:
Vor allem interessierte uns der Prozess ihres Schaffens: Wie plant ein Architekt, was
inspiriert ihn, und wo genau informiert er sich? (O, ř. 218–220)
Především nás zajímal proces jejich tvorby. Jak architekt navrhuje, co ho inspiruje
a kde přesně získává informace? (P, ř. 134–135)

3.3.3.3. Dělení souvětí na kratší celky a naopak

Pro větší plynulost textu a jeho návaznost jsem některé věty propojila v jeden celek. Tímto
směrem jsem však nepostupovala příliš často, protože věty ve výchozím textu byly většinou
rozsáhlé.
Einige erkennt man auf den ersten Blick, sie sind zum Superzeichen einer Stadt geworden wie
Ingenhovens O2-Gebäude am Mittleren Ring in München. Oder, nicht weit davon entfernt, die
BMW-Welt von Coop Himmelb(l)au. (O, ř. 196–200)
Staly se symbolem města jako například mrakodrap O2 od ateliéru Ingenhoven u městského
okruhu Mittlerer Ring v Mnichově nebo nedaleko odtud vzdálená budova BMW Welt
navržená ateliérem Coop Himmelb(l)au. (P, ř. 118–120)
Jiná souvětí jsem naopak rozdělila s ohledem na čtenáře, aby mu bylo umožněno prosté
porozumění textu a snadná orientace v něm.
Man ist ihr hier irgendwie schutzlos ausgeliefert, spürt ihre Ordnung und das, was sie
räumlich transportiert: Licht, Wärme, Geräusche, Farben. (O, ř. 769–772)
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Lidé jsou jim vydáni na milost či nemilost. Cítí jejich uspořádání a všechno, co prostorově
přenášejí. Světlo. Teplo. Šum. Barvy. (P, ř. 467–469)

Einige erkennt man auf den ersten Blick, sie sind zum Superzeichen einer Stadt geworden wie
Ingenhovens O2-Gebäude am Mittleren Ring in München. (O, ř. 196–198)
Některé rozpoznáme na první pohled. Staly se symbolem města jako například mrakodrap O2
od ateliéru Ingenhoven u městského okruhu Mittlerer Ring v Mnichově […] (P, ř. 118–119)

3.3.4. Pragmatická rovina
3.3.4.1. Genderová korektnost

Němčina je velice genderově korektní, klade důraz na jazykovou rovnoprávnost mužů a žen.
To v češtině zatím není příliš obvyklé, a proto jsem v překladu zachovala konvence češtiny:
Dreiunddreissig Architekten und Architektinnen (O, ř. 60–61)
Třicet tři architektů (P, ř. 35)
Generické používání maskulina vychází z toho, že se maskulinum při označení určité sociální
skupiny chápe jako člen neutrální, základní. Generičnost maskulina se odvozuje z toho, že
maskulinum je základním, nepříznakovým označením dané sociální skupiny z hlediska
lexikálního, slovotvorného i frekvenčního, tj. že jde o slovotvorně neodvozené označení, které
je do dotvoření označení pro ženy jediným označením dané sociální n. jiné skupiny, jež
vykazuje větší četnost v textech a bývá osvojováno dříve než příznakový, ženský člen
příslušné genderové dvojice.3

3.3.4.2. Přirovnání v přímé řeči

Hlavním cílem mého překladu bylo, aby byl srozumitelný pro čtenáře, který nezná výchozí
kulturu. Podobně jako každý překladatel jsem i já měla tendenci k doříkávání nedořečeného,
vysvětlování. Původně jsem chtěla konkrétněji vysvětlit i tyto úseky:

Jana Valdrová (2017): GENERICKÉ MASKULINUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.),
CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GENERICKÉ MASKULINUM [cit. 2018-07-03].
3
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Die Zeit für unverwechselbare Entwürfe, für Häuser, die wie „Kühe auf der Wiese“ stehen,
sie vorbei. (O, ř. 366–368)
Doba nezaměnitelných návrhů, domů, které stojí „jako krávy na louce“, je dávno pryč.
(P, ř. 225–226)

Sie sollen „wie der Knochen im Fleisch der Stadt“ sichtbar sein, damit sich die Bewohner
mit ihrer Umgebung identifizieren können. (O, ř. 377–380)
Měly by být vidět jako „kosti v mase města“, aby se jeho obyvatelé se svým okolím mohli
ztotožnit. (P, ř. 233–234)
Těmito slovy, jedná se o přímou řeč, to vyjádřili samotní architekti. Jména architektů, kteří
jsou citováni, se objevují v těsné blízkosti citovaných obrazných výrazů. V závislosti na
kontextu, ve kterém se citace vyskytuje, je možné pochopit jejich zamýšlený význam.
Z těchto důvodů považuji za správné řešení citaci v doslovném znění označenou uvozovkami
ponechat.

