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Úvod 
Jezero Bajkal je nejhlubší a zároveň osmé největší jezero světa.  Současně je 

největší světovou zásobárnou pitné vody s jedinečným ekosystémem. Dle odhadů vědců 

se v jezeře vyskytuje více než 3 000 druhů rostlin a živočichů, z toho dvě třetiny jsou 

druhy endemické (tj. druhy obývající pouze vody Bajkalu). Jezero zkoumá řada vědců 

především v Irkutsku a Ulan-Ude, kde se nacházejí pobočky Sibiřského oddělení Ruské 

akademie věd. Také na březích Bajkalu lze nalézt výzkumná centra. Největší a 

nejvýznamnější z nich se nachází v Listvjance, jedná se o Limnologické muzeum, ve 

kterém probíhá aktivní výzkum bajkalského ekosystému, a zároveň jsou zde chováni 

živočichové obývající vody jezera Bajkal.   

Bajkal přitahuje pozornost vědecké komunity, jejíž snahou je zkoumat 

ekosystém jezera a zároveň jej uchovat pro budoucí generace. Životní prostředí jezera 

Bajkal a Ruska všeobecně se v současné době potýká se značnými problémy, které je 

potřeba řešit. Neorganizované skládky na březích Bajkalu. Vypouštění znečištěných 

průmyslových odpadních vod (zejména vod z papírenské výroby ve městech Bajkalsk 

a Selenginsk) do vod Bajkalu a toků, které jej napájejí. Zvyšující se množství odpadu 

v důsledku narůstajícího turismu v oblasti. A mnohé další. To vše představuje pro 

bajkalskou vodu, ovzduší a přírodní krajinu velkou hrozbu.  

Proto jsou v Rusku snahy zavádět nejrůznější právní opatření na podporu tamější 

ekologické situace. Ačkoliv ochrana životního prostředí nemá v ruské politice silnou 

pozici, existují normativní akty zabývající se touto tematikou. A byly vydávány 

i v minulosti.  Právě právní dokumenty zabývající se otázkou ochrany životního 

prostředí, konkrétně jezera Bajkal, jsou předmětem této diplomové práce.  

 

Výběr tohoto úzce specifikovaného tématu o ochraně jezera Bajkal byl 

motivován několika skutečnostmi. Nejvíce mne ovlivnil roční studijní pobyt na Irkutské 

státní univerzitě, který jsem absolvovala v rámci programu Erasmus Mundus Triple I 

v akademickém roce 2012/2013. Jelikož se Irkutsk nachází v bezprostřední blízkosti 

jezera Bajkal, pravidelné návštěvy tohoto jedinečného přírodního úkazu mne provázely 

po celý rok a s problematikou znečištění vody a ovzduší Bajkalu ve více zatížených 

oblastech jsem se setkávala osobně.  Ať už se jednalo o zátěž průmyslovou či 

turistickou.  

Dalším motivačním prvkem byla tedy potřeba přiblížit bajkalskou problematiku 

české veřejnosti, jelikož se o ní v českém prostředí mnoho nehovoří.  
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A právní překlad byl zvolen na základě orientace v problematice teorie práva 

získanou při bakalářském studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Zároveň byl překlad právního textu přijat jako výzva, jelikož ačkoliv je právní překlad 

aktuální, mnozí lidé se mu vyhýbají kvůli jeho značné náročnosti v odborných 

nejazykových znalostech. Proto jsme se přiklonili k možnosti propojení odborných 

právních znalostí se znalostí jazykovou.  

   

Diplomová práce si klade dva cíle. Seznámit čtenáře s problematikou právního 

překladu na modelu překladů normativních aktů ekologické tematiky. Druhý cíl je 

představit čtenáři jezero Bajkal a problémy ochrany jeho ekosystému. S těmito 

vymezenými cíli souvisí také struktura a obsah práce, který přesahuje z roviny 

lingvistické teorie a praxe do roviny právní teorie, ekologické praxe a také kulturologie.   

 

Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Samostatnou část 

práce tvoří příloha s ruskými originály normativních aktů různé právní síly s překlady 

do češtiny, rusko-český slovník termínů rozčleněných dle jednotlivých tematických 

oblastí a obrazová příloha.    

 

Teoretickou část lze sémanticky rozčlenit na dva celky.  

V prvním celku (kapitoly 1 – 3) se zabýváme tematikou Bajkalu, a to stručným 

popisem jezera jako jedinečného ekosystému, vymezením mezníků v historii 

a současnosti ekologické situace Bajkalu. Následně zmiňujeme české a ruské zdroje 

(monografie, periodika, filmové a televizní dokumenty a elektronické zdroje) zabývající 

se jezerem Bajkal jako celkem, popřípadě jeho ekologií.  

V druhém celku (kapitoly 4 – 7) zaměřujeme pozornost na sporné vymezení 

právního stylu a pohledu lingvistů a právníků na tuto problematiku. Dále se věnujeme 

charakteristice jazyka právních dokumentů: vymezujeme pojem právní jazyk a pohled 

na právní jazyk očima lingvistů a právníků, zmiňujeme znaky a funkce právního jazyka.  

Následně se zabýváme specifickými znaky v lexikální a stylové struktuře 

právního jazyka. Poslední kapitola teoretické části je věnována problematice překladu 

právních dokumentů, při kterém je nezbytný dvojí překlad: nejprve vnitrojazykový 

překlad, tj. překlad z právního jazyka do jazyka „obecného“, a následně mezijazykový 

překlad, kdy se překladatel zaměřuje na překlad mezi dvěma odlišnými právními  
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systémy. V rámci mezijazykového překladu uvádíme stručný přehled struktury systémů 

právních dokumentů České republiky a Ruské federace. Na závěr věnujeme pozornost 

slovníkům, které lze používat při právním překladu.  

 

Praktická část je zaměřena na analýzu překladu sedmi ruských právních 

dokumentů zabývajících se ochranou životního prostředí jezera Bajkal. Pro překlad 

volíme zásadní dokument ekologické politiky jezera Bajkal, a to federální zákon ze dne 

1. května 1999 č. 94-FZ, o ochraně jezera Bajkal a předpisy navazující na tento zákon či 

určitým způsobem jej doplňující. Jedním z překládaných dokumentů je také Nařízení 

o schválení ustanovení o federální státní instituci Zabajkalský národní park, který přímo 

nesouvisí s federálním zákonem o ochraně jezera Bajkal. Přesto jej do překladu 

zařazujeme z důvodu, že chceme poukázat na rozvinutou strukturu zvláště chráněných 

území v rámci rozsáhlého Bajkalského přírodního území.     

Při analýze se zabýváme popisem textů jako celků, a to jak z pohledu obsahu, 

tak i jejich specifické vnitřní struktury.  

Dále se zabýváme analýzou slovní zásoby z pohledu tematického, kdy 

vymezujeme terminologii právní a terminologii dalších oborů. Slovní zásobu dále 

analyzujeme z pohledu slovnědruhového se zaměřením na substantiva, adjektiva, verba 

(včetně neurčitých slovních tvarů) a prepozice; ze slovotvorného hlediska 

a provenienčního hlediska.  

Zvláštní kapitolu (kap. 11) věnujeme bajkalským toponymům, jež tvoří 

specifickou část slovní zásoby analyzovaných právních dokumentů. Do kapitoly 

vstupujeme teoretickým úvodem, který je nezbytný pro pochopení a další analýzu 

toponym. Vymezujeme národy a jazyky, které nejvíce ovlivnily tvorbu toponym 

v přibajkalské oblasti. Uvádíme přehled bajkalských toponym vyskytujících se v textu 

a následně jej členíme dle provenienčního hlediska s popisem etymologie uvedených 

toponym. 

Další kapitolu (kap. 12) pak věnujeme překladu zoologické nomenklatury.  

Poslední kapitola (kap. 13) se zabývá užitím překladových transformací při 

překladu normativních aktů.  

 

Přílohy 1 – 3 jako samostatné části diplomové práce obsahují ruské originály 

normativních aktů a jejich český překlad. Cílem překladu je pokusit se o podání  
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adekvátního právního překladu. Dále v příloze přikládáme slovník terminologických  

pojmů rozdělených do tematických bloků. Tento slovník zároveň doplňuje ilustrativní 

příklady z kapitoly 10.1 a představuje tak kompletní přehled termínů a 

terminologických spojení vyskytujících se v překládaném materiálu. Poslední součástí 

příloh je obrazový materiál v podobě mapy Bajkalského přírodního území, 

Zabajkalského národního parku a vlastní fotodokumentace Bajkalu se zaměřením na 

ekologickou problematiku.                   
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1 Jezero Bajkal jako jedinečný přírodní objekt 

Jezero Bajkal, perla Sibiře, se nachází v asijské části Ruské federace, v jižní oblasti 

Sibiřského federálního okruhu. Bajkal je nejhlubší jezero světa (1637 m) a je největší 

světovou zásobárnou pitné vody. Obsahuje 20 % celkových světových zásob a zároveň 

90 % celkových zásob pitné vody Ruské federace. S rozlohou 31 500 km
2
 se jezero řadí 

na osmé místo žebříčku největších jezer světa.  

Bajkal je unikátní svou faunou a florou, která se vyznačuje jednou z největších 

druhových rozmanitosti v rámci světových jezer. V jezeře údajně žijí reliktní druhy 

živočichů, jež se vyvinuly před 65 – 70 miliony lety, i druhy relativně mladé, jež 

vznikly před 2-3 miliony let. Dodnes není znám celkový počet druhů rostlin a živočichů 

vyskytujících se v jezeře Bajkal, vědci hovoří o více než 3 000 druzích (z toho dvě 

třetiny jsou endemické druhy), avšak jejich počet neustále roste.
1
  

Hydrologický systém Bajkalu je formován zejména řekami do něj vtékajícími. Více 

než polovina vody do jezera vtéká z řeky Selengy, Horní Angary a Barguzinu. Velké 

nebezpečí pro jezero představuje jeho největší přítok, řeka Selenga. Téměř dvě třetiny 

jejího toku protékají územím Mongolska, které se potýká s vysokou mírou znečištění 

životního prostředí.  

Přestože výsledky výzkumů Limnologického centra Sibiřského oddělení Akademie 

věd hovoří o tom, že se ekosystém jezera od 30. let 20. století výrazně nezměnil, jsou 

pozorována lokální znečištění na pobřeží a v příbřežních oblastech jezera. Z důvodu 

rostoucí neuspokojivé situace v oblasti znečišťování životního prostředí bylo jezero 

Bajkal v roce 1996 zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.  

 

2 Vývoj ekologické situace jezera Bajkal  

Tradičním způsobem hospodaření s přírodními zdroji v Přibajkalí (tj. oblasti kolem 

jezera Bajkal) bylo tradiční komplexní hospodářství jako chov skotu, zemědělství, lov 

zvěře a rybolov. Tento způsob života zde přetrval až do 16. století a v podstatě až do 19. 

století (počátku 20. století) lze hovořit o souladu člověka s přírodou, o úctě člověka 

k jezeru. Avšak s průmyslovým rozvojem Sibiře došlo i k rapidnímu nárůstu škodlivého 

antropogenního vlivu na celou oblast jezera Bajkal a tehdy se začalo uvažovat i o 

určitých snahách tomuto negativnímu vlivu zamezit.  

                                                           
1
 ШОРНИКОВ, Д.В. Правовая охрана озера Байкал. Иркутск, 2012, с. 4 
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2.1 Historie ekologické situace Bajkalu 

Současný neutěšený ekologický stav je výsledkem historického vývoje, a to 

zejména v dobách, kdy v důsledku rozvoje průmyslové výroby Sibiř začala být masivně 

zalidňována a nebyl kladen dostatečný důraz na ochranu bajkalské přírody.  

Ruský vědec a výzkumník Bajkalu V. N. Moložnikov vymezuje šest etap, které 

výrazně ovlivnily stav životního prostředí v bajkalském regionu:  

1. etapa – přelom 19. a 20. století – počátek průmyslové činnosti v oblasti 

a stavba Transsibiřské magistrály  

2. etapa – 30. – 50. léta 20. století – rozvoj lesnictví 

3. etapa – konec 50. let – zvýšení úrovně hladiny vody Angary 

4. etapa – 60. léta – stavba papírenských závodů  

5. etapa – 70. léta – rozvoj průmyslové činnosti a stavba Bajkalsko-Amurské 

 magistrály  

6. etapa – 90. léta - současnost – rozvoj turismu
2
  

 

K prvním zásadním změnám v ekosystému Bajkalu došlo na přelomu 19. a 20. 

století, kdy se na Sibiři začala rozvíjet průmyslové činnost a byla započata výstavba 

Transsibiřské magistrály. Tento až nepřirozený vývoj nepříznivě ovlivnil zejména stav 

počtu sobolů, na základě čehož bylo založeno první chráněné území Barguzinská 

lovecká přírodní rezervace (Баргузинский охотничий заповедник).  

V období 30. – 50. let 20. století došlo k extrémnímu nárůstu neorganizovaného 

kácení lesů, s čímž souviselo zvýšení znečištění přítoků jezera, zejména pak řeky 

Selengy.  

Konec 50. let se nesl ve znamení výstavby Irkutské vodní elektrárny (Иркутская 

ГЭС), uvedené do provozu v r. 1956, a výstavby Irkutské přehrady (Иркутское 

водохранилище) na řece Angara. Přehrazení toku Angary vedlo ke zvýšení hladiny 

vody jezera o 1 metr, což způsobilo erozi břehů jezera a následné vymírání vodních 

rostlin a živočichů. Provoz těchto vodních děl samozřejmě dále podporoval 

znečišťování vody v Angaře i v Bajkalu.    

60. a 70. léta znamenala pro Bajkal další еkologickou ránu, na březích Bajkalu 

byly totiž spuštěny dva papírenské závody. A. K.Tulochonov v této souvislosti         

uvádí, že před začátkem výstavby společnost veřejně protestovala proti výstavbě těchto 

                                                           
2 ШОРНИКОВ, 2012, str. 10 
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dvou továren, což pouze vedlo v květnu 1960 k vydání Ustanovení č. 652, o ochraně 

a využívání přírodního bohatství na území Bajkalu, v němž bylo stanoveno, že závody 

mohou být uvedeny do provozu pouze za podmínky zajištění čištění průmyslových 

odpadních vod
3
. Přestože byly papírenské továrny vybaveny čisticím zařízením, limity 

pro kvalitu odpadních vod nebyly dodrženy. To ale v roce 1966 nezabránilo spuštění 

Bajkalského papírenského závodu v Bajkalsku (Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат – БЦБК), dodnes největšího znečišťovatele regionu, a v roce 1973 spuštění 

druhé papírny, Selenginském papírenském závodu (Селенгинский целлюлозно-

бумажный комбинат) v Selenginsku.  

V souvislosti s otevřením papírenských továren vzrostl počet obyvatel na jižním 

břehu Bajkalu. To dále zapříčinilo další nárůst antropogenního vlivu na ekosystém 

jezera (vyšší emisní zátěž ovzduší a vypouštění odpadních vod do Bajkalu).                        

Ke znečišťování prostředí dále přispěl počátek výstavby Bajkalsko-Amurské magistrály 

v polovině 70. let. Na severu Bajkalu vzniklo město Severobajkalsk, do něhož se 

zanedlouho přistěhovalo 30 000 lidí, a postupně byla budována další menší města na 

trase železnice. Také v Burjatsku se rozvíjel průmysl: v Ulan-Ude byly otevřeny nové 

průmyslové podniky a byla spuštěna elektrárna v Gusinoozersku.   

 

2.2 Současná ekologická situace Bajkalu 

Poslední etapou ekologického vývoje Přibajkalí vymezujeme od 90. let do 

současnosti, kdy se změnou ekonomického a politického aparátu došlo také k přílivu 

turistů, a tím ke zvýšení rekreační zátěže na Bajkalský region.
4
 Současná neuspokojivá 

ekologická situace představuje výsledek uplynulých mnoha desetiletí, kdy nejen 

průmyslová činnost dokázala způsobit nevratné škody na ekosystému jezera. Podle 

hodnocení vědců na počátku 90. let poškozené lesy v centrální části jezera zaujímaly asi 

60 % plochy, na jižním a jihovýchodním břehu ještě více. Na ploše více než 1,5 tisíce 

hektarů byly lesy zničeny úplně. Také se snížil počet endemických živočichů a naopak 

se v jezeře začaly objevovat druhy vodních rostlin a živočichů, které se tam doposud 

nevyskytovaly. V řadě přítoků jezera zcela vymizela původní společenství. Došlo ke 

změně druhové struktury fytoplanktonu, který je základní součástí ekosystému jezera 

a zajišťuje jeho dynamickou stabilitu. Toto vše vedlo a vede ke zhoršení kvality 

bajkalské vody, v některých místech (např. v oblasti kolem Listvjanky na jihozápadě 

                                                           
3 ТУЛОХОНОВ, А.К. Байкал. природа и люди. Улан-Удэ, 2009, с. 40  
4
 ШОРНИКОВ, 2012, с. 11 
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Bajkalu a u města Bajkalsk) se nebezpečně zvyšuje koncentrace bakterie Escherichia 

coli a může tak ohrozit života několika stovek tisíc lidí.   

Jak uvádí Šornikov, zhoršující se kvalitu vody, neregulovanou rekreační zátěž na 

ekosystém Bajkalu a celkový stav Bajkalu (zejména v jeho jižní kotlině), mnozí 

ekologové označují za ekologickou katastrofu
5
. Naštěstí je určitá část ruské společnosti 

citlivá na stav životního prostředí a vnímá zhoršující se stav bajkalské přírody, proto se 

aktivně snaží pomocí organizování meetingů, akcí a protestů na něj upozornit. Dále se 

každoročně se pořádají organizované výjezdy na Bajkal a provádí se hromadný úklid 

odpadků a skládek. Díky takovým aktivitám se podařilo v roce 2009 zamezit stavbě 

ropovodu, který by vedl po břehu jezera
6
. Více na stránkách ekologického fondu Čistý 

Bajkal (Чистый Байкал).   

Z právního a vědeckého pohledu je Bajkal pod dohledem vědců a          

výzkumníků, kteří monitorují tamější ekologickou situaci a předávají vědecké podklady 

k tvorbě zákonných a podzákonných dokumentů v otázkách ekologie. Významným 

krokem ke zlepšení řešení úkolů ochrany přírodního prostředí bylo v r. 1999 přijetí 

prvního zákona, zajišťujícího ochranu životního prostředí jezera, a to federálního 

zákona, o ochraně jezera Bajkal. V roce 2001 byl přijat první federální operační 

program o ochraně jezera Bajkal a v roce 2012 byl přijat druhý federální cílový program 

s vytyčenými aktuálními problémy a způsoby jejich řešení pro období 2012 – 2020.  

    

3 Dostupné informační zdroje o Bajkalu  

Chceme-li pochopit a následně zpracovat ekologickou problematiku Bajkalu, 

v české literatuře téměř žádné informace nenalezneme. Tato tematika není v českém 

prostředí zpracována, jen v malé míře se bajkalskou problematikou zabývají na 

Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, která v roce 2012 na základě 

pořádání mezinárodní konference vydala environmentální studie sibiřského ekosystému 

s názvem Ekologie a diverzita lesních ekosystémů asijské části Ruska. Jedna studie je 

věnována zkoumání lesního ekosystému Bajkalu.  

Z populárně-naučných publikací jmenujme knihu Bohumila Janského s názvem 

Perla Sibiře, která mapuje historii Bajkalu, jeho ekosystém, dotýká se i ekologické 

                                                           
5
 Шорников, 2012, с. 11 

6
 Как мы отодвинули трубу от Байкала [online]. [cit. 10. 12. 2013].  

  Dostupné z: <http://savebaikal.ru/society/success-examples>      
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situace Bajkalu, avšak z tohoto pohledu není již zcela aktuální. V publicistické oblasti 

byly v České republice natočeny televizní dokumenty Na cestě po Bajkalu a České 

stopy na břehu Bajkalu, které navštěvují nejznámější místa na Bajkalu a seznamují 

diváka s tímto sibiřským unikátem. Ve druhém zmiňovaném dokumentárním filmu se 

mimo jiné zmiňují o Čechu Zenonu Svatošovi, který se založením první přírodní 

rezervace v Rusku (Barguzinská rezervace) zasloužil o ochranu vzácného sobola 

sibiřského.  

 

V ruském prostředí se setkáváme s větším množstvím literatury věnované Bajkalu. 

Z odborné literatury jmenujme učebnice pro studenty ekologického práva, např. 

Учебник по экологии (2009), Правовая охрана озера Байкал (2013). Dále je nám pak 

k dispozici encyklopedická příručka Байкал: природа и люди, kterou v roce 2008 

vydalo Sibiřské oddělení Ruské akademie věd se sídlem v Ulan-Ude. Kromě toho 

existuje řada vědeckých publikací a článků, které se úzce specializují na určitá 

ekologická odvětví, např. znečištění vody a jeho vliv na jednotlivé druhy vodních 

živočichů.  

Bohatým zdrojem informací o ekologii Bajkalu je internet. Zde však musíme být 

opatrní a prověřovat důvěryhodnost internetových zdrojů. V Rusku fungují ekologické 

neziskové organizace a fondy, jež kriticky hodnotí současnou politickou i přírodní 

situaci a podávají v této oblasti aktuální informace. Pro naši práci jsme využili stránky 

fondu při Ruském geografickém spolku Fond na podporu ochrany Bajkalu (Фонд 

содействия сохранению озера Байкал – ФССОБ) http://www.baikalfund.ru. Potom 

také ruský informační portál národní knihovny v Ulan-Ude s názvem                             

Байкал-lake,  http://www.baikal-center.ru, který přehledně popisuje různé oblasti 

ochrany přírody a také poskytuje přehled literatury zabývající se ekologickou otázkou 

Ruska i Bajkalu.  

Byla také vydána řada populárně-naučných publikací, které se dotýkají 

všeobecných informací o Bajkalu, avšak ekologická otázka v nich není zahrnuta. Za 

velice zdařilou publikaci lze považovat jednu z prvních encyklopedií Bajkal v otázkách 

a odpovědích (Байкал в вопросах и ответах), kterou v roce 1988 sepsal G. I. Galazij.  

Z pohledu ruské filmové dokumentaristiky není ekologická problematika 

zpracována. Je však možné shlédnout televizní reportáž na TV Dožď (Дождь) z         

31. srpna 2013, kdy byla odvysílána reportáž  s názvem Bajkal. Poslední kapka 

(Байкал. Последняя капля). V tomto dokumentu je zmapována kampaň za 

http://www.baikalfund.ru/
http://www.baikal-center.ru/
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odstraňování neřízených skládek na ostrově Olchon. Dále se s ekologickou tematikou 

setkáváme v sovětském filmu U jezera (У озера) z roku 1969, ve kterém vědec a 

zároveň ekolog bojuje proti výstavbě papírny v Bajkalsku.    

V rámci ekologické osvěty každoročně probíhá v Irkutsku Mezinárodní festival 

populárně-naučných a dokumentárních filmů s názvem Člověk a příroda (Человек 

и природа). V uplynulém ročníku festivalu byly v sekci filmů o Bajkalu představeny 

například filmy Do hlubin Bajkalu (К глубинам Байкала) či Planeta Bajkal (Планета 

Байкал). Tyto filmy poukazují na zájem o problematiku ochrany přírody a otázku 

rozvoje vědecko-výzkumné činnosti v této oblasti.   

 

4 Styl jazyka právních dokumentů v rámci funkčních stylů  

Dosud jsme se zmiňovali o zdrojích odborných a publicistických, které nám 

nastiňují ekologickou problematiku Bajkalu, popřípadě Ruska jako celku. Ovšem 

předmětem diplomové práce jsou texty jiného druhu, a to normativní právní akty úzce 

zaměřené na oblast ruského ekologického práva. Před překladem a následnou analýzou 

je třeba se zaměřit na vymezení právních textů v klasifikaci funkčních stylů a zároveň 

na vymezení základních vlastností právních dokumentů. 

 

4.1 Vymezení funkčních stylů   

Nejprve si představme základní klasifikaci funkčních stylů spisovného českého 

jazyka. Klasifikace stylů není jednotná. U jednotlivých autorů se setkáváme s různým 

dělením, avšak všichni autoři se přidržují podobného schématu, které definuje 

A. Jedlička v Základech české stylistiky. A. Jedlička určuje čtyři základní stylové oblasti 

(funkční styly): běžnědorozumívací (také hovorový, prostěsdělovací), odborný, 

publicistický a umělecký
7
. M. Čechová v publikaci Současná stylistika k těmto stylům 

dále řadí styly řečnický a administrativní.  

V ruské lingvistice se dělení funkční stylů liší. Například lingvista                            

D. E. Rozental v knize Стилистика практического русского языка dělí funkční styly 

ruského spisovného jazyka podle typu řeči (monologická nebo dialogická) na styl 

hovorový a styl knižní. V knižním stylu dále vymezuje styl odborný (стил научный), 

literárně-umělecký (стил литературно-художественный), oficiálně-úřední (стил 

официально-деловой), který dále dělí na styl oficiálních dokumentů a styl běžných 

                                                           
7
 JEDLIČKA, A. Základy české stylistiky, Praha, 1970, str. 29. 
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úředních dokumentů, styl publicistický (стил публицистический)
8
. G.J.Solganik 

v oficiálně-úředním stylu vymezuje podstyly legislativní jazyk (законодательный 

язык) a jazyk normativních právních aktů (язык нормативно-правовых актов)
9
.    

   

4.2 Zařazení právního stylu mezi funkční styly  

Jak je z výše uvedené klasifikace funkčních stylů patrné, samostatný styl právních 

dokumentů doposud nebyl vymezen, a to ani v české či ruské stylistice.  

V české stylistice byly právní dokumenty dlouho řazeny do odborného stylu. 

Například lingvista A. Jedlička v oblasti praktické části odborného stylu vyděluje úsek 

administrativně právní (úřední) a úsek obchodní (hospodářský)
10

. Později J. V. Bečka 

vymezuje v rámci odborného stylu styl pragmatický, do něhož mimo jiné řadí styl 

normativní (zákony, vyhlášky, předpisy, směrnice). 

Dnes je toto vymezení překonáno a je upřednostňováno vymezení jazyka právních 

dokumentů v rámci administrativního stylu. Autoři Současné stylistiky zařazují pod styl 

administrativní všechny projevy administrativně-právní a hospodářsko-administrativní 

(kromě odborných projevů zákonodárců a ekonomů)
11

. M. Čechová ve své stati 

Charakteristika administrativního stylu navrhuje užívat nadřazeného termínu 

administrativní styl, v jehož rámci by se vyčlenily jako podstyly styl jednací, direktivní, 

popř. i styly další, což už však záleží na funkci vyčleňovaných textů
12

.  

Také M. Jelínek v článku Administrativně-právní styl vymezuje styl administra- 

tivních textů, který na základě jejich praktickoprávní komunikační funkce a užívání 

typických prostředků právní komunikace označuje pojmem administrativně-právní styl. 

To, že administrativně-právní styl patří mezi základní funkční styly, vysvětluje                    

tak, že většinou snadno určíme podle tematiky, podle užitých výrazových prostředků i 

podle textových schémat administrativní neboli úřední povahu komunikátů, zejména 

jde-li o komunikaci písemnou
13

.  

                                                           
8
 РОЗЕНТАЛЬ, Д.Е. Практическая стилистика русского языка, Москва, 1974, с. 38. 

9
 СОЛГАНИК Г.Я. Стилистика текста, Москва,  1997, с. 191. 

10 JEDLIČKA, 1970, str. 29. 
11

 ČECHOVÁ, M. Současná stylistika. Praha, 2008, str. 231 
12

 ČECHOVÁ, M. Charakteristika administrativního stylu [online]. [cit. 20. 1. 2014].  

    Dostupné z: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6810#_ftnref2> 
13

 JELÍNEK, M. Administrativně-právní styl. In: Jazyk a jeho užívání. Praha, 1996, str. 241 
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Naopak M. Tomášek vymezuje právní styl jako podstyl odborného stylu a říká, že 

právní styl se vyznačuje v každém jazyce charakteristickým a jednotným způsobem 

výběru a uspořádání jazykových prostředků v právních projevech
14

.   

 

4.2.1 Právní styl z pohledu ruských lingvistů a právníků 

V ruském právním i lingvistickém prostředí převládá zájem o vymezení stylu 

právních dokumentů jako samostatného stylu. V ruské lingvistice se v posledních letech 

v důsledku rozvoje zkoumání právního jazyka zformovalo odvětví, které systémově 

zkoumá právní aspekt jazyka, tzv. juristická lingvistika (юролингвистика). Na základě 

vzniku nové vědní disciplíny vzrůstá potřeba zkoumat právní jazyk a zamýšlet se nad 

vymezením samostatného funkčního stylu z pohledu lingvistického a také právního.  

 Právním jazykem a postavením stylu právních dokumentů se zabývá A.S. 

Pigolkin ve své knize Язык закона, kde je poprvé v ruském prostředí vyjádřena potřeba 

vymezit legislativní styl jako samostatný funkční styl
15

. Legislativní jazyk 

(законодательный язык) je charakteristický svými kompozičními a stylistickými 

prvky, specifickou slovní zásobou sloužící zákonodárci k vyjádření myšlenky
16

.   

 Také A. N. Šepelev poukazuje na rozvoj právní vědy a s tím související potřebu 

vymezení právního stylu jako nového samostatného funkčního stylu
17

. Stejné názory 

zastávají lingvisté V. B. Isakov, R. A. Rachimov či N. I. Chabibulina
18

.       

 O problematice vymezení právního stylu jako samostatného funkčního stylu se 

vyjadřuje M. L. Davydovová v referátu K otázce o stylu právního jazyka (К вопросу 

о стиле языка права) předneseném na konferenci „Juristická lingvistika: soudní 

lingvistická expertiza, lingvokonfliktologie, právní a lingvistická hermeneutika“, která 

se konala v roce 2010. V referátu uvádí dvě zajímavé myšlenky, jež je třeba brát 

v úvahu při posuzování a vymezování stylu právního jazyka. M. L. Davydovová               

tvrdí, že je pro filologii vždy složité začít studovat cizí vědu a je těžké ji nějaký 

způsobem uchopit. Proto se filologie „brání“ přesnému definování a vymezení jazyka 

                                                           
14

 TOMÁŠEK, M. Překlad v právní praxi. Praha, 1998 
15

  ТУРАНИН, В.Ю. Творческое наследие профессора А.С. Пиголкина и современное российское 

     право [online]. [cit. 7. 4. 2014].                                                                                                  

     Dostupné z: <http://justicemaker.ru/viewarticle.php?id=26&art=2821> 
16

 ПИГОЛКИН, А.С. Язык закона. Москва, 1990, с. 14. 
17

 ШЕПЕЛЕВ, А.Н. Обоснование функциональной самостоятельности языка права. In: Сборник 

    научных трудов сотрудников Института права, Тамбов, 2006, с. 124.   
18

 ДАВЫДОВА, М. Л. К вопросу о стиле языка права [online]. [cit. 4. 4. 2014].  

    Dostupné z: <http://konference.siberiaexpert.com/index/ davydova_m_l_k_voprosu_o_stile_ jazyka_ 

    prava_1/0-23#_ftn6 > 
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právních dokumentů. Naopak právníci na základě komplexní znalosti práva pozorují 

v normativních aktech výrazné odlišnosti od běžných administrativních dokumentů 

(úřední korespondence a další úřední dokumenty), a proto tyto dvě sféry jasně 

rozlišují
19

. Další myšlenku Davydovová předkládá v souvislosti s propojením stylů 

v legislativním jazyce (právním i právnickém jazyce) a poukazuje na to, že v tomto 

jazyce se propojují tři funkční styly: oficiálně-úřední (v zákonech a dalších 

normativních aktech), odborný (v právní doktríně) a publicistický (v právnickém 

jazyce)
20

. A je tedy otázkou, jak tuto problematiku uchopit.  

 

5 Charakteristika jazyka právních dokumentů  

5.1 Vymezení právního jazyka  

V teorii právní komunikace je třeba rozlišovat pojmy právní a právnický jazyk, 

které byly poprvé rozlišeny B. Wróblewským v knize Jezyk prawny a prawniczny.   

Na základě popisu právního jazyka v různých zdrojích lze říci, že právní jazyk je 

jedním z odborných spisovných jazyků, jimiž je kódována a přenášena informace 

právních normativních aktů (pramenů práva) a aktů aplikace práva. Tento odborný 

jazyk se od běžného jazyka běžné mluvy liší lexikálním obsahem a stylistickou 

strukturou. Právní jazyk je jazyk právních předpisů, právnické literatury aj.                         

Je charakteristický prolínáním několika vrstev jazyka (obecný základ češtiny, jiné 

odborné jazyky, jako např. politický, ekonomický jazyk). Pojem právní jazyk byl podle 

Wróblewského odvozen ze slova právo.  

Právnický jazyk je naopak jazyk nespisovný, je to jazyk právní vědy a aplikační 

praxe. Právnický jazyk je užíván justičními a advokátními strukturami, je to tedy mluva 

právníků, která se výrazně liší od spisovného právního jazyka. Do právnického jazyka 

navíc řadíme právní slang, např. slang studentů práva. Pojem právnický jazyk je 

motivován slovem právník.     

 

5.2 Právní jazyk jako předmět právní vědy a lingvistiky 

Výše jsme zmínili vztah lingvistů a právníků k vymezení právního stylu v rámci 

funkčních stylů. To úzce souvisí se studiem právního i právnického jazyka. V naší práci 

se zaměřujeme na normativní akty (zákony, nařízení, ustanovení), tudíž se pro naše 

potřeby zabýváme pouze právním jazykem.  

                                                           
19

 ДАВЫДОВА [online]  
20

 ДАВЫДОВА [online]   
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Právní jazyk je v současné době součástí studia právní vědy. Jak uvádí 

J. Kořenský, právní věda konstituovala pojem právního jazyka jako specifické jazykové 

normy utvářející se na bázi přirozeného jazyka nejprve uzuálně, ale vyžadující 

kodifikační zásahy, a tedy i teorii těchto kodifikačních zásahů21.  

Právní věda dále zkoumá vývoj, povahu a roli práva; vlastní právní systém 

(v rámci toho se výzkum zaměřuje na studium právních textů a interpretaci práva); 

oblast realizace práva (tedy aplikaci práva); právní metodologii, společenské působení 

práva a právní informace.
22

   

Ruští autoři, kteří se zabývají právním jazykem, byli zmíněni již v kapitole 

o právním stylu. Dále můžeme uvést A.D. Goleva, který se v článku Юридический 

апсект языка в лингвистическом освещении zabývá propojením právního 

a lingvistického pohledu na jazyk práva.  

Studium právního jazyka je v českém lingvistickém prostředí spíše okrajové, 

přesto jmenujme lingvistu J. Kořenského a jeho články Tvorba právních předpisů 

a komunikační problémy jejich uplatnění nebo Právní jazyk, právní komunikace a 

interpretace, či F. Hladiše a jeho článek Problematika českého jazyka v právu aj.   

S popisem a přiblížením právního jazyka se častěji setkáváme v pracích 

právníků, teoretiků práva, kteří často poukazují na nutnost lingvistického a juristického 

zkoumání právního jazyka. O právním jazyce, terminologii či interpretaci práva píší 

V. Knapp ve studii Právní pojmy a právní terminologie, přední český právník 

P. Hollander v knize Filozofie práva či M. Tomášek ve své publikaci Překlad v právní 

praxi. Tuto publikaci zmiňujeme i z důvodu jejího praktického využití při překladu.   

 

5.3 Znaky právního jazyka 

Jak již bylo uvedeno, právní jazyk je specifický jazyk v rámci spisovného jazyka. 

V právním jazyce tedy vymezujeme jeho určité charakteristické prvky.                             

Při charakterizaci právního jazyka vycházíme z článků M. Tomáška, V. Knappa a 

M. Jelínka. Mezi základní charakteristiku právního jazyka řadíme následující:   

 

 

 

 

                                                           
21

 KOŘENSKÝ, J. Právní jazyk, právní komunikace a interpretace. In: Stát a právo. 1989, str. 33  
22

 HAVRÁNEK, J. Teorie práva. Plzeň, 2008, str. 36 
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 jednoznačnost a přesnost 

Právní jazyk má tendenci k větší přesnosti vyjadřování a k větší formalizaci, a to 

v oblasti terminologické, stylistické, syntaktické a gramatické
23

. Proto se užívají 

přesná vymezení pojmů a jejich definice jsou formulovány stroze. V právních 

textech se nevyskytují (či se vyskytují pouze minimálně) synonyma, homonyma či 

obrazná pojmenování.  

 

 obecná srozumitelnost  

Právní jazyk musí být obecně srozumitelný. J. Kořenský říká, že pokud jde 

o autora (právního textu), ten nepočítá (nebo aspoň by neměl počítat) s velkým 

vědomostním kontextem, protože adresátem může být i občan s menším vzděláním. 

Také ten by měl být schopen právnímu textu porozumět, interpretovat jej ve smyslu 

autorova záměru – nejen odborník.
24

   

P. Hollander však vyjadřuje pochybnosti o srozumitelnosti a pochopení textu, 

kdy lidé jsou schopni porozumět významům použitých vazeb, ale nechápou 

vzájemné souvislosti právních institutů (právních konstrukcí užívaných pouze 

v oblasti práva). Dále dodává, že paradoxem právního jazyka je fakt, že čím více je 

právní text přesný, exaktní, tím je jeho menší srozumitelnost, a naopak.
25

 

  

 ústrojnost a strohost stylu 

Právní jazyk je ústrojný s ustálenou mluvnickou stavbou a slovní zásobou (viz 

také obecná srozumitelnost). Často se vyskytují ustálené textové stereotypní 

formule. Nezřídka jsou používány kondenzované výrazové prostředky a pasivní 

výpovědi. 

 

 jazyková a věcná přesnost 

 logika a celistvost textu 

 abstraktní poloha právního jazyka  

V právních textech se hojně užívají pasivní výpovědi. 

 

                                                           
23

 HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. Plzeň, 2012, str. 285 
24

 KOŘENSKÝ, J. Tvorba právních předpisů a komunikační problémy jejich uplatňování. 1995   
25

 HOLLÄNDER, 2012  
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5.4 Funkce právního jazyka 

Na výstavbu právních textů má značný vliv funkce právních dokumentů. 

P. Hollander vymezuje dvě základní funkce právních textů: 

1. prostřednictvím jazyka vyjadřují právní normy 

2. informační funkce 

Jelikož styl právních textů spadá pod styl administrativní, můžeme hovořit také o funkci 

direktivní (řídící); právní dokumenty upravují (řídí) vztahy mezi osobami či mezi státem 

a osobou.     

 

6 Složky jazyka právních dokumentů 

6.1 Slovní zásoba 

Jednou ze složek právního jazyka je slovní zásoba. V. Knapp uvádí, že lexikum 

právního jazyka je souhrnem odborných právních termínů se všeobecným základem 

přirozeného jazyka a s termíny jiných odborných jazyků, obsaženými v právním textu
26

.  

Pro právní jazyk je charakteristická značná formalizace, kterou je myšleno 

ustálení a větší ostrost významu výrazů
27

. To vede k tomu, že lexikální jednotku často 

netvoří pouze jedno slovo, ale víceslovný výraz: Bajkalské přírodní území 

(Байкальская природная территория), vláda Ruské federace (Правительство 

Российской Дедерации), Ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie RF 

(Министрество природнях реусрсов и экологии Российской Федерации), federální 

zákon (федеральный закон), ochrana životního prostředí (охрана окружающей 

среды) aj. 

 

6.1.1 Právní termíny  

V. Knapp uvádí, že termín může být definován jako slovo určitých vlastností,            

tj. jednoznačné a jakéhokoliv emocionálního zabarvení prosté slovo, jež fixuje určitý 

vědecký, technický či jinak odborný pojem.
28

 V legislativních textech se setkáváme 

s termíny právního oboru a s termíny dalších odvětví.   