3.3.4.3. Intertextovost

Při překladu vyšlo najevo, že německý originál obsahuje nemalé množství narážek na
německou i světovou literatury.
V nadpisu menší úrovně autoři záměrně použili verš z Goethova Fausta. Českému
recipientovi však chybí presupozice, nemá takové znalosti jednoho z nejvýznamnějších děl
německé literatury jako čtenář originálu. V překladu jsem zachovala původní formu, čerpala
jsem z překladu Fausta od Otokara Fischera. Jeho formulace je vydařená a zcela srozumitelná
i bez znalostí kontextu. Verš je uvedený vysvětlením, že se jedná o důležitou otázku.
Vysvětlení poskytlo převedení Die Gretchenfrage. V tomto případě nemá smysl zachovat
doslovný překlad, který by neměl žádný význam.
DIE GRETCHENFRAGE: WIE HAST DU’S MIT DER HALTUNG? (O, ř. 276–277)
ZÁSADNÍ OTÁZKA: JAKPAK TO S POSTOJEM MÁŠ? (P, ř. 175)
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Pro zachování jsem se rozhodla i v případě odkazu na dílo polského nositele Nobelovy ceny
za literaturu Henryka Sienkiewicze. Jedná se o román z roku 1884 s názvem Ohněm a mečem,
který v němčině nese název Mit Feuer und Schwert.
Trotz einiger cholerischer Temperamente, was den regelmäßigen Podiumsdiskussionen
bisweilen kabarettistische Momente schenkt, gibt es keine Gotteskrieger in der Architektur,
die die Kollegen mit Feuer und Schwert bedrohen. (O, ř. 397–401)
Sice se mezi architekty vyskytují sem tam nějaké cholerické povahy, což dodává jinak
vyrovnaným panelovým diskuzím občas vtipné momenty, kromě nich však ale v oblasti
architektury nejsou žádní bojovníci, kteří by své kolegy ohrožovali ohněm a mečem.
(P, ř. 248–251)

V jiném nadpisu autoři použili název písně, která byla považována za neoficiální hymnu DDR
Über sieben Brücken musst du gehen. Jak vyplývá z komentáře a rozhovoru s autorem písně4,
daný úryvek i celá píseň má vyjadřovat naději a touhu. Obsahuje také výzvu, aby se lidé
nevzdávali, i když jsou obklopeni nelehkými životními podmínkami. V doslovném překladu
se vyskytuje magické číslo sedm, což byl autorův záměr, symbolizuje několik těžkých
zkoušek, které je třeba překonat. V překladu se dle mého názoru podařilo zachovat myšlenku,
že životní cesta architekta není jednoduchá.
ÜBER SIEBEN BRÜCKEN MUSST DU GEH’N: ARCHITEKTUR ALS GEBAUTE
VISION (O, ř. 641–642)
SEDM MOSTŮ MUSÍŠ PŘEJÍT: ARCHITEKTURA JAKO POSTAVENÁ VIZE (P, ř. 391)

Hans Dampf in allen Gassen je postava ze stejnojmenné knihy Heinricha Zschokka z roku
1814. Hlavní postava povídky Hans Dampf je aktivní, pilný a všestranný mladý člověk.
Hledala jsem podobně známou postavu s podobnými vlastnostmi v českém kontextu.
Rozhodla jsem se použít apelativizované proprium všeználek. Je možné, že se pojmenování
vyvinulo z postavičky Všeználka z pohádky o Neználkovi ruského spisovatele Nikolaje
Nosova.

4

< http://www.dw.com/de/02-%C3%BCber-sieben-br%C3%BCcken-musst-du-gehen/a-2260128 > [cit. 201824-04]
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Unsere Aufgabe ist es nicht, ein Hans Dampf in allen Gassen zu sein. (O, ř. 571–572)
Naším úkolem není být všeználkem. (P, ř. 351)

3.3.5. Stylistická rovina
Originál je napsán spisovnou vrstvou jazyka. Někdy se v textu vyskytují výrazy, které
internetový slovník DWDS klasifikuje jako umgangssprachlich, tedy hovorové, například
kramen5, dudeln6, Häuslebauer7, hinpfuschen8, switchen9. Tento druh výrazů se objevoval
v části napsané autory publikace i v přímé řeči architektů. Je možné spatřit jistou snahu o
ležérnost a lehký, neformální styl.
Mnohdy tato slova nebylo možno převést odpovídajícím způsobem do češtiny tak, aby byla
zachována jejich stylistická hodnota. To jsem se rozhodla vyřešit kompenzací na jiném místě.
Například v přímé řeči u Meinrada Morgera:
Die switchen alle in so einer Geschichte herum. (O, ř. 331–332)
Ti dělají pořád to samé. (P, ř. 206)