Právní termíny jsou významnou složkou právního jazyka. Právní termín je výraz 

právního jazyka, nominální složka, tj. jmenná složka, právního pojmu. Právní pojmy 

pojmenovávají právní skutečnost a jejich význam je formalizován právem, je definován 

                                                           
26

 KNAPP, V. Některé otázky tvorby tezauru automatizovaného systému právních informací, 1979, str. 58 
27

 KNAPP, V. Právo a informace. Praha, 1988, str. 101 
28

 KNAPP, V. Právní pojmy a právní terminologie. 1978, str. 39 
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legálními definicemi, tj. jejich přesný význam lze dohledat v normativních 

dokumentech.  

V právní vědě se častěji setkáváme s označením právní pojem, jehož složkami 

jsou jméno („označující“), a tedy termín, a denotát („označované“), a tedy předmět 

právního pojmu. Právní pojem je jednotkou právního usuzování
29

, kdy je důležitá 

sémantická podstata výrazu, tj. vztah mezi termínem a denotátem. Právní termín 

(a termín všeobecně) je však předmětem lingvistiky, která se zabývá logickou podstatou 

výrazu.   

 Š. Luby určuje znaky právního termínu a říká, že náležitosti právního termínu 

jsou jazyková správnost, odborná správnost, jednoznačnost, přesnost, ustálenost 

a zřetelnost
30

.  Podle S. S. Alexeeva je speciální právní terminologie důležitá nejen 

z důvodu zkracování výpovědí, ale především proto, že v mnohých situacích nelze 

vyjádřit myšlenku tak přesně jako pomocí právní terminologie. Užití speciální právní 

terminologie poukazuje na vysokou právní kulturu tvorby práva či jiné právní 

činnosti.
31

     

 Odborné termíny jiných oborů (ekonomie, lékařství, ekologie, průmysl aj.) se od 

právních termínů liší tím, že jejich význam není vymezen legálními definicemi. Přesto 

jsou pod určitým významem užívány v příslušných odborných oblastech.   

 

6.1.2 Slovní spojení 

Slovní spojení jsou víceslovné výrazy, které nemůžeme přesně definovat pomocí 

legální definice. Ovšem tato spojení popisují určitou právní skutečnost, a proto mají 

pevnou stavbu, nejčastěji spojení verba a substantiva, např. vynést rozsudek.  

Podle M. Tomáška se názory na řazení slovních spojení k neterminologické 

součásti právního jazyka různí; někteří je totiž chápou jako terminologické jednotky
32

, 

jelikož vznik slovních spojení je výsledkem procesu implikace, kdy odborný termín 

rozsudek implikuje obecné sloveso vynést.    

   

                                                           
29

 KOŘENSKÝ, J. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha, 1999, str. 114 
30

 LUBA, Š. Teoretické otázky právnej terminologie v normotvornom procese. 1974, str. 728  
31

 ЩЕПАЛИН, И.В. Специфика современного языка права [online]. [cit: 4. 4. 2014].  

    Dostupné z: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1203211 
32

 TOMÁŠEK, 1998, str. 51 
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6.1.3 Jazykové šablony 

Jak uvádí O. Man, jazyková šablona je ustálený, standardní obrat (spojení slov, 

ale i celá věta) daný v určité funkční oblasti konvencí, který vstupuje do projevu jako 

ústrojný a konstrukčně hotový
33

.  

Jazykové šablony tvoří určité výrazové jednotky a fungují do určité míry jako 

kód
34

. Jsou to víceslovné, polovětné či větné konstrukce s konstantním smyslem, jež 

vznikly kombinací složek odborné slovní zásoby, termínů a slovních spojení 

s jednotkami běžné slovní zásoby
35

. Šablony jsou zcela běžnou součástí právních textů 

a mají v nich specifické postavení zejména kvůli své funkci, neboť zajišťují stylovou 

kompaktnost právního projevu.  

Jazykové šablony lze dělit podle strukturálního hlediska na lexikální, větné 

a konstrukční šablony, a podle funkčního hlediska na uvozovací, vnitřní a závěrečné 

šablony.   

    

6.2 Vnitřní členění textu 

Pro právní akty je charakteristická standardizace textu, kdy výstavbu a obsah textu 

předepisuje právní norma. Normativní texty se tedy vyznačují pevnou textovou 

výstavbou, kdy pozorujeme výrazné vnitřní členění na určité smyslové a logické celky. 

To dodává textům na přehlednosti a úhlednosti.  

Současná stylistika vymezuje dva typy vnitřního členění textu. Horizontální 

členění, jímž rozumíme jeho lineární členění na úvodní, střední a závěrečnou část, 

v psaném textu i na členění na kapitoly, odstavce
36

.  Vertikální členění pak chápeme 

jako vytváření určité struktury informací a vazeb mezi nimi v rámci textu, tj. mluvíme 

o užívání velikosti a typu písma, číslování, odrážkách aj.   

K vnitřnímu členění normativních textů je přistupováno z důvodu praktického. 

Výrazně se zjednodušuje jejich používání odborníky i laickou veřejností, vnitřní logika 

textu je přehlednější a informace a odkazy v textu jsou systematičtější.  

Dalším důvodem vnitřní strukturace textů je důvod legislativní. V Ruské federaci 

jsou pravidla pro strukturu normativních aktů vymezeny Státním standardem Celoruská 

klasifikace řídících dokumentů (třída 0200000) (Общероссийский классификатор 

                                                           
33

   MAN O., Jazykové šablony v odborném stylu. Praha, 1969, str. 106  
34

   KNAPP, 1978, str. 21 
35

   TOMÁŠEK, 1998, str. 53 
36

   ČECHOVÁ, 2008, str. 119 
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управленческой документации (класс 0200000)
37

, lze se setkat se zkratkou ОКУД). 

V České republice pravidla pro strukturu legislativních textů stanovují Legislativní 

pravidla vlády
38

.    

 

6.3   Lexikální a gramatické prostředky  

Jazykový styl právních textů je neemociální a strohý, což je podpořeno výběrem 

určitých stylistických lexikálních a gramatických prostředků. Právní jazyk směřuje 

především k přesnosti vyjadřování, jedná se o jazyk účelový, a proto v textech chybí 

emocionální prvky.   

 P. Hollander uvádí, že pro lexikální rovinu právního jazyka je charakteristické 

užívání substantiv a adjektiv, do určité míry také číslovek, dále pak zvláštní stylistická 

pravidla používání sloves a spojek, menší výskyt zájmen, příslovcí, částic, absence 

citoslovcí
39

. 

 Výběr gramatických prostředků je spojen se syntaktickou stavbou vět. Právní 

stylistika užívá častěji podřadná souvětí než souřadná, přičemž v podřazujících vztazích 

klade důraz na vztah podmínky nastoupení normativního tlaku a normativního 

následku
40

. Dále platí pravidlo, že v tomto případě je normativní obsah právní regulace 

vyjádřen ve větě hlavní. Také jsou často užívány pasivní výpovědi, i když je původce 

znám, např. rezervace je chráněna podle par. 8, a častá jsou rovněž abstraktní 

substantiva, verbonominální spojení
41

. S těmito (a dalšími) gramatickými prostředky se 

blíže seznámíme v praktické části diplomové práce.   

                                                           
37

 Общероссийский классификатор управленческой документации [online] [cit. 18. února 2014]. 

     Dostupné z: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157386/> 
38

 Legislativní pravidla Vlády [online]. [cit. 18. února 2014].  

    Dostupné z: <http://www.senat.cz/info/navrhzak/dokumentace/pravidla.htm#cast7hlava1> 
39

 HOLLÄNDER, 2012, str. 288 
40

 Tamtéž 
41

  JELÍNEK, M. Administrativně-právní styl. Praha, 1996  
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7 Problematika překladu právních textů 

7.1 Vnitrojazykový překlad - interpretace práva 

Překlad právního jazyka lze vnímat ve dvou rovinách. Rozlišujeme překlad 

vnitrojazykový a mezijazykový.  

Překlad vnitrojazykový je překlad v rámci jednoho jazyka mezi dvěma 

sémantickými rovinami (rovinou popisu právní skutečnosti a rovinou vztahu 

k právnímu jazyku jako jazykovému kódu). Vnitrojazykový překlad souvisí s právním 

pojmem výklad (interpretace) práva.  

Interpretace práva vysvětluje význam jazykového kódu, tzv. právního metajazyka, 

který vymezuje význam právních pojmů a uplatňuje se při tvorbě právních definic. 

J. Kořenský uvádí, že interpretace práva je myšlenková operace, striktně limitovaná 

sémiotickými dimenzemi příslušného normativního textu, především však jeho syntaxí 

a sémantikou
42

. J. Pauly také upozorňuje, že interpretace právních norem je prostředkem 

poznání nikoliv jejich slov, nýbrž významu a smyslu takových slov
43

.  

Aby byl význam a smysl slov pochopen, je nezbytná tzv. doplňková odborná 

kompetence. Jak uvádí P. Hollander, porozumění právnímu jazyku tedy spočívá v jeho 

předporozumění
44

. Proto je snazší provádět vnitrojazykový překlad pro překladatele 

s právnickým vzděláním než pro překladatele bez takového vzdělání.  

 

7.2 Mezijazykový překlad 

Pro překladatele bez právnického vzdělání je tedy mnohem snazší provádět 

mezijazykový překlad. Tímto překladem rozumíme vyjádření informace zachycené 

jedním jazykovým systémem (jazykem originálu, výchozím jazykem) jazykovým 

systémem jiným (jazykem překladu, cílovým jazykem).
45

 Aby byl překlad normativních 

aktů správný a nedošlo k formálnímu ani stylistickému posunu, je třeba v procesu 

překladu uplatnit jak vnitrojazykový, tak mezijazykový překlad.  

V mezijazykovém překladu se překladatel setkává zejména se dvěma základními 

problémy. První problém spočívá v různosti právních systémů (právních kultur 

s různými právními jazyky), které jsou při překladu porovnávány. V procesu překladu 

právních projevů musí překladatel převést text z výchozího jazyka do cílového tak, aby  

                                                           
42

 KOŘENSKÝ, 1989, str. 33 
43

 PAULY, J. Některé problémy správné (bezvadné) interpretace právních norem. str. 68 
44

 HOLLÄNDER, 2012 
45

 KNITTLOVÁ D. Překlad a překládání, Olomouc, 2010, str. 15 
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obsah výchozího textu zůstal neporušen, ale zároveň aby odpovídal pravidlům a normě 

cílového jazyka. Druhým problémem jsou jazykové odlišnosti jazyka výchozího 

a cílového.  

 

7.2.1 Odlišnosti právních systémů (právních kultur) 

Jak uvádí A. Gerloch, pojem právní kultura mimo jiné znamená způsob tvorby, 

interpretace a aplikace právních norem, tedy i právní systém se všemi jeho specifiky 

danými tradicemi, a v důsledku toho i pojetí legality (koncepce právního státu 

a doktríny rule of law).
46

 Na úrovni překladatelské praxe je vymezení právních systémů 

pro překladatele důležitý fakt. Protože čím jsou si právní systémy bližší, tím se zvyšuje 

šance většího množství potenciálně shodných znaků právních jazyků, a tedy i větší 

prostor pro přesnější vyjádření jednotlivých překladatelských řešení.  

Právní věda rozlišuje tři typy právních kultur (právních systémů): typ 

kontinentální, angloamerický a islámský. V rámci právních systémů se vymezují právní 

řády se společnými znaky ve způsobu tvorby, interpretace a aplikace práva. Právní řád 

je souhrnem pramenů práva platných v daném státě nebo v rámci mezinárodního 

společenství.
47

 Právní řád České republiky a právní řád Ruské federace spadají do 

kontinentálního systému (континентальная правовая система) a v něm do 

subsystému románsko-germánský okruh (романо-германская правовая семья).  

Základním pramenem práva v kontinentálním typu právní kultury je                   

zákon, typická je snaha o kodifikaci do větších celků, kodexů
48

. V tomto typu právní 

kultury se právo dělí na právo veřejné (публичное право) a soukromé (частное право). 

V rámci těchto dvou členění jsou systémy pramenů práva uspořádány podle principu 

právní síly.
49

 Představme si tedy stručný přehled systému právních dokumentů                  

států, jejichž překladem se zabýváme.  

 

 Systém pramenů práva ČR  

Základem vnitrostátního právního řádu je Ústava ČR. 

Právní předpisy jsou přijímány orgány výkonné moci a orgány územní samosprávy. 

Předpisy se dělí na předpisy originální (původní) povahy a derivativní (odvozené) 

povahy.  

                                                           
46

 GERLOCH A. Teorie práva, Plzeň, 2007 str. 112 
47

 Tamtéž, str. 82 
48

 GERLOCH, 2007, str. 113 
49

 Tamtéž, str. 82 
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Mezi předpisy originální povahy se řadí zákony, zákonná opatření Senátu.  

Mezi předpisy derivativní povahy pak patří nařízení vlády, rozhodnutí prezidenta 

republiky, právní předpisy (nařízení, vyhlášky) ministerstev a jiných správních              

úřadů, nařízení krajských a obecních rad
50

. Součástí právního řádu ČR jsou také některé 

mezinárodní smlouvy.  

 

 Systém pramenů práva RF  

Právní akty RF se člení horizontálně a vertikálně. Horizontální členění aktů je 

členění na zákonné (законные) a podzákonné (подзаконные) právní akty. Vertikálním 

členěním normativních aktů je míněno členění na akty federálního zákonodárství 

(федеральные акты), které jsou platné na celém území Ruské federace, a na akty 

schvalované jednotlivými subjekty RF (акты принимаемые субъектами РФ), které 

jsou platné v rámci subjektů RF.
51

    

Základem ruského právního řádu je Ústava RF (Конституция РФ).  

Mezi zákonné akty se řadí podle právní síly federální ústavní zákony 

(федеральные конституционные законы), federální zákony (včetně zákoníků) 

(федеральные законы (включая кодексы)), zákony subjektů RF (законы субъектов 

РФ).  

Podzákonné akty se dělí dle orgánů, které dané akty schvalují (a to na základě aktů 

zákonných). Vymezujeme následující akty: výnosy (указы) a příkazy (распоряжения) 

prezidenta RF, usnesení, nařízení (постановелния) а nařízení (распоряжения) vlády 

RF, nařízení a instrukce (приказы и инструкции) federálních orgánů výkonné moci, 

právní akty subjektů Ruské federace.     

 

7.2.2 Jazykové odlišnosti 

Druhý obtížný okruh při překladu pro překladatele představují jazykové 

odlišnosti výchozího jazyka a cílového jazyka. K tomu je potřeba dokonalá znalost 

obecného výchozího a cílového jazyka a také výchozího a cílového právního jazyka.  

V tomto případě jsou vymezeny zásady, vycházející z teorie odborného překladu, platné 

pro překlad právního jazyka.  

 

                                                           
50

 Tamtéž, str. 84 
51

 Система Российского Законодательства [online].[cit: 5. 4. 2014].   

    Dostupné z: <http://www.zakonrf.info/>  
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Při překladu právního jazyka je třeba dodržovat tyto zásady: 

1. nepřekládat termín výchozího jazyka, ale vyhledat vhodný ekvivalent v cílovém 

jazyce (v této fázi je důležité provést vnitrojazykový překlad, aby bylo patrné, 

jaká jednotka je vyhledávána 

2. vytvořit nový ústrojný a platný termín, a to v případě, kdy v cílovém jazyce 

neexistuje odpovídající termín nebo kdy termín nevyhovuje obsahově 

3.  při překladu slovních spojení a víceslovných terminologických výrazů je nutné 

dbát na rozdílnost terminologických soustav, zejména na lexikálně-sémantické 

odlišnosti
52

. 

 

7.3 Slovníky 

Pro výběr vhodných překladových ekvivalentů v ruských právních textech 

s ekologickou tematikou lze používat několik typů slovníků: překladové, odborné 

překladové, terminologické а výkladové slovníky. Kromě slovníků jsou využívány další  

zdroje (ruský Státní standard ГОСТ (GOST), Česká státní norma ČSN, normativní  

akty, učebnice práva aj.), o kterých se zmiňujeme v praktické části v příslušných 

kapitolách.  

 Co se slovníků týče, při překladu byl používán překladový slovník Lingea velký 

slovník rusko-český a česko-ruský (Brno, 2009), který zahrnuje všeobecnou i odbornou 

slovní zásobu a obsahuje 95 000 hesel. Kromě všeobecného překladového slovníku byly 

používány odborné překladové slovníky, které jsou jednooborové nebo širšího 

odborného zaměření.  

Pro překlad terminologie z právní praxe byl zvolen Rusko-český právnický 

slovník (Linde Praha, 2002), v němž je zaznamenáno kolem 20 000 hesel. Dále pak 

Česko-ruský právnický slovník (Linde Praha, 2002) s 10 000 odbornými hesly.          

Pro překlad terminologie z dalších oborů byly použity např. Rusko-český         

zemědělský a lesnický slovník: Doplněný překlad ze slovenštiny (Praha SZN, 1987) 

z oboru lesnictví a zemědělství, Anglicko-rusko-český slovník ochrany                  

přírody a životního prostředí (Brno, 1987), 1815 hesel.  

Pokud nelze dohledat určitou terminologii v překladovém slovníku, je třeba 

poradit se s odborníky daného oboru či se zaměřit na vyhledávání výrazů 

v jednojazyčných výkladových a terminologických slovnících a porovnávat hesla ve 
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výchozím a cílovém jazyce. Terminologické slovníky se soustřeďují na slova-termíny 

určitého oboru, na jejich význam a užívání. Mezi takové slovníky řadíme                 

např. Ekologický slovník terminologický a výkladový (Praha: Fortuna, 1999), 

Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie 

(Praha, 1999), 500 hesel.  

Z ruských výkladových slovníků jmenujme Сельско-хозяйственный 

энциклопедический словарь (1989), online Slovník právních a ekonomických pojmů na 

stránkách www.garant.ru, online Ekologický slovník na stránkách www.ecoindustry.ru  

a mnohé další.  

 

 

../../www.garant.ru
../../www.ecoindustry.ru
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V teoretické části diplomové práce jsme se blíže seznámili s problematikou 

právního jazyka a jeho aplikace v právních dokumentech. V praktické části teorii 

propojíme s praxí a vytvoříme tak komplexní představu o tom, jak jsou právní texty 

strukturovány a jaká jsou jejich lexikální, syntaktická a stylistická specifika.   

 

8 Použité právní dokumenty 

K překladu a následné analýze jsme zvolili celkem sedm textů normativní             

povahy: 1 federální zákon, 3 vládní usnesení a 3 nařízení.  Všechny dokumenty upravují 

právní ochranu Bajkalského přírodního území, přičemž federální zákon upravuje 

ochranu tohoto území přímo a usnesení a nařízení ji upravují dodatečně. Zde uvádíme 

přehled názvů normativních aktů s ekvivalentním českým překladem. Pro zjednodušení 

v orientaci textu označujeme dokumenty zkrácenými názvy (viz v přehledu níže). 

 

1. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" 

federální zákon ze dne 1. května 1999 č. 94-FZ, o ochraně jezera Bajkal 

Zkrácený název: zákon o ochraně Bajkalu 

 

2. Постановление от 30 августа 2001 г. N 643 „Об утверждении перечня 

видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории“ 

usnesení ze dne 30. srpna 2001 č. 643, o schválení přehledu činností zakázaných 

v centrální zóně ochrany přírody na Bajkalském přírodním území 

Zkrácený název: usnesení o zakázaných činnostech 

 

3. Постановление от 6 сентября 2000 г. N 661„Об экологическом 

зонировании Байкальской природной территории и информировании 

населения о границах Байкальской природной территории, ее 

экологических зон и об особенностях режима экологических зон“ 

usnesení ze dne 6. září 2000 č. 661, o vymezování zón ochrany přírody 

Bajkalského přírodního území a informování obyvatel o hranicích Bajkalského 

přírodního území, jeho zónách ochrany přírody a specificích režimu zón ochrany 

přírody  

Zkrácený název: usnesení o vymezování zón ochrany přírody  
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4. Постановление от 28 января 2002 г. N 67„Об особенностях охраны, 

вылова (добычи) эндемичных видов водных животных и сбора эндемичных 

видов водных растений озера Байкал“  

usnesení ze dne 28. ledna 2002 č. 67, o specificích ochrany, výlovu (lovu) 

endemických druhů vodních živočichů a sběru endemických druhů vodních 

rostlin jezera Bajkal (ve znění usnesení vlády RF ze dne 22. 10. 2012 č. 1082) 

Zkrácený název: usnesení o specificích ochrany 

  

5. Приказ от 7 апреля 2009 г. N 283 „Об утверждении правил рыболовства 

для Байкальского рыбохозяйственного бассейна“ 

nařízení ze dne 7. dubna 2009 č. 283, o schválení pravidel rybolovu v Bajkalské 

rybolovné oblasti  

Zkrácený název: nařízení o Pravidlech rybolovu 

 

6. Приказ от 8 мая 2003 г. N 155 „Об утверждении перечня промысловых 

эндемичных видов животных озера Байкал“ 

nařízení ze dne 8. května 2003 č. 155, o schválení přehledu tržních endemických 

druhů vodních živočichů jezera Bajkal  

Zkrácený název: nařízení o endemitech 

 

7. Приказ от 6 мая 2003 г. N 383 „Об утвержеднии положения о 

федеральном государственном учреждении «Забакальский национальный 

парк»“ 

nařízení ze dne 6. května 2003 č. 383, o schválení ustanovení o federální státní 

instituci Zabajkalský národní park  

Zkrácený název: nařízení o Zabajkalském parku   

 

8.1 Překlad názvů právních dokumentů 

Při překladu názvů právních normativních aktů je třeba dodržovat českou tradici 

úpravy názvů. Jestliže se názvy ruských normativních aktů uvádějí v uvozovkách 

s velkým počátečním písmenem, např.  Федеральный закон Российской Федерации 

от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", české názvy 

normativních aktů se naopak uvádějí bez uvozovek s malým počátečním              
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písmenem, např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Grafická podoba 

zmíněného názvu ruského zákona tedy vypadá následovně: federální zákon ze             

dne 1. května 1999 č. 94-FZ, o ochraně jezera Bajkal.  

 

9 Analýza normativních textů jako celků 

9.1 Obsahová struktura textů  

Všechny dokumenty upravují právní ochranu Bajkalského přírodního území, 

přičemž zákon o ochraně Bajkalu upravuje ochranu Bajkalského přírodního území 

území přímo, usnesení a nařízení ochranu tohoto území upravují dodatečně.  

 

 federální zákon ze dne 1. května 1999 č. 94-FZ, o ochraně jezera Bajkal 

Zákon o ochraně Bajkalu vymezuje právní základy ochrany životního prostředí 

jezera Bajkal. V I. hlavě jsou vymezena základní ustanovení ochrany jezera. Je právně 

vymezeno Bajkalské přírodní území (včetně tří zón ochrany přírody). Bajkalské přírodní 

území je rozsáhlé území zahrnující jezero Bajkal, Usť-Ordynskou Burjatskou 

autonomní oblast, značnou část republiky Burjatsko až k hranicím s Mongolskem, jih a 

jihovýchodní část Irkutské oblasti a západní cíp Zabajkalského kraje (do roku 2011 

nazýván Čitinská oblast). Dále jsou určeny orgány, které zajišťují právní ochranu tohoto 

území.  

II. hlava vymezuje režim a principy hospodářské činnosti a dalších činností 

prováděných na chráněném území, vodní režim, režim ochrany bajkalských 

endemitních druhů živočichů a rostliny. Dále se tato hlava zabývá principem využívání 

přírody Bajkalského přírodního území, včetně provozování turismu a odpočinku. 

III. hlava vymezuje ekologické limity určující povolené množství škodlivých 

látek (odpady, odpadní vody, emise) na Bajkalském přírodním území.  

Ve IV. hlavě je zmiňována otázka státní regulace ochrany Bajkalu, a to v otázkách 

hospodářské činností z pohledu ekologie, federálního a regionálního monitoringu stavu 

životního prostředí, financování ochrany životního prostředí Bajkalu, systematického 

rozvoje ochrany území a informování obyvatel. V závěru této hlavy je zmiňována 

odpovědnost za porušení Zákona a vymezují se pravidla mezinárodní ochrany přírody 

Bajkalu. 
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 usnesení ze dne 30. srpna 2001 č. 643, o schválení přehledu činností 

zakázaných v centrální zóně ochrany přírody na Bajkalském přírodním 

území 

Toto vládní usnesení navazuje na federální zákon o ochraně Bajkalu a vymezuje 

činnosti, jejichž provozování je na území Bajkalského přírodního území zakázáno. 

V dokumentu se hovoří o činnostech souvisejících s využíváním lesů, těžbou a 

průmyslovou činností v oblasti. Dále je zmiňován zákaz stavby dopravních komunikací 

a dalších druhů zakázané výstavby. Je také kladen důraz na manipulaci s ropnými 

produkty a všeobecně palivy. Dalším tématem je problematika vodní dopravy po jezeře 

Bajkal, problematika zakázaných vědeckých činností. Několik dostavců se zabývá 

vypouštěním škodlivých látek do ovzduší a odpadních vod do bajkalské vody.     

 

 usnesení ze dne 6. září 2000 č. 661, o vymezování zón ochrany přírody 

Bajkalského přírodního území a informování obyvatel o hranicích 

Bajkalského přírodního území, jeho zónách ochrany přírody a specificích 

režimu zón ochrany přírody  

Usnesení o vymezování zón ochrany přírody navazuje na ustanovení ve 

federálním zákoně o ochraně jezera Bajkal a v pěti bodech detailněji popisuje, za jakým 

účelem se zonace území provádí, jaké federální instituce se na tomto procesu podílejí. 

Také poukazuje na způsob financování činností, které souvisejí s vymezováním zón 

ochrany přírody. 

 

 usnesení ze dne 28. ledna 2002 č. 67, o specificích ochrany, výlovu (lovu) 

endemických druhů vodních živočichů a sběru endemických druhů vodních 

rostlin jezera Bajkal 

Usnesení blíže upravuje článek 8 Federálního zákona o ochraně jezera Bajkal a 

vymezuje pravidla pro výlov (lov) endemitních vodních živočichů a sběr endemitních 

vodních rostlin. Určuje období, kdy je zakázán výlov bajkalského omula a bajkalského 

tuleně. Vymezuje Ministerstvu zemědělství Ruské federace určitá práva v oblasti 

ochrany bajkalských vodních objektů. Určuje pravomoci Federální agentury pro 

rybolov a Ministerstva přírodních zdrojů a ekologie v této oblasti ochrany přírody.  
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 nařízení ze dne 7. dubna 2009 č. 283, o schválení Pravidel rybolovu 

v Bajkalské přírodní oblasti 

Nařízení vychází z mnoha dokumentů o ochraně a výlovu (lovu) vodních 

biologických zdrojů. Nedílnou součástí tohoto nařízení je příloha obsahující pravidla 

rybolovu v Bajkalské rybolovné oblasti. Celý dokument sestává z 6 hlav, z nichž jsme 

pro překlad zvolili Hlavu I a Hlavu III, a to čl. 1, 3 a 4.  

Hlava I vymezuje, co je předmětem Pravidel rybolovu. Také vymezuje pojem 

Bajkalská rybolovná oblast, jaké osoby a za jakých podmínek v něm mohou provádět 

rybolov. Dále se vymezují podmínky, za jakých je možné tradiční, sportovní a rekreační 

rybolov realizovat a za jakých podmínek je rybolov v této oblasti zakázán.  

Dalším fragmentem určeným k překladu je hlava III, článek 1, který udává výčet 

vodních útvarů, v nichž je zakázáno lovit vodní biologické zdroje za účelem kulturní 

osvěty a za účelem průmyslového rybolovu. Článek 3 dále vymezuje druhy vodních 

biologických zdrojů, jejichž výlov je zakázán. Článek 4 udává výčet zakázaných 

nástrojů určených k lovu a způsobu rybolovu. Zejména v článcích Hlavy III se 

setkáváme s bajkalskými reáliemi a reáliemi z oblasti rybolovu, které jsou českému 

čtenáři značně vzdálené.  

 

 nařízení ze dne 8. května 2003 č. 155, o schválení přehledu tržních 

endemických druhů vodních živočichů jezera Bajkal 

Toto nařízení navazuje na již zmíněné usnesení ze dne 28. ledna 2002 č. 67 (viz 

výše). K tomuto nařízení je připojena příloha, která uzákoňuje přehled průmyslových 

endemických druhů vodních živočichů jezera Bajkal. Jedná se o jeden druh savce Phoca 

sibirica a 3 druhy ryb z čeledi lososovitých (Coregonus autumnalis, Thymallus arcticus 

brevipinnis, Thymallus arcticus baicalensis).   

 

 nařízení ze dne 6. května 2003 č. 383, o schválení ustanovení o federálním 

státním zřízení Zabajkalský národní park 

Posledním překládaným dokumentem je nařízení o ustanovení o Zabajkalském 

národním parku. Toto nařízení vychází z dokumentu o ochraně zvláště chráněných 

přírodních území a obsahuje dokument ustanovení o Zabajkalském národním parku. 

Tento dokument se skládá z 15 hlav, z nichž byly přeloženy následující hlavy: Hlava I, 

II, V, IX, XIII, XIV a Hlava XV. 
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Hlava I vymezuje základní ustanovení o právním vymezení území Zabajkalského 

národního parku, o užívání pozemků a přilehlých oblastí parku.  

Hlava II udává přehled základních úkolů, která Zabajkalský národní park plní. 

V Hlavě V se sblíže seznamujeme s osobou spravující národní park, ředitelem 

národního parku, a jeho pravomocemi.   

Hlava IX vymezuje odpovědnost za způsobené škody a způsoby jejich náhrady.  

Hlava XIII blíže specifikuje, co vše spadá do vlastnictví národního parku a jakým 

způsobem jím lze disponovat.  

Hlavy XIV a XV jsou uváděny v samotném závěru dokumentu a specifikují 

způsoby likvidace a reorganizovat a dále určují orgány zajišťující kontrolu nad činností 

národního parku.     

  

9.2 Vnitřní členění textu 

Akademická gramatika spisovné češtiny uvádí, že způsob výstavby textu, jeho 

členění, skladba z textových jednotek, které za sebou následují v určitém pořadí – to vše 

je výrazně ovlivněno, někdy přímo určeno, typem textu
53

.   

V ruských právních normativních aktech obecně vymezujeme úvodní část, střední 

část a závěr (podpis pověřené osoby a příloha). Jednotlivé části mohou být různě 

rozsáhlé, což vyplývá z povahy a právní síly právních dokumentů. V naší práci se 

setkáváme s několika typy strukturace textů. Otázka horizontálního členění byla 

konzultována s odborníkem na ruské ekologické právo, panem doktorem 

Shornikovovem z Právní fakulty Irkutské státní univerzity. Pan doktor Shornikov 

upozornil na to, že ne vždy je zřejmé, o jakou část normativního textu jde (zejména 

pokud hovoříme o vlastních normativních textech a přílohách k normativním 

dokumentům, viz dále).   

 

I. Úvodní část  

Tato část obsahuje nadpis, jejichž obsahem jsou následující části: název orgánu, 

který akt přijal, název typu normativního aktu, tj. zda se jedná o zákon, nařízení, 

ustanovení, rozhodnutí, datum přijetí aktu, evidenční číslo aktu. Nedílnou součástí je 

však samotný název dokumentu, který musí být přesný, jasný a nasycený informacemi 

                                                           
53

 ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha, 2013, str. 889 
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tak, že musí co nejpřesněji popisovat předmět právní regulace
54

. V úvodní části mohou 

být také uvedeny informace o změnách či dodatcích k dokumentu a také místo vydání či 

schválení.  

Pro jednotnost dokumentů se používají určitá schémata (šablony – vyznačeny 

tučně), které vytvářejí určitý rámec celé úvodní části a přispívají tak k jednotnosti a 

systematičnosti dokumentů. Dále uvádíme příklady úvodních částí, včetně grafické 

úpravy.   

  

Příklad úvodní části 1: 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ 

“Об охране озера Байкал“ 

 

С изменениями и дополнениями от:  

27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 

августа 2004 г., 4, 18 декабря 2006 г., 30 октября 2007 г., 14 июля, 30 декабря 

2008 г., 18 июля, 21 ноября 2011 г. 

 

Принят Государственной Думой 2 апреля 1999 года  

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 1999 года 

 

Federální zákon ze dne 1. května 1999 č. 94-FZ, 

o ochraně jezera Bajkal 

 

Včetně změn a dodatků ze dnů: 

27. prosince 2000, 30. prosince 2001, 24. prosince 2002, 23. prosince 2003, 22. srpna 

2004, 4. a 18. prosince 2006, 30. října 2007. 14. července, 30. prosince 2008, 18. 

července, 21. listopadu 2011 

 

Přijat Státní dumou dne 2. dubna 1999 

Schválen Radou federace dne 22. dubna 1999 

 

                                                           
54 Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов [online]. 

[cit. 18. 2. 2014]. Dostupné z: <http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/rekomend/> 

http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/rekomend/
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Příklad úvodní části 2: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2002 г. N 67 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОХРАНЫ, ВЫЛОВА (ДОБЫЧИ) 

ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ И СБОРА  ЭНДЕМИЧНЫХ 

ВИДОВ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1082) 

VLÁDA RUSKÉ FEDERACE 

 

USNESENÍ 

ze dne 28. ledna 2002 č. 67, 

 

O SPECIFICÍCH OCHRANY, VÝLOVU (LOVU) ENDEMICKÝCH DRUHŮ 

VODNÍCH ŽIVOČICHŮ A SBĚRU ENDEMICKÝCH DRUHŮ VODNÍCH 

ROSTLIN JEZERA BAJKAL 

 

(ve znění usnesení vlády RF ze dne 22. 10. 2012 č. 1082) 

 

II. Střední část  

           Střední část obsahuje samotný normativní text normativního charakteru. Pouze u 

zákonů (v našem překladovém materiálu se jedná pouze o zákon o ochraně jezera 

Bajkal) se vyčleňuje speciální část - preambule (преамбула).  

 

 Preambule 

Preambule je úvodní část popisující právní východiska textu či odůvodnění 

právní skutečnosti, popř. popisuje okolnosti, za jakých byl zákon přijímán. Preambule 

se v českém ani ruském právním prostředí nijak nečlení.  
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Preambule zákona o ochraně Bajkalu: 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы охраны озера 

Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой 

Российской Федерации, но и природным объектом всемирного наследия. 

Tento zákon vymezuje právní základy ochrany jezera Bajkal, jedinečného ekosystému 

Ruské federace a přírodního objektu světového dědictví. 

 

 Normativní text 

Normativní texty mají vnitřní logickou strukturu. Bývají dále strukturovány na 

jednotlivé části. Pro vlastní normativní text je charakteristický výskyt jazykových 

šablon (viz kapitola další kapitola 9.2.2. Jazykové šablony). Překládáné normativní 

dokumenty jsou rozčleněny následovně:  

zákon o ochraně Bajkalu hlavy (главы), články (статьи), body (пункты), 

podbody (подпункты), odstavce (абзацы) 

usnesení o zakázaných 

činnostech 

odstavce 

usnesení o vymezování zón 

ochrany přírody 

body, odstavce 

usnesení o specificích ochrany body, odstavce 

nařízení o Pravidlech rybolovu hlavy, články, body, podbody 

nařízení o endemitech body 

nařízení o Zabajkalském parku body, odstavce 

 

III. Podpis pověřené osoby 

Pod vlastní normativní text se podepisuje osoba schvalující platnost daného 

dokumentu, např. prezident Ruské federace B. Jelcin (Президент Российской 

Федерации, Б.Ельцин), předseda vlády Ruské federace Kasjanov (Председатель 

Правительства Российской Федерации ), náměstek ministra K. V. Jankov 

(Заместитель Министра К.В.Янков).  
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IV. Příloha  

Přílohy jsou nepovinné součásti normativních aktů, v našem překladovém 

materiálu se však vyskytují. Podle slov pana doktora Šornikova z Právnické fakulty 

Irkustké státní univerzity přílohy k dokumentům vykonávají dvě funkce: funkci 

doplňující a normativní. Uvádíme přehled dokumentů s názvy jejich příloh. Přílohy také 

mohou být členěny, proto zároveň uvádíme poznámku o jejich členění.     

 

1. usnesení o zakázaných činnostech 

ruský název 

přílohy 

Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории         

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2009 N 

435, от 13.01.2010 N 1) 

český název 

přílohy 

Přehled činností, zakázaných v centrální zóně ochrany přírody na 

Bajkalském přírodním území                                                                 

(ve znění nařízení vlády Ruské federace RF ze dne 19. května 

2009, č. 435, ze dne 13. ledna 2010 č. 1) 

vnitřní členění odstavce 

 

2. nařízení o Pravidlech rybolovu 

ruský název 

přílohy 

Правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственого 

бассейна 

český název 

přílohy 
Pravidla rybolovu v Бajkalské rybolovné oblasti 

vnitřní členění hlavy, body, podbody 

 

3. nařízení o endemitech 

ruský název 

přílohy 

Перечень промысловых эндемичных видов водных животных 

озера Байкал  

český název 

přílohy 

Seznam tržních endemických druhů vodních živočichů jezera 

Bajkal 

vnitřní členění body 
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4. nařízení o Zabajkalském parku   

ruský název 

přílohy 

Положение о федеральном государственном учреждении  

"Забайкальский национальный парк" 

 

(утв. приказом МПР РФ от 6 мая 2003 г. N 383) 

(с изменениями от 17 марта 2005 г., 27 февраля, 26 марта  

2009 г.) 

 

пос. Усть-Баргузин, Республика Бурятия, 2003 г. 

český název 

přílohy 

Ustanovení o federální státní instituci 

Zabajkalský národní park 

 

(schváleno nařízením Ministerstva přírodních zdrojů RF ze dne 6. 

května č.383) 

(včetně změn ze dne 17. března 2005, 27. února a 26. března 2009) 

 

Osada Usť-Barguzin, Republika Burjatsko, 2003 

vnitřní členění hlavy, body, podbody 

 

Povšimněme si: 

V tomto případě má toto ustanovení (příloha) charakter samostatného normativního 

aktu. Příloha je schválena příslušným nařízením, které danému ustanovení dává právní 

sílu.   

 

 

9.2.1 Intertextovost  

V rámci členění textů právních dokumentů dále vymezujeme intertextové prvky, 

tj. odkazování na jiné zákony či podzákonné dokumenty. Tyto prvky signalizují, že 

jednotlivé texty jsou zapojeny do kontextu systému právních dokumentů a že právní 

dokumenty v oblasti ochrany jezera Bajkal na sebe navazují a navzájem se informačně 

doplňují a rozšiřují svou platnost. 

Příkladem intertextového prvku může být část názvu zákona o ochraně Bajkalu, 

v němž se objevuje výčet změn a dodatků, které byly vytvořeny k tomuto zákonu.  
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V právní praxi tato informace musí být zvážena při posuzování právní situace.  

С изменениями и дополнениями от: 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 

декабря 2002 г., (…). 

 Dalším příkladedm intertextového elementu je jazyková šablona v úvodu 

usnesení o zakázaných činnostech. Tato šablona zní: В соответствии с Федеральным 

законом "Об охране озера Байкал" (…) // V souladu s federálním zákonem o ochraně 

jezera Bajkal (…). Tento odkaz poukazuje na souvislost dokumentu s hlavním 

dokumentem v problematice ochrany jezera Bajkal.  V dalších textech se objevují 

podobné odkazující prvky v podobě odkazů na související dokumenty.  

Jako např. v nařízení o Pravidlech rybolovu: В соответствии со статьей 

43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 52 (часть I), ст. 5270; (…) // V souladu s článkem 

43.1. federálního zákona ze dne 20. prosince 2004 č. 166-FZ, o rybolovu a ochraně 

vodních biologických zdrojů (Sbírka zákonů RF, 2004, č. 52 (část 1.), čl.. 5270; (…). 

Nebo se také dále v textu se vyskytuje odkaz na bod 2 stejného dokumentu: указанных 

в пункте 2 Правил рыболовства// vymezených v bodě 2 Pravidel rybolovu.  