Oder Ungers, der hat sich geschworen, das Quadrat ist das Maß aller Dinge, und jetzt
werden überall schwere Häuser gebaut mit quadratischen Fenstern. (O, ř. 341–343)
Nebo takový Ungers, ten přísahal, že čtverec je měřítkem všeho, a teď se všude staví těžké
domy s čtvercovými okny. (P, ř. 210–212)

Nebo u Paula Kahlfeldta:
Komm, musst auch was Originelles machen. (O, ř. 454–455)
No tak, udělej taky něco originálního. (P, ř. 282–283)

5

https://www.dwds.de/wb/kramen [cit. 2018-07-03].
https://www.dwds.de/wb/dudeln [cit. 2018-07-03].
7
https://www.dwds.de/wb/H%C3%A4uslebauer [cit. 2018-07-03].
8
https://www.dwds.de/wb/hinpfuschen [cit. 2018-07-03].
9
https://www.dwds.de/wb/switchen [cit. 2018-07-03].
6
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U některých výrazů je ve slovníku doplněn popis (oft) spöttisch, což znamená, že tato slova
mohou být míněna i hanlivě. Zde jsem také přistoupila ke kompenzaci.
Und dies ist sichtbar in der Sehnsucht der ,Häuslebauer‘: alles aus Stein, am besten
toskanisch. (O, ř. 716–718)
A to je také vidět u lidí, kteří si dům staví svépomocí: všechno z kamene a nejlépe
toskánského. (P, ř. 435–436)

Alles andere sei umbauter Raum von irgendwelchen Planvorlageberechtigten. (O, ř. 392–393)
Všechno ostatní je podle nich jen zastavěná plocha, která je dílem nějakých amatérských
projektantů. (P, ř. 245–246)
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3.4.

Typologie překladatelských posunů

Ve své typologii překladatelských posunů vycházím z pojetí Jiřího Levého a Antona
Popoviče. Jejich pojetí se v hojné míře prolínají.
Překladatelská práce svádí ke třem typům stylistického ochuzování slovníku: a) užití
obecného pojmu místo konkrétního přesného označení; b) užití stylisticky neutrálního slova
místo citově zabarveného; c) malé využití synonym k obměňování výrazu. (Levý, 2012: 126)
Tyto posuny se projevily i v mém překladu, zde uvádím některé příklady:
a) užití obecného pojmu místo konkrétního přesného označení, například:
Dazu zählen deshalb keine Planvorlageberechtigten, die Keller für Fertighäuser und OutletCenter in Gewerbesteppen bauen oder gerade ihre ersten Striche am Küchentisch ziehen.
(O, ř. 100–104)
Proto mezi vybranými architekty nenajdeme žádné projektanty, kteří navrhují jako na běžícím
pásu sklepy montovaných domů a outletová centra na okrajích velkých měst, a ani ty, kteří
rýsují své první návrhy na kuchyňské lince. (P, ř. 58–60)
b) užití stylisticky neutrálního slova místo citově zabarveného, například:
Meistens herrscht Ruhe in den Räumen, kein Radio dudelt, wie das früher bei den vielen
stupiden Routinetätigkeiten üblich war. (O, ř. 182–184)
V místnostech většinou převažuje klid, ani rádio nehraje, jak bylo dříve při mnoha hloupých
rutinních pracích běžné. (P, ř. 110–111)