Podobného odkazování si všímáme i v nařízení o Zabajkalském parku, kde je 

v úvodu uveden výčet dokumentů, na jejichž základě byl tento dokument vytvořen, viz 

Příloha 1 – Překlad normativních dokumentů, Základní ustanovení, bod 1.1.  

        

9.2.2 Jazykové šablony 

Jazykové šablony jsou nezbytnou součástí právních dokumentů, a to ať už 

z pohledu čistě formálního či věcného obsahu právních aktů.  

Jazykové šabloně v ruštině odpovídá konstrukčně hotový český obrat, přičemž 

tyto obraty se nemusí shodovat formou, ale musí plnit stejnou funkci, např. ruské 

šabloně podle článku 3 federálního zákona odpovídá české в порядке, 

предусмотренном статьей 3 Федерального закона.   

 V sedmi překládaných textech se setkáváme s 20 typy jazykových šablon. Níže 

uvádíme kompletní přehled všech 20 ruských jazykových šablon, které se v textech 

objevují. Zároveň připojujeme i jejich český překlad. Šablony dělíme na šablony 

uvozovací (včetně typu dokumentů, které jsou jimi uvozovány), větné a lexikální.    

 

 

http://www.referent.ru/1/117063?l397#l397
http://www.referent.ru/1/117063?l397#l397
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 Uvozovací šablony  

  

 Ustálené právní větné formulace 

6 Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем (...), применяются правила международного договора.  

Pokud mezinárodní smlouvy Ruské federace stanovují jiná pravidla, než (...), 

platí pravidla mezinárodních smluv.   

7 Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

(také se v právních aktech můžeme setkat s formulací Контроль за 

выполнением настоящего приказа оставляю за собой.) 

Vyhrazuji si právo na dozor nad plněním tohoto ustanovení 

8 Лица, виновные в нарушении ……… несут ответственность в 

соответсвии с .... законодательством Российской Федерации. 

Osoby, které poruší … , jsou odpovědné v souladu s … zákonodárstvím Ruské 

federace.  

9 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Tento federální zákon nabývá platnosti dnem jeho oficiálního zveřejnění. 

 

 

 

 

1 Настоящий Федеральный закон опредляет ... zákon 

Tento federální zákon vymezuje ...   

2 В соответсвии с Федерльным законом ... Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

usnesení 

 V souladu s federálním zákonem …vláda Ruské federace ukládá 

3 Положение ... разработано в соответствии с ... ustanovení 

Ustanovení … je vypracováno v souladu s ... 

4 В соответствии с Постановлением ... приказываю: nařízení 

V souladu s usnesením … nařizuji 

5 В соответствии со статьей (пунктом) ... приказываю: 

V souladu s článkem (bodem)… nařizuji 
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10 Нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Normativní právní akty Ruské Federace musejí být uvedeny do souladu s tímto 

federálním zákonem. 

11 Нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 Normativní právní akty Ruské Federace jsou platné v souladu s tímto 

Federálním zákonem.  

12 Правовое регулирование ... осуществляется ... 

Právní regulace … se provádí … 

13 (...) осуществить регистрацию Положения в установленном порядке. 

(...) stanoveným způsobem zaregistrovat toto ustanovení. 

     

 Lexikální šablony 

14 в порядке, установленнном Правительством Российской Федерации 

způsobem stanoveným vládou Ruské federace 

15 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

způsobem stanoveným zákonodárstvím Ruské federace 

16 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

způsobem stanoveným zákonodárstvím Ruské federace 

17 в порядке, определенном законодательством Российской Федерации 

způsobem stanoveným zákonodárstvím Ruské federace 

18 в установленном порядке 

 stanoveným způsobem  

19 в порядке, предусмотренном статьей ... Федерального закона… 

 podle článku … federálního zákona … 

20 предусмотренных статьей ....Федерального закона  

 jak je uvedeno ve čl. … federálního zákona 

21 в пределах их компетенции 

 v rámci jejich kompetencí 
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Příklady užití v textech  

Příklad 1: zákon o ochraně Bajkalu 

Экологическое зонирование Байкальской природной территории осуществляется 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Vymezení zón ochrany přírody Bajkalského přírodního území se provádí způsobem 

stanoveným vládou Ruské federace.  

Příklad 2: nařízení o Zabajkalském parku   

Директору федерального государственного учреждения "Забайкальский 

национальный парк" Мельникову В.С. осуществить регистрацию Положения в 

установленном порядке. 

Řediteli federální státní organizace Zabajkalský národní park, V. S. Melnikovovi, 

stanoveným způsobem zaregistrovat toto Ustanovení.  

Příklad 3: zákon o ochraně Bajkalu 

(…) режим наполнения и сработки озера Байкал определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

(…) režimu odvodňování a zavodňování jezera Bajkal stanovuje pověřený federální 

orgán výkonné moci způsobem stanoveným zákonodárstvím Ruské federace; 

  

10 Analýza slovní zásoby jazyka právních textů 

10.1 Tematické hledisko analýzy slovní zásoby   

V právních textech provádíme analýzu terminologické slovní zásoby. Jedná se o 

termíny:  

1. odborné právní termíny  

2. odborné termíny z jiných oborů   

 

10.1.1 Odborné právní termíny  

Odborné právní termíny jsou charakteristické pro texty právních dokumentů. 

Jejich význam je vymezen legislativními definicemi v závazných právních normativních 

aktech. Jako příklad právního termínu uveďme slovní spojení использование 

природных ресурсов s odpovídajícím českým ekvivalentem využití přírodních zdrojů.  
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Legální definice termínu je uvedena ve federálním zákonu o ochraně životního 

prostředí
55

, tudíž termín je uzákoněn a v tomto kontextu se užívá v právním jazyce.  

Pro určování termínů, zda se jedná o právní termíny či termíny z jiných 

odborných oblastí, jsme využili Slovník právních a ekonomických pojmů              

(Словарь юродических и экономичексих терминов) na stránkách           

http://base.consultant.ru, který obsahuje právní termíny (včetně odkazů na legální 

definice v příslušných dokumentech) vygenerované ze všech právních aktů dosud 

vydaných na území Ruské federace.  

V překladovém materiálu se vyskytuje velké množství právních termínů, nejvíce 

z odvětví práva životního prostředí, dále také z práva správního, občanského, 

pracovního, ústavního, trestního a mořského. Níže uvádíme příklady právních termínů 

jednotlivých odvětví práva ruského právního řádu, konkrétně se jedná o tato odvětví 

práva. Právo životního prostředí, stavební právo, pracovní právo, občanské právo, další 

odvětví práva: ústavní, trestní, správní a mořské právo. K právním termínům řadíme 

také termíny ze státních standardů GOST.  

Jak již bylo zmíněno, níže je uveden pouze reprezentativní vzorek právních 

termínů, jejich úplný výčet naleznete v příloze. Tvary termínů uvádíme v singuláru a v 

plurálu, což vyplývá z kodifikace v právních dokumentech.  

 

 Termíny práva životního prostředí 

V překladovém materiálu jsou nejvíce zastoupeny termíny odvětví právo 

životního prostředí. V jednotlivých textech se mnohé termíny opakují, např. водный 

биологический объект, водоохранная зона, лесной фонд, центральная 

экологическая зона, вреднoe веществo, природные ресурсы aj. Termíny jsou 

většinou dvouslovné či tříslovné.  

Níže uvádíme v tabulkách příklady právních termínů a příslušné dokumenty, 

v nichž lze dohledat definice těchto termínů.   
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 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [online].  

  [cit. 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157031/> 
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federální zákon o ochraně životního prostředí
56

 

животный мир živočichové 

использование природных ресурсов využívání přírodních zdrojů 

охранa окружающей среды ochrana životního prostředí 

природный ландшафт přírodní krajina 

растительный мир rostliny 

 

federální zákon o zvláště chráněných přírodních územích
57

 

национальный парк národní park 

особо охраняемая природная 

территория 

zvláště chráněné přírodní území 

 

federální zákon o průmyslových a komunálních odpadech 

захоронение отходов ukládání odpadů 

обезвреживание отходов   likvidace odpadů 

отходы производства и потребления komunální odpad a odpad z výroby   

размещение отходов   skladování odpadu 

сброс отходов   vypouštění odpadu 

 

zákoník o pozemcích
58

 

земельный участок pozemek 

земли лесного фонда pozemky určené k plnění funkcí lesa 

земли других категорий pozemky jiných kategorií 

нелесные земли pozemky jiných druhů 

прибрежная защитная полоса příbřežní ochranné pásmo 

 

státní standardy GOST
59

 

вреднoe веществo škodlivá látka 

особо опасныe вредныe веществa zvláště nebezpečné látky 

высокоопасныe вредныe веществa vysoce nebezpečné látky 

биологическое загрязнение biologické znečištění 

государственный экологический надзор státní ekologický dozor 

 

federání zákon o ochraně ovzduší
60

  

атмосферный воздух  ovzduší 
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 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [online].  
57

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  "Об особо охраняемых природных территориях“ 

[online]. [cit. 9.března 2014].  
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 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ [online]. [cit. 9.března 2014].  

   Dostupné z: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148550/> 
59

 ГОСТ 12.1.007-76 [online]. [cit. 9. 3. 2014].  

   Dostupné z: <http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4655/index.php> 
60

 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" [online].  

   [cit. 9.března 2014]. Dostupné z: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150000/> 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4655/index.php
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zákoník o lesích
61

 

воспроизводство лесов obnova lesů 

заготовка живицы těžba pryskyřice 

защитныe леса  chráněné lesy 

лесной фонд lesní půdní fond 

санитарно-оздоровительныe 

мероприятия  
hygienické a ozdravné zásahy 

 

 Termíny stavebního práva 

Terminologie stavebního práva je zastoupena mnohem méně, než je tomu u 

terminologie odvětví práva životního prostředí. V překladovém materiálu se vyskytují 

termíny ze stavebního zákoníku, státních standardů a dalších.  

документ территориального 

планирования 

dokument územního plánování 

помещение prostor 

хозяйственная деятельность hospodářská činnost 

особая экономическая зона  zvláštní ekonomická zóna 

 

 Termíny pracovního práva 

Terminologie jazyka pracovního práva se vyskytuje v nařízení o Zabajkalském 

parku, ve kterém se vymezují vztahy povinnosti ředitele Zabajkalského národního parku 

a jeho vztah k zaměstnancům. Terminologie pracovního práva je vymezena v 

v zákoníku práce RF. 

zákoník práce
62

    

внутренний трудовой распорядок  vnitřní pracovní řád 

денежное выскание peněžní postih 

дисциплинарные взыскания   disciplinární postih 

работник  zaměstnanec 

срочный трудовoй договор  pracovní smlouva na dobu určitou 

 

 Termíny občanského práva 

 Občanské právo upravuje práva a povinnosti účastníků občanskoprávních 

vztahů. S občanskoprávní terminologií se nejčastěji setkáváme v nařízení o 

Zabajkalském parku. 
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 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ [online]. [cit. 10. 3. 2014].   

   Dostupné z: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160138/> 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ [online].  

   [cit. 10. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161262/> 
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občanský zákoník
63

 a s ním související akty 

вред škoda 

гражданскoe законодательство  občanské zákonodárství 

гражданский оборот občanskoprávní styk 

частная собственность soukromé vlastnictví 

юридическое действие právní úkon 

 

 Termíny dalších odvětví práva 

V právních textech se také vyskytují termíny z dalších právních odvětví jako 

práva ústavního, mořského či trestního.  

ústavní právo
64

  

иностранный гражданин cizí státní příslušník 

гражданин občan 

 

mořské právo 

прямaя исходнaя линия přímá základní linie 

 

trestní právo
65

  

уголовная ответственность trestní odpovědnost 

 

10.1.2 Odborné termíny z jiných oborů 

Kromě právní terminologie, jež je základem právního jazyka, se v právních 

dokumentech vyskytuje značné množství odborné terminologie z mnoha dalších oblastí. 

Odborné termíny rozdělujeme tematicky a vzestupně v abecedním pořadí do 10 skupin: 

cestovní ruch, doprava, ekologie (kterou vnitřně dělíme na oblasti obecná ekologie, 

ekologie vod, ekologie odpadů, ekologie krajiny), ekonomie, geografie, hydrologie, 

průmysl (který vnitřně členíme na energetický průmysl, chemický průmysl, stavební 

průmysl, kožařský průmysl a také uvádíme druhy průmyslových podniků), společnost, 

věda a technika, vojenství. Níže uvádíme příklady ze všech kategorií a doplňujeme je o 

příklady z textu.  
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 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ [online].  
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 cestovní ruch 

палаточный городок stanový tábor 

регулируемый туризм regulovaný turismus 

рекреационный комплекс rekreační komplex 

санаторно-курортный комплекс lázeňský komplex 

туризм и отдых turismus a odpočinek 

 

 doprava 

буксировка древесины plavení dřeva, voroplavba 

внутренний водный транспорт vnitrozemská vodní doprava 

маломернoe судно malé plavidlo 

молевой сплав леса volná plavba dřeva 

плавучее средство plovoucí zařízení 

 

 ekologie 

Ze zaměření překladového materiálu vyplývá, že nejvíce termínů řadíme do 

oddílu ochrany životního prostředí. Celkově se v textech vykytuje (83) termínů, z nichž 

mnohé se v textech opakují jako např. эндемичное животное, орудие вылова, водный 

объект рыбохозяйственного значения, выбросы вредных веществ aj. 

 Jak jsme uvedli výše, tuto část vnitřně dělíme na 4 tematické celky.  

 

- obecná ekologie  

естественная экосистема  přirozený ekosystém 

нагрузка на окружающую среду zátěž životního prostředí/ ekologická zátěž 

уникальная экологическая система jedinečný ekosystém 

устойчивоe развитиe (trvale) udržitelný rozvoj 

эндемичный вид endemický druh 

 

- ekologie vod 

водный объект рыбохозяйственного 

значения 

vodní útvar rybářského významu 

место зимовки zimoviště 

место нереста (нерестилище)   trdliště 

промышленноe рыболовствo   průmyslový rybolov 

орудие вылова technický prostředek k lovu 

особо охраняемые виды рыб zvláště chráněné druhy ryb 

 

- ekologie odpadů 

льяльные сточные воды odpadní vody s obsahem ropných látek 

место размещения отходов skládka 

наземное захоронение отходов ukládání odpadu na povrchu země 

oчисткa сточных вод čištění odpadních vod 

утилизация отходов využívání odpadu 
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- ekologie krajiny 

вредители леса lesní škůdci 

лесохозяйственные работы lesnické práce 

сплошнaя рубка plošné kácení 

средствo защиты растений přípravek na ochranu rostlin 

эталонный природный участок reprezentativní přírodní úsek 

 

 ekonomie 

 S ekonomickou terminologií se nejčastěji setkáváme v zákoně o ochraně Bajkalu 

a v usnesení o Zabajkalském parku, v němž je značná část dokumentu zaměřena právě 

na ekonomické otázky fungování parku.    

временной вид работы  dočasná práce 

казначейство finanční úřad 

учреждениe бюджетной сферы rozpočtové organizace 

фактические затраты skutečné náklady 

штатное расписание obsazení funkcí 

 

 geografie 

 Geografická tematika v dokumentech úzce souvisí s jezeram Bajkal, kdy jsou 

vymezována území, ať už zón ochrany přírody, tak i rybolovných oblastí na Bajkalu, ve 

kterých je celoročně zakázán rybolov.   

бассейн (озера) povodí 

обводненный карьер zatopený lom 

равноудаленная линия ekvidistantní linie 

старицa mrtvé rameno 

сухопутная территория  pevninská část  

 

 hydrologie 

водный режим hydrologický režim 

наполнениe озера zavodňování jezera 

уровень воды úroveň vodní hladiny 

повышение уровня воды zvyšování hladiny vody 

физическое изменение состояния změna fyzikálních podmínek 

 

 průmysl 

S terminologií průmyslu se setkáváme v usnesení o zakázaných činnostech, jež 

vymezuje přehled zakázaných činností na Bajkale. Jelikož má průmyslová činnost 

největší negativní vliv na životní prostředí Bajkalu, průmyslu je věnována značná část 

tohoto dokumentu.  Terminologii tohoto oddílu vnitřně členíme na 4 části. Zároveň 

samostatně uvádíme příklady překladů slovních spojení s pojmem предприятие.   
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- chemický průmysl 

взрывчатoe веществo výbušnina 

продукт химическoго синтеза produkt chemické syntézy 

резиновое изделие pryžový výrobek 

сельскохозяйственное удобрение zemědělské hnojivo 

токсичнoe веществo toxická látka 

 

- energetický průmysl 

металлическая руда kovová ruda 

источник автономного электропитания autonomní zdroj napájení 

местноe газоснабжениe lokální rozvod plynu 

единичной мощности jednotný výkon 

распределение электроэнергии rozvod elektřiny 

 

- stavební průmysl 

взрывные работы trhací práce 

государственнaя экспертиза проектной 

документации  

státní znalecký posudek k projektové 

dokumentaci 

дноуглубительныe работы hloubící práce 

строительнaя индустрия stavební průmysl 

 

- kožařský průmysl 

выделка меха činění kožešin 

крашение меха barvení kožešin 

дубление кожи 
činění kůže na usně 

выделка кожи 

 

- druhy průmyslových podniků 

деревообрабатывающee п. dřevozpracující podnik 

машиностроительнoe п. podnik strojírenského průmyslu 

полиграфическoe п.  polygrafický závod 

топливно-энергетическoe п.    podnik paliv a energetiky 

 

 společnost 

 V nařízení o Pravidlech rybolovu se vyskytují termíny z oblasti společenské 

tematiky. Jedná se zejména o vymezení pravidel pro etnické skupiny Sibiře.   

коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации  

původní malé národy Severu, Sibiře a 

Dálného východu 

традиционный образ жизни tradiční způsob života 

традиционная хозяйственная 

деятельность 
tradiční hospodářská činnost 
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 věda a technika 

 V překladech se v malé míře setkáváme s terminologií z oblasti vědy a techniky, 

a to konkrétně z oblasti výzkumu a a moderních technologií.  

естественные науки   přírodní vědy 

генетическая структура    genetická struktura 

исследования  výzkumná činnost 

ядерно-взрывные технологии jaderné technologie 

 

 vojenství 

V usnesení o zakázaných činnostech se v jednom odstavci vymezujícím 

zakázané činnosti při manipulaci s vojenskou technikou vyskytují termíny z oblasti 

vojenství.    

военная техника  vojenská technika 

боеприпасы   munice 

системa вооружения  zbraně 

 

 

10.2 Analýza právního jazyka z hlediska slovních druhů 

Při analýze z hlediska slovních druhů pozorujeme jednoznačnou převahu 

substantiv a adjektiv. V mohem menší míře jsou zastoupena slovesa, která se často 

vyskytují ve verbonominálních spojeních. Ve velké míře jsou zastoupena přídavná 

jména slovesná, která často nahrazují funkci sloves. V právních textech také 

pozorujeme značný výskyt nepůvodních předložek, které narozdíl od původních 

předložek více konkretizují význam vztahů mezi větnými členy. 

       

10.2.1 Substantiva 

 Rozdělení substantiv podle gramatického rodu 

Substantiva dělíme podle rodu na maskulina, feminina a neutra. Níže uvádíme 

příklady substantiv, jejichž rody se v češtině i v ruštině shodují.   

 

A. Maskulina – příklady z textu:   

акт, абзац, Байкал, биоресурс, бюджет, вид, воздух, вредитель, вылов, газ, 

груз, директор, доступ, закон, запад, источник, край, лес, мир, мониторинг, 

надзор, нефтепровод, номратив, образец, объект, объем, округ, омуль, орган, 

отдых, парк, паспорт, перечень, пестицид, плот, показатель, порядок, 

президент, председатель, принцип, район, режим, результат, ресурс, сбор, 

субъект, счет, транспорт, участник aj.  
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B. Feminina – příklady z textu: 

безопасность, власть, вода, деятельность, доверенность, документация, 

должность, Дума, заготовка, защита, земля, зона, карта, комплексность, 

Конституция, концентрация, ликвидация, нагрузка, наука, нерпа, нефть, норма, 

оборона, охрана, площадь, премия, природа, разработка, реконструкция, руда, 

структура, технология, Федерация, ширина, экспертиза, электростанция aj. 

C. Neutra – příklady z textu: 

водоснабжение, выполнение, дубление, законодательство, захоронениe, 

информирование, место, месторождение, министерство, наполнение, нарушение, 

население, наследие, обеспечение, озеро, опубликование, осуществление, 

планирование, постановление, правило, природопользование, размещение, 

размножение, разрешение, решение, сжигание, складирование, судно, топливо, 

хозяйство, финансирование aj.     

 

V ruštině se ale často setkáváme se substantivy, jež se v ruštině a v češtině 

neshodují v rodě.  Dále uvádíme výčet všech těchto substantiv.  

Rozdíly v gramatických rodech podstaných jmen  

RJ neutrum 

ČJ 

femininum RJ femininum 

ČJ 

maskulinum 

RJ 

maskulinum  

ČJ 

femininum  

агентство agentura жизнь život район oddělení 

правительство vláda программа program размер velikost 

водохранилище vodní nádrž точка bod вес váha 

производство výroba борьба boj мех kožešina 

собрание sbírka основа základ синтез syntéza 

здание budova мощность výkon транспорт doprava 

сооружение stavba индустрия 
průmysl 

контроль kontrola 

помещение místnost промышленность памятник památka 

условие podmínka тара obal метод metoda 

просвещение osvěta экосистема ekosystém договор dohoda 

сотрудничество spolupráce задача úkol предел hranice 

управление správa цель cíl банк banka 

помномочие plná moc нерпа tuleň труд práce 

учреждение organizace доплата příplatek штраф pokuta 

регулирование regulace статья článek вред 
škoda 

растение rostlina система systém ущерб 

лицо osoba связь vztah путь cesta 

вещество látka     уровень úroveň 

        рубеж hranice 
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RJ neutrum 

ČJ 

maskulinum RJ femininum ČJ neutrum 

RJ 

maskulinum  

ČJ 

neutrum 

предприятие podnik собственность vlastnictví отдел oddělení 

средство prostředek рубка kácení состав složení 

насаждение porost древесина dřevo сплав plavení 

ископаемое nerost полоса pásmo 

  

изделие výrobek очистка čištění 

значение význam эксплуатация uvedení do 

provozu 

имущество majetek мера opatření 

взыскание postih территория území 

действие činnost среда prostředí 

орудие nástroj 

  

рыболовство rybolov 

данное údaj 

влияние vliv, dopad 

воздействие vliv 

развитие rozvoj 

требование požadavek 

животное živočich 

орудие nástroj 

казначейство finanční úřad 

отношение vztah 

состояние stav 

сотрудничество spolupráce 

 

 Rozdělení substantiv podle čísla 

V textu se dále vyskytují substantiva vyjádřená v singuláru a plurálu. Mnohá 

taková jména překládáme shodným číslem, některá však nikoliv. Jedná se o tato 

substantiva:  

A. hromadná substantiva:  

отходы  -  odpad 

недра   -  nerostné bohatství 

B. v ruštině tvoří pouze sg., v češtině sg. i pl.   

деятельность  -  činnost / činnosti 

опыт    -  zkušenost / zkušenosti 

информация   -  informace (sg. i pl.)  
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Povšimněme si: 

Také jsme se při překladu setkali s pojmy  газоснабжение a водоснабжение. 

Tyto pojmy lze přeložit jak plurálním tvarem (dodávky plynu, dodávky vody), tak 

singulárním tvarem (dodávky plynu, dodávky vody). V odborné sféře se vyskytují obě 

formy substantiv, my jsme však vzhledem ke kontextu zvolili plurální formy. 

    

10.2.2 Adjektiva 

 Adjektiva přesňují či doplňují význam substantiv, plní funkci přívlastku a 

podílejí se na vzniku terminologických spojení. Nejvíce se setkáváme s dvouslovnými 

spojeními, v textu se celkem vyskytuje 839 těchto slovních pojení. Běžný je dále výskyt 

trojslovných termínů (2 adejktiva a 1 substantivum).  Jejich celkový počet v textech je 

176. V několika případech se vyskytují i čtyřslovné výrazy v textech celkem 9krát. 

V nařízení o Zabajkalském parku se setkáváme s pětislovným spojením, konkrétně 4 

výskyty plného názvu národního parku.  

Uvádíme příklady adjektiv společně s uvedením substantiva, ke kterým se váží. 

Pojmy se mnohdy opakují jak v rámci jednoho textu, tak i v rámci všech textů.     

 

A. 1 adjektivum + substantivum  

байкальская (нерпа),  водосборная (площадь), водный (режим), водные 

(растения), гражданское (законодательство), должностные (структруы), 

заинтересованный (орган),  защитный (лес), исполнительная (власть), 

максимальное (значение), негативное (воздействие), незaконное 

(природопользование), нерестовая (миграция), историко-культурный (объект), 

Красная (книга), окружающая (среда), основные (принципы), особый (режим), 

персональная (ответственность), Российская (Федерация), Федеральный (закон), 

хозяйственная (деятельность), частная (собственность), Читинская (облaсть), 

экологическая (зона), экологическая (система), эндемичный (вид) aj.       

 

- v zákonu o Bajkalu (celkem spojení 235) jsou nejčastěji zastoupena tato 

dvouslovná spojení: Российская Федерация (42), федеральный закон (14) a 

исполнительная власть (13) 

- v usnesení o zakázaných činnostech (celkem 160 výskytů) jsou najčastěji 

zastoupena tato spojení: Российская Федерация (6),  сточные воды (6)  
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- v usnesení o vymezování zón ochrany přírody (celkem 45) jsou nejčastěji tato 

spojení: Российская Федерация (6), экологическaя зонa (4) 

- v usnesení o specificích ochrany (celkem 56) dominují pojmy эндемичный вид 

(11), водный животный (6), воднoe растениe (6)  

- v nařízení o Pravidlech rybolovu (celkem 143 výskytů) jasně převládá pojem 

водный биоресурс (30), dále se také občas opakují pojmy Российская 

Федерация (7) a рыбохозяйственноe значениe (6)  

- v nařízení o endemitech (celkem 17) dominují pojmy эндемичный вид (6), 

Российскaя Федерация (3) a водный животный (3)  

- v nařízení o Zabajkalském parku (celkem 179 výskytů) převládají dvouslovné 

pojmy национальный парк (53), Российскaя Федерация (25)  

 

B. 2 adjektiva + substantivum      

Байкальская природная (территория), Байкальский рыбохозяйственный 

(бассейн), бесплатная экологичесакя (информация), внутренний трудовой 

(распорядок), водные биологические (ресурсы), государтсвенная экологическая 

(экспертиза), государставенные информационные (ресурсы), государственный 

экологический (мониторинг), Забайкальский национальный (парк), коренные 

малочисленные (народы), межмуниципальные целевые (программы), 

нормативный правовой (акт), общие допустимые (уловы), охраняемая природная 

(территория), уполномоченный федеральный (орган), традиционная 

хозяйственная (деятельность), федеральное государственное (учреждение), 

эталонные природные (участки) aj.  

 

- v zákonu o Bajkalu (celkem 91 výskytů) se nejčastěji vykytují trojslovná 

pojmenování уникальная экологическая системa (21), Байкальская 

природная территория (15), центральная экологическая зонa (15) 

- v usnesení o zakázaných činnostech (celkem 22 výskytů) je nejvíce zastoupeno 

pojmenování охраняемая природная территория (2)  

- v nařízení o Pravidlech rybolovu (celkem 16 výskytů) pozorujeme nejčastější 

výskyt pojmu Байкальский рыбохозяйственный бассейн (5). 
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- v nařízení o Zabajkalském parku (celkem 27 výskytů) je z troslovných 

pojmenování nejčastěji zastoupen Забакальский национальный парк (7) a 

охраняемая природная территория (5) 

- nařízení o vymezování zón (celkem 16) je nejčastější Байкальская природная 

территория (7)  

- v nařízení o endemitech se vyskytují nejčastěji промысловые эндемичные    

виды (2) 

- v usnesení o specificích ochrany nejsou tato pojmenování zastoupena.  

 

C. 3 adjektiva + substantivum  

неметаллические прочие минеральные (продукты) (1), региональный 

государственный экологический (надзор) (1),  Усть-Ордынский Бурятский 

автономный (округ) (6), федеральный государственный экологический       

(надзор) (1)  

 

D. 4 adjektiva + substantivum 

Забайкальский государственный природный национальный парк (4)  

 

10.2.3 Verba 

V právních textech se slovesa vyskytují v omezené míře. Každá věta  

jednoduchá, byť velmi dlouhá, obsahuje většinou pouze jedno sloveso, dále jsou 

upřednostňovány neurčité slovesné tvary, příčestí a slovesa v inifitivu.  

Celkem se ve všech textech vyskytuje 124 sloves. 

   

 Rozdělení verb podle rodu  

V překládaném textu převažují pasivní konstrukce (69 výskytů), o něco méně je 

pak výskyt aktivních konstrukcí (55 výskytů). Slovesa v pasivu se vyskytují ve formě 

3.os.sg. (определяется) nebo 3.os.pl. (определяются). Slovesa v aktivní formě se 

vyskytují v 1.os.sg. (приказываю), 3.os.sg. (включает ) a 3.os.pl. (участвуют).   

Překlad aktivních konstrukcí spočívá v ponechání aktivních konstrukcí. Trpné 

konstrukce lze překládat dvěma způsoby: ponecháme trpnou konstrukci nebo ji 

zaměníme aktivními konstrukcemi (o překladu pasivních kosntrukcí se blíže zmiňujeme 

v kapitole 13.1. Gramatické transformace).  
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A. Slovesa v aktivních konstrukcích  

oсновой являются схемы, мониторинг является частью, объем сбросов и 

выбросов подлежит пересмотру, cубъекты участвуют в разработке и 

выполнении, лица несут ответственность, несет (oтветственность),               

помещения не подлежат приватизации, закон вступает в силу,                 

директор утверждает структуру , территория включает в себя природные 

комплексы и объекты, правительство определяет органы, cтатья 4. Утратила 

силу, oрганы обеспечивают информирование, контроль оставляю за собой,          

в целях реализации приказываю, парк располагается на территории,                  

площадь составляет 267177 гектар, директор осуществляет управление, 

директор действует от имени и представляет его, директор руководит 

деятельностью, директор обеспечивает выполнение, директор распоряжается 

имуществом, директор открывает счета, директор принимает на работу, 

нарушение влечет за собой наложение aj.    

  

B. Slovesa v pasivních konstrukcích   

режим и условия устанавливаются Положением, парк возглавляется 

директором, ответственность устанавливается законодательством , отношения 

регулируются законодательством, контроль осуществляется Росприроднадзором, 

перечень утверждается органами , сотрудничество регулируется Конституцией, 

программы формируются Правительством, добыча запрещается, правила 

применяются, зонирование осуществляется, границы устанавливаются, образцы  

утверждаются, оказывается воздействие, нормативы совершенствуются, 

добыча запрещается,нормативы устанавливаются, программы формируются 

Правительством, ответственность устанавливается законодательством, зоны 

выделяются aj.  

 

 Reflexivita sloves v ruštině a češtině   

Reflexivní sloveso nemusí vyjadřovat pouze pasivum. V aktivní formě jsou mezi 

ruskými a českými slovesy rozdíly v reflexivitě sloves. V překládaných textech se 

sestkáváme se případy, kdy sloveso v ruštině je nositelem zvratného -ся (себя), 

v češtině naopak reflexivní se/si chybí. Jedná se o tyto případy:   

являться     být 

распоряжаться (чем)  disponovat (čím) 

http://base.garant.ru/12136676/#block_120000001
http://base.garant.ru/12136676/#block_120000001
http://base.garant.ru/12176656/#block_2000
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/70219234/#block_1000
http://base.garant.ru/12176656/#block_1000
http://base.garant.ru/70219234/#block_1000
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относиться к (чему)   patřit k (čemu) 

пользоваться  (чем)   používat, užívat  

включать в себя    obsahovat 

 

 Multiverbizační spojení  

V právních textech je zcela běžné užívání multiverbizačních pojmenování 

(verbonominálních spojení), tedy ustálených spojení sloveso + substantivum, např. 

осуществлять пользование, осуществлять организацию, обеспечивать 

воспроизводство aj. Verbonominální spojení jsou běžná v ruském i českém právním 

jazyce, tudíž v mnohých případech je překládáme pomocí verbonominálních spojení. 

V některých případech upřednostňujeme překlad verbem (tedy univerbizací).  

V textech se nejčastěji setkáváme se spojeními se slovesy осуществлять 

(осуществить), оказывать. Níže uvádíme příklady verbonominálních spojení 

vyskytujících se v textu, zároveň uvádíme odpovídající univerbizovaná pojmenování. 

Slovesa vyjadřujeme v infinitivních tvarech, přestože se v textech často vyskytují 

v pasivních konstukcíh ve 3. os. sg. a 3. os. pl.   

 

осуществлять регулирование     регулировать 

осуществлять рыболовство    ловить рыбу 

осуществлять мониторинг    ----------------- 

осуществлять экологическое зонирование зонировать 

осуществить регистрацию     зарегистрировать 

оказывать воздействие (на что)   воздействовать 

обеспечивать воспроизводство   воспроизводить 

 нести ответственность в    быть ответственным 

 

10.2.4 Neurčité slovesné tvary 

 Mezi neurčité slovesné tvary řadíme infinitivy, přídavná jména slovesná 

(příčestí) a přechodníky. Přechodníkové tvary sloves se v textu nevyskytují, příčestí se 

naopak vyskytují hojně. Zastupují slovesné tvary a dodávají textu vysokou míru 

abstrakce a všeobecnosti. Infinitivní tvary jsou také zastoupeny také, avšak v menší 

míře než příčestí (22 infinitivních vazeb).  
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 Přídavná jména slovesná (příčestí) 

Příčestí jsou neurčité slovesné tvary, jež mají formu adjektiva, ale významově 

vycházejí ze sloves. V textu se vyskytují příčestí přítomná činná a trpná, příčestí 

minulá trpná a plní funkci tzv. větných kondenzátorů nebo přívlastků.     

Níže uvádíme příklady příčestí z překládaných textů, jejich překlad do češtiny a 

příklad jejich užití.  

       

Příčestí přítomná činná zakončená na -ущ-(-ющ)/-ащ-(-ящ) 

включающий территория (…), включающая в 

себя водосборную площадь 

území (…) zahrnující  

povodí jezera Bajkal  

 ресурсы, включающие данные zdroje s údaji 

впадающий впадающих в него рек řek do něj vtékajících 

имеющий в озере Байкал и водных 

объектах, имеющих постоянную 

или временную связь с озером 

Байкал 

v jezeře Bajkal a vodních dílech, 

jejichž činnost je dočasně nebo 

trvale spojena s jezerem Bajkal   

находящийся карьеров, находящихся в 

собственности (…) 

lomů, které jsou majetkem (…) 

не приводящий видов деятельности, не 

приводящих к нарушению (…) 

činností, které nenarušují (…) 

обеспечивающий с правилами, обеспечивающими 

соблюдение  

s pravidly zajišťujícími dodržování  

окружающий с учетом состояния 

окружающей среды 

Байкальской территории 

s ohledem na stav životního 

prostředí Bajkalského přírodního 

území 

осуществляющий деятельность (…) граждан (…), 

осуществляющих рыболовство 

činnost (…) občanů (…) 

provozujících rybolov  

прилегающий прилегающая к озеру Байкал 

территория 

území přiléhající k jezeru Bajkal 

проживающий населению,  проживающему на 

указанной территории 

obyvatelům žijícím na uvedeném 

území 
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Přítomná přítomná trpná zakončená na - ем-(-им-) 

вылавливаемый, 

добываемый  

вес добываемых (вылавливаемых) 

водных биоресурсов  

váhy lovených vodních 

biologických zdrojů  

допустимый допустимый объем вылова povolený objem výlovu 

осуществляемый хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляемой        

в соответствии с принципами 

hospodářské činnosti a dalších 

činností, které se provádí 

v souladu s principy 

охраняемый развитием особо охраняемых 

природных территорий 

rozvojem zvláště chráněných 

(přírodních) území 

federálního významu 

предусматриваемый за счет средств,   

предусматриваемых  в  

федеральном  бюджете 

z prostředků federálního 

rozpočtu 

прилагаемый  прилагаемые Правила 

рыболовства  

uvedená Pravidla rybolovu  

разрешаемый  количество разрешаемых орудий  množství povolených 

technických prostředků  

регулируемый для регулируемого туризма pro regulovaný turismus    

утверждаемый  программами (…), 

утверждаемыми в рамках 

ежегодного планa  

programy (...)  schvalovanými 

v rámci každoročního 

plánování  

 
 

Příčestí minulá trpná zakončená na –енн-/-т-/-нн- 

запрещенный, 

ограниченный  

виды деятельности, запрещенные 

или ограниченные 

zakázané nebo omezené 

činnosti 

занятый земель лесного фонда, занятых 

защитными лесами 

pozemků určených k plnění 

funkcí lesa s ochranným lesem 

предусмотренный на правах, предусмотренных 

федеральными законами 

podle práv stanovených 

federálními zákony 
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расположенный лесов, расположенных в 

центральной экологической зоне 

lesů na území centrální zóny 

ochrany přírody 

распространенный видов(…), распространенных 

только в озере Байкал 

druhů (...) vyskytujících se 

pouze v jezeře Bajkal 

связанный химическое загрязнение (…), 

связанное со (…) 

chemické znečišťování (…) 

související s (...) 

уполномоченный режим (…) определяется 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

o režimu (...) rozhoduje                             

pověřený federální orgán 

výkonné moci 

установленный в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

způsobem stanoveným 

zákonodárstvím Ruské 

federace 

утвержденный Положения (…), утвержденного 

Постановлением (…) 

ustanovení (…) schváleného 

ustanovením (...) 

 

 Infinitiv 

V právních textech se nezřídka setkáváme s infinitivními                    

konstrukcemi, nejčastěji při vyjadřování určitého nařízení, příkazu. Inifinitiv se také 

vyskytuje společně s modálními predikativy. Užití infinitivního tvaru slovesa je 

podmíněno funkcí právních textů, která je direktivní a správní.  

 

A. Infinitiv ve vazbách vyjadřujících nařízení či příkaz 

Правительство Российской Федерации 

постановляет утвердить (…)  

Vláda Ruské federace               

ukládá schválit (…)   

Правительство Российской Федерации 

постановляет установить    

Vláda Ruské federace  

ukládá stanovit  

Правительство Российской Федерации 

постановляет обеспечить (…) и 

осуществить эти работы (…) 

Vláda Ruské federace                           

ukládá zajistit (...) a provést                                

tyto činnosti (...)  

В соответствии с Постановлением (…) 

приказываю (...) направить данный Приказ  

V souladu s usnesením (…)                             

nařizuji (…) odeslat toto nařízení 

Запрещается в течение года осуществлять 

добычу (вылов) водных биоресурсов 

Celoročně je zakázáno provádět 

výlov (lov) vodních biologických 

zdrojů  
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Povšimněme si: 

Užití infinitivu při zákazu  

Při vyjádření zákazu je v textu originálu infinitiv zaměněn slovesným 

podstatným jménem: запрещается добыча, запрещается применение. V takových 

případech tyto vazby můžeme do češtiny přeložit infinitivní konstrukcí, tedy je 

zakázáno používat, nebo vazbu se slovesným substantivem zachováme, tedy je zakázán 

výlov.  

 

Příklady užití v nařízení o Pravidlech rybolovu 

vyjádření zákazu infinitivní konstrukcí 

Запрещается в течение года 

осуществлять добычу (вылов) водных 

биоресурсов  

Celoročně je zakázáno provádět výlov 

(lov) vodních biologických zdrojů 

vyjádření zákazu vazby slovesa se slovesným substantivem 

Запрещается добыча (вылов):  Je zakázán výlov (lov) těchto druhů ryb 

Запрещается применение Je zakázáno používat 

Запрещается установка 

(использование)  

Je zakázáno umisťovat (používat) 

 

B. Infinitiv ve vazbách s modálními predikativy может, должен, обязан 

Количество (...) вредных веществ в 

сбросах (...) не должно превышать  

Množství škodlivých látek  (...), které jsou 

obsaženy (...) nesmí překročit 

Юридические лица (...) обязаны иметь 

экологические паспорта  

Právnické osoby (...) jsou povinny vlastnit 

ekologické pasy  

Национальный парк ... может быть 

реорганизован ... 