Překladatel má k textu poměr interpreta, proto text nejen překládá, ale také vykládá,
tj. zlogičťuje, dokresluje, intelektualizuje. Tím jej často zbavuje umělecky účinného napětí
mezi myšlenkou a jejím vyjádřením. V překladu dochází hlavně ke třem typům
intelektualizace: a) zlogičťování textu; b) vykládání nedořečeného; c) formální vyjadřování
syntaktických vztahů (Levý, 2012: 132).
Některé příklady uvádím zde:
a) zlogičťování textu, například:
Das bringt ein Moment kreativer Unordnung auf die Tische, man schneidet aus, faltet, sägt
und klebt, es riecht nach Lösungsmittel. (O, ř. 192–194)
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To přináší na stoly okamžik kreativního chaosu, vystřihuje se, skládá, piluje a lepí, vzduch
voní ředidlem. (P, ř. 115–117)
b) vykládání nedořečeného, například:
Häufig befinden sich die Büros in eindrucksvoller Lage: über den Dächern der Stadt mit
atemberaubendem Blick auf einen Fluss, in einer verwinkelten Gasse, eingeschachtelt in
einem Altbau aus dem 17. Jahrhundert, in einem modernen Glaspalast oder einer
herrschaftlichen Villa, ein Architekturbüro ist sogar in grüner Wildnis versunken, als wäre es
aus der Natur gewachsen. (O, ř. 139–146)
Ateliéry se často nacházejí v působivé lokalitě, například nad střechami města
s dechberoucím výhledem na řeku, schované v křivolaké uličce, vtěsnané mezi staré budovy ze
17. století, v moderním proskleném paláci nebo v panské vile. Jeden ateliér je dokonce ukrytý
v zelené divočině, jako by vyrostl z přírody. (P, ř. 83–87)
c) formální vyjadřování syntaktických vztahů
Die Sicht des Laien hat aber durchaus Vorteile: Er kommt mit Fragen, die ein Architekt so
wohl nicht stellen würde, unbedarft, manchmal naiv, ohne Kopfschütteln zu ernten.
(O, ř. 120–122)
Pohled laika má ale v každém případě několik výhod, mezi které patří i to, že ho napadají
otázky, které by architekt asi nikdy nepoložil, hloupé, někdy naivní, aniž by za ně ale sklidil
vrtění hlavou. (P, ř. 70–72)

Podle pojetí Antona Popoviče rozlišujeme posun funkční, který je s ohledem na komunikační
situaci a cíl komunikátu opodstatněný, a nefunkční posun, který je naopak neopodstatněný.
Uplatňováním hlediska lingvistického nebo interpretačního rozlišujeme posun konstitutivní
(objektivní) a individuální (subjektivní) (Gromová, 2009: 57).
Konstitutivní posun je podle Popoviče posun objektivní, nevyhnutelný, ke kterému dochází na
základě rozdílnosti mezi jazykovým kódem originálu a překladu a odůvodňuje se rozdílnou
jazykovou a stylistickou normou výchozího a cílového jazyka (Gromová, 2009: 58). Ke
konstitutivním posunům v mém překladu je možno řadit například převod konstrukce se
zájmenem „man“, nebo konjunktivu I.
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Individuální posun vychází z interpretace originálu a je projevem překladatelské poetiky či
záměru. Uplatňuje se při něm více hledisko interpretační než lingvistické. Popovič rozlišuje
následující typy individuálních posunů: retardační, tematický, druhový, rytmický (Gromová,
2009: 59 nn.). Jako příklad tematického posunu je možno uvést například změny, které
popisuji v kapitole intertextovost. Do této kategorie patří i negativní posuny, kterým jsem se
snažila vyhnout.
Mezi další posuny v mém překladu patří kompenzace, kterou prosazovala především škola O.
Fischera. V originálu byl mnohdy obrazný výraz, který jsem se rozhodla nepřevádět, protože
by v češtině působil podivně. Obraznost jsem poté přidala tam, kde v originálu nebyla, aby
nedošlo ke ztrátě rázu komunikátu.
Und jeder Architekt wird nach einiger Berufspraxis klagen, dass die Schwarzbrotthemen
überwiegen, dass genehmigungsrechtliche Vorschriften, undurchsichtige Entscheidungen
ignoranter Investoren und falsche Sparzwänge den Beruf oft bis zur Unerträglichkeit
verändert hätten. (O, ř. 254–259)
A každý architekt si v určitém období své kariéry bude stěžovat na to, že převažují rutinní
záležitosti, že schvalovací předpisy, pochybná rozhodnutí neznalých investorů a nepřiměřená
úsporná opatření tuto profesi změnily na neúnosnou míru. (P, ř. 161–164)

Viel mehr als durch die Erkenntnisse der Gestaltpsychologen haben sich Architekten durch
die Raumtheorien der Philosophen buchstabiert. (O, ř. 525–527)
Mnohem více než poznatkům gestaltismu se architekti snažili přijít na kloub spíše
prostorovým teoriím filozofů. (P, ř. 323–324)