Národní park (...) lze reorganizovat  

Директор может осуществлять  Ředitel může vykonávat 

 

Příklady užití v textech  

Příklad 1: zákon o ochraně Bajkalu 

Юридические лица,(…),обязаны иметь экологические паспорта хозяйственных 

объектов. 

Právnické osoby (…) jsou povinny vlastnit ekologické pasy hospodářských objektů. 
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Příklad 2: nařízení o Zabajkalském parku 

Национальный парк (…) может быть реорганизован или ликвидирован только 

по решению Правительства Российской Федерации (…) 

Národní park (…) lze reorganizovat nebo likvidovat na základě rozhodnutí vlády 

Ruské federace (…)  

 

10.2.5 Prepozice 

Předložky vyjadřují relaci mezi obsahem substantiva a slovesa či jiného 

substantiva
66

. Z důvodu snahy o větší konkretizaci vztahů mezi lexikálními jednotkami, 

charakteristické pro odborný, potažmo administrativní styl, se v ruských právních 

aktech často setkáváme se sekundárními (nevlastními) předložkami 

(непервообразные предлоги) a předložkovými výrazy. Užívání těchto předložek je 

v ruštině častější než v češtině.  

Při užití nevlastních předložek je určitý význam vyjádřen přesněji a konkrétněji, než 

tomu je při užití předložek původních.  

 Celkem 27 druhů nevlastních předložek z překládaných textů dělíme na 

předložky jmenné, slovesné a příslovečné. Nejvíce je předložek jmenných (24 druhů), 

dále jsou zastoupeny příslovečné předložky (2 druhy) a slovesná předložka (1 druh).  

 

Nepůvodní předložky jmenné 

в области чего v oblasti в области охраны                                         

v oblasti ochrany 

в соответствие с чем do souladu s в соответствие с настоящим 

Федеральным законом  

do souladu s tímto federálním zákonem. 

в соответствии с чем v souladu s čím, 

podle čeho 

в соответствии с законодательством  

v souladu se zákonodárstvím 

в связи с чем v souvislosti s в связи с использованием земель  

v souvislosti s využíváním půd 

в целях чего za účelem, 

s cílem 

в научно-исследовательских целях     

pro vědecko-výzkumné účely 

в порядке způsobem в порядке, установленном                         

způsobem stanoveným 
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в пределах чего v rozmezí, na в пределах территории Российской 

Федерации 

na území Ruské federace 

в течение чего během запрещается в течение года  

celoročně je zakázáno 

в части co se týče Деятельность внутреннего водного 

транспорт в части: 

Provoz vnitrozemské vodní dopravy, a to 

konkrétně: 

в том числе  včetně в том числе молевого сплава леса                

včetně volného plavení dřeva 

в состав чего  do территория, в состав которой входят  

území, které zahrnuje 

в составе чего  součástí čeho в составе территорий, 

предусмотренных  

tak, jak je uvedeno 

в рамках чего  v rámci čeho в рамках ежегодного плана  

v rámci každoročního plánování 

в границах чего 1. v rozsahu  

2. na 

1. в границах, согласно постановления  

    v rozsahu uvedeném v usnesení 

2. в границах национального паркa 

    na území národního parku 

по согласованию с 

чем 

na základě, 

podle 

по согласованию с государственным 

органом 

podle státního orgánu 

на основании чего na základě на основании данных                                 

na základě údajů 

от имени кого jménem от имени национального парка 

jménem národního parku 

с учетом чего s ohledem na, 

vzhledem k 

с учетом результатов                                      

s ohledem na výsledky 

с соблюдением чего v souladu s с соблюдением требований                                              

v souladu s ustanoveními 

за пределами чего   vně, mimo за пределами допустимых значений                    

za povolené hodnoty 

за счет чего   7. pád, z, na 

úkor,… 

за счет средств                                                   

z prostředků 

за исключением 

чего   

kromě за исключением водных животных  

s výjimkou vodních živočichů 
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на правах podle práv  на правах, предусмотренных 

федеральными законами 

podle práv stanovených federálními 

zákony 

путем  7. pád путем сжигания  

spalováním 

по представлениям na doporučení, 

na návrh 

по представлениям органов 

государственной власти Республики 

Бурятия  

na návrh státních orgánů Republiky 

Burjatsko 

 

Nepůvodní předložky slovesné 

включая что  včetně  включая обязанности пользователей 

včetně povinností pro uživatele 

 

 

Nepůvodní předložky příslovečné 

совместно с чем společně s čím совместно с другими  специально 

уполномоченными  федеральными  

органами 

ve spolupráci s dalšími speciálně 

pověřenými federálními orgány 

согласно чему v souladu s, podle согласно постановления  

v souladu s usnesením 

 

 

10.3 Analýza slovní zásoby právních textů z hlediska slovotvorby  

Rozlišujeme 3 způsoby tvoření nových lexikálních jednotek: odvozování 

(derivaci), skládání (kompozici) a zkracování (abreviaci)
67

.  Při slovotvorné analýze 

jsme vycházely z příručky vydané ruskou Akademií věd Русская грамматика 

(Шедова, 1980), dále jsme používali slovotvorné slovníky.  

 

10.3.1 Odvozování slov (derivace) 

Derivace se provádí připojováním slovotvorných morfémů k základu slova. Dle 

připojovaných morfémů rozlišujeme derivaci prefixální, sufixální, prefixálně-sufixální a 

derivaci s nulovou sufixací. V případě sloves, zájmen a příslovcí vymezujeme také 

postfixální derivaci.  
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V překladovém materiálu se setkáváme se všemi typy derivace. Nejčastěji se 

vyskytují slova vytvořená sufixální derivací, v menší míře slova utvořená nulovou 

sufixací. U sloves trpného rodu je charakteristický způsob tvoření pomocí postfixu. 

V malé míře se vyskytují slova vytvořená prefixálním způsobem.    

 

A. Derivace substantiv  

 od slovesného základu pomocí sufixace    

Mezi produktivní sufixy při tvorbě substantiv od slovesného základu 

v překladovém materiálu řadíme sufixy -тель, -к(a), -ниj (-ениj, -иj), -ациj. Dále se 

vyskytují sufixy -ищ(е), -ник a jiné.  

sufix slovo odvozené  slovo základové  

-тель: vyjádření nositele 

procesuálního příznaku 

предприниматель  предпринимать 

председатель  председательствовать 

заместитель  замещать 

вредитель  вредить 

-к(a): vyjádření abstraktního 

příznaku (děje, výsledku děje), 

sufix charakteristický pro odborný 

styl  

выделка выделывать 

зимовка зимовать 

очистка очистить 

нагрузка нагружать 

рубка рубить  

-ниj(e), -ениj(e), -иj(e): vyjádření 

abstraktního příznaku (děj, 

výsledek děje, stav) 

вооружение вооружать 

сжигание сжигать 

наследие наследовать 

захоронение захоронить 

удобрение удобрять 

учреждение учредить 

поощрение поощрять 

просвещение просвещать 

положение полагать 

постановление постановить 

складирование складировать 

распоряжение распоряжаться 

собрание собрать 

колебание колебать 

развитие развивать 

-ациj-: vyjádření abstraktního 

příznaku (děje), substantiva s tímto 

sufixem jsou charakteristická pro 

vědecko-technickou terminologii a 

tvoří se převážně ze sloves 

s cizojazyčným základem na            

-ировать nebo -овать
68

 

утилизация утилизировать 

приватизация приватизировать 

организация организовать  
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-ник: vyjadřuje nositele 

procesuálního příznaku 

работник  работать 

-ищ-: místo, kde probíhá určitá 

činnost 

нерестилище  нереститься 

лежбище  лежать 

-ств(о): abstraktní příznak (děj, 

stav) 

воспроизводство воспроизводить 

производство производить   

  

 od slovesného základu pomocí nulové sufixace 

V současné ruštině běžný způsob slovotvorby pomocí nulového sufixu proto se i 

v našich textech poměrně často setkáváme se substantivy bez slovotvorných afixů. Týká 

se to například těchto slov:   

sufix slovo odvozené  slovo základové  

nulový sufix нерест нереститься 

выбросы выбрасывать   

сбор собирать 

синтез синтезировать 

приказ приказывать 

указ указывать 

сбросы сбрасывать 

отходы отходить 

защита защищать 

договор договориться 

надзор надзирать 

вылов вылавливать 

добыча добывать 

доплата доплатить 

 

 od adjektivního základu pomocí sufixace 

sufix slovo odvozené  slovo základové  

-ость: nejproduktivnější 

sufix při tvorbě slov 

s abstraktním příznakem či 

vlastností
69

 

ценность ценный 

оконечность окoнечный 

комплексность комплексный 

собственность собственный   

доверенность доверенный 

 

 od substantivního základu pomocí sufixace 

V malé míře se v textu vyskytují substantiva vytvořená od substantivního základu, 

pomocí sufixu vyjadřujícího abstraktní příznak. Vyskytují se neproduktivní slovotvorné 

morfémy -ин-, иj-, -ств-.   
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sufix slovo odvozené 

(fundované) 

slovo základové 

(fundující) 

-ин- древесина  дерево 

-иj- продукция  продукт 

-ств- правительство правитель   

агентство агент 

министерство министр 

 

B. Derivace adjektiv  

 od substantiv pomocí sufixace 

V textu se vyskytuje nejvíce adjektiv vytvořených pomocí sufixů -н-, -енн-, -ск-, -

ческ- a další.  

sufix slovo odvozené  slovo základové  

-н- (-енн-): 

nejproduktivnější 

slovotvorný sufix ze 

základů ruských i přejatých 

slov 

штатный штат   

военный война   

герметичный герметик 

естественный естество 

временной время 

температурный температура 

земельный земля 

палаточный палатка 

вредный вред 

буферный буфер 

эндемичный эндемик 

коренной, корень 

государственный государство 

-ческ:  экологический экология 

картографический картография 

химический химия 

биологический биология 

географический география 

геодезический геодезия 

-ск:  байкальский Байкал 

Забайкальский Забайкалье 

просветительский просветитель 

сельский село 

туристский турист 

гражданский гражданин 

Баргузинский Баргузин 

Бурятский Бурят 

-альн:  

tento sufix připojujeme k 

základu slova cizího 

původu 

федеральный федерация 

уникальный уникум 

центральной центр 

минимальный минимум 

-ов/-eв: sufix vyjadřuje 

příslušnost k něčemu  

реликтовый реликт 

правовой право 
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трудовой   труд 

промысловый промысел 

нерестовый нерест 

-овит- ядовитый яд 

-уальн- индивидуальный индивид 

-ивн- административный администрация 

-чат- взрывчатый взрыв 

-инск- Читинский Чита 

-арн- дисциплинарный дисциплина 

-ынск Усть-Ордынский Уст-Орда 

 

 od substantiv pomocí nulové sufixace 

sufix slovo odvozené  slovo základové  

nulový sufix Иркутский Иркутск 

  

 od substantiv pomocí prefixálně-sufixálním způsobem  
 

prefix, sufix slovo odvozené  slovo základové  

при-, -н- прибрежнaя  берег 

на-, -н- наземный  земля 

под-, -н- подземный  земля 

 

 od verb pomocí sufixace 

 V textech se vyskytují také adjektiva vytvořená připojením sufixu ke 

slovesnému základu. Jedná se o tyto sufixy:  -ев-, -тельн-, -тительн, -чив.  

sufix slovo odvozené  slovo základové  

-ев- питьевой пить 

-тельн- исполнительный исполнять/исполнить 

-тительн- растительный расти   

-чив устойчивый устоять 

 

 od adjektiv pomocí prefixace 

 

prefix slovo odvozené  slovo základové  

меж- / между- межмуниципальный муниципальный 

международный  народный 
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C. Derivace verb pomocí postfixace 

V textu se setkáváme také s postfixálním způsobem slovotvorby. Postfix u sloves 

vyjadřuje jejich zvratnost. Slovesa se v textu vyskytují ve 3. os. sg. nebo 3. os. pl.   

postfix slovo odvozené  slovo základové  

-ся устанавливаться устанавливать 

определяться определять 

регулироваться регулировать  

осуществляться осуществлять  

 

10.3.2 Skládání slov (kompozice) 

Kompozita (složeniny) vznikají skládáním dvou a více slovních základů.   

V analyzovaných textech se vyskytují složená adjektiva a substantiva. Početně převažují 

složená adjektiva (46) nad složenými substantivy (16).  

Kompozitní substantiva vznikají spojením slovních základů pomocí konektorů 

o- (po tvrdé souhlásce) nebo -e- (po měkké souhlásce), pomocí spojovníku či 

spřahováním, kdy dochází ke spojení svou slov beze změny a bez spojovníku.  

Kompozitní adjektiva vznikají spojením slovních základů pomocí konektorů              

-o- /-e- či bez nich. 

 

A. Kompozitní adjektiva  

 složení substantivního základu s adjektivem  

substantivní 

základ 

konektor adjektivum kompozitum 

кокс 

-o- 

химический коксохимический  

koksochemický 

рыб промысловый рыбопромысловый  

týkající se rybího hospodářství 

природ охранный природоохранный  

týkající se ochrany přírody 

вод охранный водоохранный 

týkající se ochrany vody 

вод сборный водосборный 

 

рыб водный рыбоводный 

týkající se chovu ryb 

газ образный газообразный  

vytvářející plyny 

фарфор фаянсoвый фарфор-o-фаянсoвый  
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týkající se výroby porcelánu a 

keramiky 

машин строительный машинoстроительный 

týkající se automobilového průmyslu 

нефт 

-е- 

содержащий нефтeсодержащий  

s obsahem ropných látek 

нефт химический нефтехимический  

petrochemický 

    

  

 složení adjektivního základu s adjektivem  

adjektivní 

základ 

spojovací 

prvek 

adjektivum kompozitum 

целлюлозно 

spojovník (-) 

бумажный целлюлозно-бумажный  

papírenský 

мукомольно крупяной мукомольно-крупяной 

mlýnský a krupařský 

туристско рекреационный туристско- 

рекреационный  

turistický a rekreační 

научно исследовательский научно-

исследовательский 

vědecko-výzkumný 

жилищно коммунальный жилищно-коммунальный  

veřejný 

мал 

-o- 

мерный маломерное  

malé 

сельск хозяйственный сельскохозяйственный  

zemědělský 

лес хозяйственный лесохозяйственные  

lesnický 

рыб хозяйственный рыбохозяйственный 

týkající se rybího 

hospodářství 

дерев обрабатывающий деревообратывающий  

dřevozpracující 

млек питающие млекопитающие  

savci 

сильно nulový 

spojovací 

element 

 

действующий сильнодействующий  

prudký 

выше указанный  вышеуказанный  

výše uvedený 
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 složení zkráceného základu adjektiva s adjektivem 

základ adjektiva zkrácený základ 

adjektiva 

adjektivum kompozitum 

биологический био технологический биотехнологический  

biotechnologický 

микроскопический микро биологический микробиологическая  

mikrobiologický 

комбинированный комби кормовой комбикормовой   

týkající se smíšených 

krmiv 

 

 

B. Kompozitní substantiva 

 složení základu substantiva se slovesným substantivem 

substantivní základ konektor substantivum kompozitum 

природ 

-o- 

пользование природопользование  

využívání přírody 

вод снабжение водоснабжение  

dodávky vody 

рыб ловство рыболовство  

lov ryb 

рыб водство рыбоводство 

chov ryb 

газ провод газопровод  

plynovod 

продукт провод продуктопровод  

potrubí 

лес сплав лесосплав  

plavení dřeva 

мест рождение  месторождение  

ložisko 

прав нарушение  правонарушение  

delikt 

нефть 

-е- 

перегонка нефтеперегонка  

zpracování ropy 

нефть провод  нефтепровод  

ropovod 

боj припасы боеприпасы  

munice 

нефть продукт нефтепродукт  

ropný produkt 
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 složení zkráceného základu substantiva (adjektiva) se substantivem
70

    

základ adjektiva zkrácený základ 

adjektiva 

substantivum kompozitum 

экологическая эко система экосистема  

ekosystém 

биологический био ресурс биоресурс  

biologický zdroj 

агрономический агро химикат агрохимикат  

agrochemikálie 

энергетическая энерго установка энергоустановка  

dodávka energiе 

электрическое 
электро 

питание электропитание  

elektrické napájení 

 

 

10.3.3 Zkracování (abreviace) 

Zkracování je charakteristický prostředek tzv. jazykové ekonomie. Jedná se o 

slovotvorný způsob, při němž z původní lexikální jednotky (často víceslovné) vzniká 

jednoslovná zkratka
71

. Zkratky dělíme na abreviatury iniciálové, tzv. akronyma, a 

abreviatury skupinové, tzv. zkratková slova
72

. V textu se vyskytují oba zmíněné typy 

zkratek, často se v textech opakují.  

 

A. Iniciálové abreviatury  

Jsou složeny z počátečních písmen sloučených slov.  
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 ШВЕДОВА, 1980, c. 240 
71

 HOUŽVIČKOVÁ, 2012, str. 25 
72

 HOUŽVIČKOVÁ, 2012, str. 25  

zkratka v originále rozšifrování zkratky český překlad 

ФЗ Федеральный закон FZ (federální zákon) 

РФ Российская Федерация  RF (Ruská federace) 

МПР России   

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ministerstvo přírodních 

zdrojů Ruské federace 

ГЭС  гидроэлектростанция vodní elektrárna 
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B. Skupinové abreviatury  

Jsou vytvořeny spojením různě velkých částí počátečních slov sousloví.
73

 Do této 

skupiny řadíme názvy následující instituce zmíněné v analyzovaných textech.  

 

 

C. Grafické zkratky (normované grafické symboly) 

V odborných psaných textech se setkáváme s grafickými zkratkami. V právnické 

terminologii analyzovaných textů se užívají následující zkratky:   

ruská 

zkratka  

rozšifrování ruské 

zkratky 
česká zkratka 

rozšifrování české 

zkratky 

в ред.   в редакции není ve znění 

г.  

  

год r.  

(v názvech norm. aktů 

nepřekládáme) 

rok 

N номер   č.  číslo 

пос. поселок ------- -------- 

ст. статья čl.  článek 

утв. утвержден není  schválen 

в.д.   восточная долгота v.d.  východní délka 

с.ш.   северная долгота s.š.  severní šířka 

км  километр km kilometr 

МВт мегаватт MW megawatt 
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 ШВЕДОВА, 1980, c. 240 

zkratka v originále rozšifrování zkratky český překlad 

Минюст РФ Mинистерство юстиции Ministerstvo justice RF 

Госкомрыболовства 

России 

Государственный 

комитет Российской 

Федерации по рыболовству  

Státní komise Ruské 

Federace pro rybolov 

 

Минприроды России 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации /  

Министерство природных 

ресурсов  Российской 

Федерации 

Ministerstvо přírodních 

zdrojů a ekologie Ruské 

Federace / Ministerstvо 

přírodních zdrojů   

Росприроднадзор 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

Ruská služba pro dozor 

v oblasti využívání 

přírody  
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Příklady užití abreviatur v textech: 

1 Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" 

      federální zákon ze dne 1. května 1999 č. 94-FZ, o ochraně jezera Bajkal  

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть I), ст. 

5270 

      Sbírka zákonů RF, 2004, č. 52 (část 1.), čl. 5270 

3 в ред. Приказов Минприроды РФ от 27.02.2009 N 48, от 26.03.2009 N 72 

       ve znění nařízení Ministerstva přírodních zdrojů RF ze dne 27. února 2009 č. 48 a 

      ze dne 26. 03. 2009 N 72 

4 утв. приказом МПР РФ от 6 мая 2003 г. N 383 

       schváleno nařízením Ministerstva přírodních zdrojů RF ze dne 6. května č. 383 

 

10.4 Analýza slovní zásoby z hlediska provenienčního 

Při překladu právních dokumentů pozorujeme značný výskyt odborných slov 

cizího původu. V textu se nejčastěji vyskytují slova přejatá z latiny (59), dále pak slova 

přejatá z řečtiny (26), francouzštiny (26), němčiny (6), angličtiny (4), italštiny (2), 

arabštiny (1) a turečtiny (1). Uvádíme výčet všech slov ze všech překládaných textů.  