Nutné bylo zvážit i lokalizaci, kterou popsala Katharina Reissová v rámci změn, jež se
odehrávají na makrostylistické rovině díla (Popovič, 1975: 122). Publikace je tvořena rozvory
s architekty z německy mluvící oblasti, celá kniha se k této oblasti vztahuje. V případech, kdy
pojmenování, o kterých se hovořilo, byla shodná pro českou i německy mluvící oblast, jsem
zeměpisná označení a pojmenování jazykové vrstvy vynechala, nebo nahradila neutrálními,
protože pro českého čtenáře nejsou relevantní.
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Loft heißt das jetzt neudeutsch, da ist Platz, da wird das Gebäude selbst zum Experiment
zwischen nachhaltiger Interpretation und Sanierungsfall. (O, ř. 147–150)
Moderním jazykem je označujeme jako lofty. Je v nich dostatek místa a budova sama se tak
mění v experiment mezi trvale udržitelnou interpretací a sanací. (P, ř. 87–89)
Wie hat man sich das Büro, das Studio oder in Österreich das Atelier eines Architekten
vorzustellen? (O, ř. 133–134)
Jak si můžeme představit kancelář nebo ateliér architekta? (P, ř. 80)

V dalším případě jsem řešila překlad Vyhlášky honorářového řádu pro architekty a inženýry
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Je závazná a vyšla ve Spolkové
sbírce zákonů. Tím se liší od obdobného českého honorářového řádu, který závazný není
a Česká komora architektů (ČKA) jej nesmí ani šířit, smí na něj pouze odkazovat. Je
k nahlédnutí na stránkách www.stavebnistandardy.cz. Po prostudování obou dokumentů jsem
zjistila, že výkony architektů jsou popsány v českém i německém dokumentu, a proto
nezdůrazňuji, že se jedná o německou vyhlášku. Název uvádím v množném čísle s malými
písmeny, protože se jedná o několik dokumentů a není to oficiální název.
Die Leistung eines Architekten beschreibt die HOAI, die Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure. (O, ř. 248–249)
Výkony architekta popisují honorářové řády. (P, ř. 159)
V ostatních případech jsem nijak nezakrývala, že kniha je přeložena z němčiny. Zabývá se
vývojem a skutečnostmi v německy hovoří oblasti. Prozrazují to jména architektů i jejich
realizace. V německy mluvících oblastech i u nás v České republice se architektura i názory
na ni liší, zachovat název zemí je důležité z hlediska věcné správnosti, například:
In Deutschland herrsche eine Angstkultur, als Architekt fürchte man ständig, etwas falsch zu
machen. (O, ř. 703–705)
V Německu prý vládne kultura strachu, architekti se neustále bojí, aby něco neudělali špatně.
(P, ř. 427–428)
V přímé řeči jsem zachovala zkratku, která označuje název země. V korpusovém rozhraní
KonText v korpusu syn2015 jsem si ověřila četnost výskytů v českém jazyce. Celkový počet
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výskytů (375) mě ujistil, že tato zkratka se hojně používá a není důvod nahradit ji
např. označením Německo, protože v rozmezí let, o kterých se v přímé řeči hovoří, existovaly
dva rozdílné státy s odlišným vývojem. V dobovém úzu se u nás prosazovala i zkratka NSR
(Německá spolková republika), aby se záměrně zdůraznilo, že se nejedná o sjednocené
Německo.
In den 60er und 70er Jahren war die BRD mit anderen Dingen beschäftigt. (O, ř. 294–295)
V šedesátých a sedmdesátých letech se SRN zabývala jinými věcmi. (P, ř. 184–185)
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4. Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkční překlad s odborným komentářem. V prvním
kroku jsem analyzovala originál podle modelu Christiane Nordové. V této části práce jsem se
detailně seznámila s textem a získala přehled o tom, kterým místům v textu je nutné věnovat
mimořádnou pozornost. V dalším kroku jsem překládala výchozí text o architektuře
z němčiny do češtiny. Dále jsem napsala komentář, ve kterém se vyjadřuji ke svým
překladatelským řešením a problémům. Při překladu se postupně objevilo několik problémů,
jež jsem postupem času vyřešila. Mezi tzv. cruces translatorum patřila odborná terminologie.
Obtížné bylo začlenit do cílového textu narážky, které se vázaly na německou kulturu.
V neposlední řadě patřilo k náročným úkolům zachovat odpovídající stylistickou rovinu.
Měla jsem příležitost aplikovat získané teoretické poznatky při studiu oboru v praxi. Naučila
jsem se objektivně zdůvodňovat svá překladatelská řešení. Svůj názor jsem tak několikrát
přehodnotila, protože prvotní rozhodnutí nebyla mnohdy opodstatněná. Při tvorbě této
bakalářské práce jsem získala cenné zkušenosti, které pro mě budou jistě užitečné v dalším
studiu i profesním životě. Zároveň jsem rozšířila své znalosti v oblasti architektury.
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