Do výčtu zahrnujeme nejen substantiva, ale také adjektiva i slovesa cizího 

původu. Pokud se vyskytuje několik slov z jednoho slovotvorného hnízda, např.           

право – правовой, započítáváme je dohromady jako jeden výskyt (право, slovo 

latinského původu, je fundující pro adjektivum правовой, který má tedy také latinský 

základ).  

Pro určování původu slov jsme použili výkladový slovník Большой толковый 

словарь русского языка (Кузнецов, 1998), dále pak online slovníky Большой словарь 

иностранных слов dostupný z: http://www.megaslov.ru/ a Словарь иностранных 

слов, sdružující hesla několika slovníků cizích slov, dostupný z: http://www.inslov.ru/.  

 

10.4.1 Slova latinského původu  

административный ← administrare, акт ← actus, агентство  ← agens,  

директор ← director, дисциплинарный (od slova дисциплина ←  disciplina),  

документ ← documentum, заинтересованный (od slova интерес ← interest),  

инструкция ← instructio, информация ← informatio,  кодекс ← codex,  

http://www.megaslov.ru/
http://www.inslov.ru/
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комплексный (od slova комплекс  ←  complexus), компетенция ← competens, 

концентрация ← concentratio, конституция ← constitutio, культура ← cultura, 

конфискация ← confiscatio, координативный (od slova координация  

← coordinatio), ликвидация ← liquidatio, максимальный  ← maximum,  

миграция ← migratio, минеральный  ← mineralis, материальный  ← material, 

моральный ← moralis, национальный ← nationalis, норма ← norma,  

норматив ← normativ, негативный ← negativus, официальный  ←  officialis,  

объект ← objectum, персональный ← personalis, приватизация  ← privatus,  

премия ← praemium, принцип ← prīncipium,  продукция ← productio,  

продукт ← productus, проект ← projectus, реализация ←  realis,  

региональный  ← regionalis, регистрация ← registratio, регулируемый  

(od slova регулировать ← regulare), республика← respublica,  

реконструкция ← re + construere, реликтовый  ← relictus, субъект ← subjectum, 

температурный (od slova температура ← temperatura), территория ← territorium, 

традиционный  (od slova традиция ← traditio), уникальный (od slova  

уникум ← unicum), фактический (od slova факт ← factum),  

центральный ← centralis,  юридический ← juridicus, юстиция ← justitia 

 

10.4.2 Slova francouzského původu  

авиация ← aviation, автомобильный (od slova автомобиль  ← automobile),  

акклиматизация ← acclimatisation, банк ← banque, бассейн ← bassin,  

бюджет ← budget, газ ← gaz, дренажный (od slova дренаж ← drainage),  

карьер ← carrière, контрольный (od slova контроль  ← kontrole),  

километр ← kilometre, министерство ← ministrо, организация ← organisation,  

пасспорт ← passeport, район ← rayon, pегламентировать (od slova  

регламент ← reglement), режим ← regime, ресурс ← ressource, туризм ← tourisme, 

тарифный (od slova тариф  ← tarif), такса ←  taxe, федерация ← federation,  

фонд ← fonds, экспертиза  ← expertise, эксплуатация ← exploitation,  

эталонный (od slova эталон ← etalon) 

 

10.4.3 Slova řeckého původu 

автономный ← autonomos, атмосферный (od slova атсмосфера ← atmos + sphaira),  

биологический (od slova биология ←  bios + logos), геодезия ←  gē + daiō  



75 

 

герметичный (od slova герметика ←  hermes), дельта ← delta, зона ← zōnē, 

исторический (od slova история ← historia), категория ←  katēgoria,  

метод ← methodos, методика ← methodikē, орган ← organon,  

параметр ← parametrōn, период ← periodos , программа ← programma,  

синтез ← synthesis, система ← systēma, схема ←  schēma, сфера ← sphaira, 

технология ←  technē + logos, центральный (od slova центр ←  kentron),  

экология ←  oikos + logos, эндемический ←  en + demos, энергия ←  energeia, 

эстетический (od slova эстетика ←  aisthētikos), характер ← charakēr  

 

Pozn. Do této skupiny také můžeme zařadit slovo, v němž došlo ke smíšení ruského 

slova a slova řeckého původu: картография ←  карта + graphō 

 

10.4.4 Slova přejatá z dalších jazyků 

 slova německého původu 

ландшафт ← Landschaft, межмуниципальный (муниципалитет ← Munizipalität), 

планирование (od slova планировать ← planiren), прироритетный (od slova 

приоритет ← Prioritat), штат  ← Staat, штраф ← Strafe 

 

 slova přejatá z angličtiny 

буферный (od slova буфер ← buffer), мониторинг ← monitoring, парк ← park, 

спортивный (od slova спорт ← sport) 

 

 slova přejatá z italštiny 

тара ←  tara, авария ← avaria 

 

 slova přejatá z arabštiny 

химический (od slova химия ← alchimia) 

 

 slova přejatá z turečtiny 

нефть ←  neft 

 

 slova přejatá z evenkštiny 

кумуткан - evenské označení pro mládě tuleně  
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11 Bajkalská toponyma   

Kromě právní terminologie a terminologie z dalších vědních oborů se v textech 

vyskytuje řada vlastních zeměpisných jmen (toponym) charakteristických pro 

Přibajkalí, oblast kolem Bajkalu rozkládající se na území tří federálních subjektů: 

Irkutské oblasti, Republiky Burjatsko a Zabajkalského kraje (do r. 2011 Čitská oblast). 

Bajkalská toponyma jsou silně ovlivněna historií, kulturou, zvyklostmi a ideologií 

původních národů této oblasti. Proto se před samotnou analýzou těchto toponym 

nejdříve seznámíme s kulturním a jazykovým pozadím jejich vzniku. 

  

11.1 Národy a jazyky v Přibajkalí  

Rozvoj toponymiе oblasti výrazně ovlivnily její původní národy – Burjaté, 

Evenkové, Tofalárové, Sojoté, Kurykáni a mnohé další kočovné národy (Ujgurové, 

Kyrgyzové aj.), které přicházely ze Střední Asie, Západní Sibiře, Dálného Východu či 

z mongolských stepí. Z důvodu kočovného života sibiřských národů se u Bajkalu 

vystřídala řada různojazyčných národů rozmanitého původu (rozličných jazykových 

rodin a větví), během mnoha staletí se zde vytvořila složitá toponymie rozmanitého 

jazykového původu, konkrétně burjatského (Burjaté), evenského (Evenkové), 

samodijského (Něnci, Enci aj.), turkického, paleoasiatského, mongolského či ruského.
74

  

Dnes jsou na území Burjatské republiky a Irkutské oblasti nejvíce zastoupena 

toponyma národů, které zde dnes žijí, tj. Evenků, Burjatů a Rusů. Nejpočetnější je 

zastoupení burjatských toponym, v menší míře pak toponyma evenského původu. 

Naopak vzrůstá počet toponym ruského původu, jelikož většina obyvatel v Burjatsku již 

mluví rusky.  

U přibajkalských toponym se často setkáváme s jejich několika variantami, kdy 

existuje název v ruštině, ale místní obyvatelé určité místo nazývají jeho původním 

názvem. Zde můžeme uvést příklad názvu nejposvátnějšího místa burjatských 

šamanistů Мыс Бурхан (burjatský název), Шаманский мыс (ruský název).   

Zároveň v oblastech kolem Bajkalu existuje řada toponym, jejichž původ nelze 

určit, např. hydronyma s elementy об, ман či таре. Ta jsou některými lingvisty řazena 

ke slovům ujrgurského, turkického či iránského původu
75

.     
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 МЕЛЬХЕЕВ, М.Н. Топонимика Бурятии – История, система и происхождение географических 

    названий. Улан-Удэ, 1969, с. 15 
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 МЕЛЬХЕЕВ, 1969, c. 42 
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11.1.1 Evenkština 

Evenkština je jazyk Evenků, jednoho z nejstarších národů Východní Sibiře. 

Evenkština patří do altajské rodiny jazyků, do skupiny tunguzských jazyků
76

. 

Evenekština je vzdáleně příbuzná s mongolštinou. Z důvodu značného stáří národa jsou 

evenská toponyma nejstarší ze všech toponym Přibajkalí. Tvoří 1/3 z celkového 

množství zeměpisných názvů celé oblasti Přibajkalí
77

.  

 

11.1.2  Burjatština 

Burjatština je jazyk národa Burjatů, majoritního etnika v Republice Burjatsko. 

Burjatština patří do altajské jazykové rodiny a v jejím rámci do skupiny mongolských 

jazyků. Burjatština byla společně s ruštinou uznána jako oficiální jazyk Burjatska. 

V současné době burjatsky mluví stále méně Burjatů, kteří zejména z důvodů integrace 

do společnosti užívají ruštinu. Od r. 1939 burjatské písmo užívá ruské cyrilice, která je 

doplněna o specifické znaky «ө», «ү», «h»
78

.   

Většina burjatských slov má společné kořeny se slovy mongolštiny (v užším 

smyslu chalcha-mongolštiny, oficiálního jazyka Mongolské národní republiky), proto 

jsou burjatská toponyma v podstatě mongolského původu. Rozdíly mezi burjatštinou 

a mongolštinou pozorujeme na úrovni fonetické a zčásti i na úrovni lexikální
79

. 

Příkladem fonetických rozdílů může být např. voda:  uhaн  (bur.), усан (mong.), 

paralelní souhlásky h=c. Také se vyskytují slova, jež jsou shodná v obou jazycích, např. 

moře – далай, jezero – нуур aj. 

 

11.1.3 Ruština 

Ruština je jazyk indoevropské jazykové rodiny, skupiny slovanských jazyků. Je 

to úřední jazyk Ruské federace a zároveň jazyk světový. V souvislosti s Přibajkalím 

(a následně i bajkalskými toponymy) je třeba ruštinu zmínit, jelikož v této oblasti je to 

jazyk nový a stále více ovlivňující místní život.  

Nárůst vlivu ruštiny na toponymii oblasti je spojen především s objevováním 

Sibiře v 17. století a jejím následným připojením k ruskému impériu. Tehdy se 

zakládaly nové osady a vznikaly tak první zeměpisné názvy. Je třeba si uvědomit, že 
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ruská toponyma nenahrazovala již vzniklá burjatská či evenská toponyma.  O ruské 

toponymii hovoříme v souvislosti s názvy označujícími malé řeky, potoky, malá jezera 

a další malé „nevýznamné“ topografické útvary. Naopak významné velké objekty 

v Přibajkalí jsou zpravidla neruského původu.  

Na základě výrazného vlivu ruštiny na toponymii neruského původu, dále pak 

kvůli potřebě sjednotit oficiální, vědecké, kartografické pojmy a přizpůsobit je 

k praktickému ruskému použití došlo k rusifikaci bajkalských toponym, a to 

následujícími způsoby: 

 k neruským názvům byly připojeny ruské sufixy a koncovky (např. 

Баргузинский, Иркутск, Бурятия aj.) 

 složená toponyma obsahují část neruskou a část ruskou (Усть-Ордынск) 

 kalkování z burjatštiny do ruštiny (Eхэ нуга – Большой луг) 

 lživá etymologizace – burjatský význam v ruštině modifikován a tím 

přidán jiný význam (současný ruský název Святой Нос (Svatý nos) byl 

odvozen z burjtaského sousloví Хэлмэн Хушуун, jehož skutečný význam 

je v překladu do ruštiny нос осетра (jeseteří nos) 

    

11.2 Přehled bajkalských toponym  

Při překladu toponym jsme pracovali s mapou Bajkalského chráněného území, 

která nám umožnila dohledat daná toponyma a udělat si tak představu o jejich 

lokalizaci. Při vyhledávání mnoha hyponym jako drobných vodních toků či malých 

jezer, jsme používali online mapu jezer a vodních toků dostupnou na stránkách 

http://ozera.info/map/. Dále jsme se museli seznámit s etymologií daných toponym. 

Znalost etymologie toponym je nezbytná pro vymezení pojmů, ze kterých jsme při 

tvorbě správných českých ekvivalentů vycházeli. O původu toponym se zmíníme v 

následující podkapitole 12.3. Etymologie bajkalských toponym.  

Níže uvádíme výčet toponym rozdělených na hydronyma a choronyma. 

Hydronyma detailněji členíme na názvy vodních toků, jezer, vodních děl, zálivů, mysů 

a ostrovů.  

 

 

 

 

http://ozera.info/map/
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Hydronyma 

 názvy vodních toků  

река – řeka, протока – průtok 

протокa Колпиная  průtok Kolpinaja 

протокa Колпинка průtok Kolpinka 

протокa Лобановская Lobanovský průtok 

протокa Северная Severní průtok 

протокa Среднее устье průtok Střední ústí 

река Ангара  Angara 

река Борзя Borzja 

река Левая Фролиха Levá Frolicha 

река Правая Фролиха Pravá Frolicha 

река Селенга  Selenga 

река Фролиха     Frolicha 

река Ширильды Širildy 

  

  názvy vodních děl  

ГЭС – vodní elektrárna, плотина - přehrada, водохранилище – vodní nádrž 

Братская ГЭС Bratská vodní elektrárna 

Усть-Илимская ГЭС Usť-Ilimská vodní elektrárna 

Иркутская плотина Irkutská přehrada 

Богучанское водохранилище Bogučanská vodní nádrž 

Иркутское водохранилище Irkutská vodní nádrž 

 

 názvy jezer  

озеро Байкал jezero Bajkal 

озеро Фролиха  jezero Frolicha 

озеро Даватчан jezero Davatčan 

озеро Леприндокан   jezero Leprindokan 

озеро Большой Намаракит jezero Velký Namarakit 

озеро Кулинда jezero Kulinda 

Верхнекичерское озеро Horní Kičerské jezero 
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 názvy zálivů 

губа Фролихинская Frolišský záliv 

Чивыркуйский залив Čivyrkujský záliv 

Баргузинский залив  Barguzinský záliv 

 

 názvy mysů  

мыс Безымянный Bezejmenný mys 

мыс Билютинский Biljutinský mys 

мыс Горячинский Gorjačinský mys 

мыс Змеевый   Hadí mys 

мыс Иркан  mys Irkan 

мыс Курбулик  mys Kurbulik 

мыс Онгоконский Ongokonský mys 

мыс Черный  Černý mys 

мыс Фертик mys Fertik 

   

 názvy ostrovů 

остров Бакланий Ostrov kormoránů 

остров Голый Holý ostrov 

остров Кондаковский Kondakovský ostrov 

остров Малый Кылтыгей ostrov Malý Kyltygej 

 

Choronyma  

Иркутская область Irkutská oblast 

Ононский район Ononský region 

Читинская область   Čitská oblast 

Республика Бурятия Republika Burjatsko /Burjatská republika 

Российская Федерация Ruská federace 

Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ 

Usť-Ordynský Burjatský autonomní 

okruh 
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11.3 Etymologie bajkalských toponym  

 Pro určování původu toponym jsme používali následující zdroje: Топонимика 

Бурятии (Мeльхеев, 1969), Топонимический словарь Амурской области (А.В. 

Мельников. 2009), Географические названия Восточной Сибири. Иркутская и 

Читинская области (М. Н. Мельхеев. 1969) а Географические названия мира: 

Топонимический словарь (Поспелов Е.М., 2001). Geografická fakta jsme mimo jiné 

dohledávali v Encyklopedii Zabajkalí na webu http://encycl.chita.ru/about/.  

Toponyma z textů dělíme dle původu na burjatská toponyma, ruská toponyma, 

evenská toponyma a smíšená toponyma (v daném názvu dochází ke smíšení ruského 

slova se slovem neruského původu). Uvádíme geografické vymezení objektů a stručný 

výklad původu. V některých případech původ toponym není znám či není zcela zřejmý, 

tyto případy uvádíme v samostatné skupině. Mnohé informace lze nalézt i na stránkách 

věnovaných přírodě Bajkalu http://nature.baikal.ru/. 

Ve výkladu je užito těchto zkratek:  

bur. – burjatština    mon. – mongolština 

ev. – evenšktina    rus. – ruština 

jak. – jakutština    turk. – turkické jazyky 

 

 Toponyma ruského původu 

Братская ГЭС / Bratská vodní elektrárna lokace: Irkutská oblast 

vodní elektrárna na ř. Angara  

název odvozen od města Братск ← братский  (ruská výslovnost adjektiva бурятский) 

мыс Горячинский / Gorjačinský mys lokace: Republika Burjatsko 

mys poloostrova Svatý Nos na jezeře Bajkal  

název odvozen od lázní Горячинск ← rus. горячий  

mys také nazýván мыс Змеевый ← rus. змея 

мыс Безымянный / Bezejmenný mys  lokace: Republika Burjatsko 

mys na poloostrově Svatý Nos   

název je složenina ruských komponentů без + имени 

остров Бакланий / Ostrov kormoránů lokace: Irkutská oblast 

jeden z ostrovů jezera Bajkal (poblíž ostrova Olchon) 

název odvozen od rus. баклан (kormorán) 

 

http://encycl.chita.ru/about/
http://nature.baikal.ru/
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Среднее устье / Střední ústí  lokace: Republika Burjatsko 

průtok řeky Selengy  

Усть-Илимская ГЭС / Usť-Ilimská vodní elektrárna lokace: Irkutská oblast 

vodní elektrárna na ř. Angara  

název odvozen od města Усть-Илимск „v ústí řeky Ilim“ ← jak. ilim (síť) 

Северная протока / Severní průtok lokace: Republika Burjatsko 

vodní tok u delty řeky Selenga 

název vytvořen z rus. север 

мыс Черный / Černý mys lokace: Irkutská oblast 

mys na západním pobřeží Bajkalu  

název vytvořen od rus. черный 

 

 Toponyma burjatského původu 

Чивыркуйский залив / Čivyrkujský záliv  lokace: Republika Burjatsko 

záliv poloostrova Svatý Nos (Burjatsko) 

název odvozen od řeky Большой Чивыркуй ← bur. шеберхуу (porostlý hlubokým 

lesem)
80

 

мыс Билютинский / Biljutinský mys lokace: Republika Burjatsko 

mys v Barguzinském zálivu 

název odvozen od vesnice Билютай ← bur. булюутэ - místo, kde je булюу (brousek) 

Ангара / Angara lokace: Irkutská oblast 

jediná řeka odvodňující jezero Bajkal   

Ангара ← bur. анга (zvířecí tlama, soutěska, průrva)  

Баргузинский залив / Barguzinský záliv lokace: Republika Burjatsko 

záliv Svatého Nosu 

název odvozen od řeky Баргузин  ← bur. баргуты (název jednoho z burjatských kmenů, 

které obývaly Barguzinskou dolinu)   

Иркутская область / Irkutská oblast lokace: Východní Sibiř 

subjekt Ruské federace 

název odvozen od města Иркутск (ř. Иркут  ← bur. эрхууд ← bur. эрхээ (zlobivý, 

vrtošivý) 
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Иркутская плотина / Irkutská přehrada lokace: Irkutská oblast 

vodní dílo v Irkutsku postavené na řece Angara 

název odvozen řeky Иркут (města Иркутск), viz Иркутская область 

Иркутское водохранилище / Irkutská vodní nádrž lokace: Irkutská oblast 

vodní dílo v Irkutsku na řece Angara 

název odvozen řeky Иркут  (města Иркутск), viz Иркутская область 

Усть-Баргузин / Usť-Barguzin lokace: Republika Burjatsko 

městys v Barguzinském regionu 

název odvozen od řeky Barguzin (v ústí řeky Barguzin), viz Баргузинский залив 

 

 Toponyma evenského původu 

Pro slova evenského původu jsou charakteristické sufixy: -чан, -кан, -нга, -кит, -

ма,  -гли а další
81

.  

Даватчан / Davatčan  lokace: Zabajkalský kraj 

nejkrásnější jezero severního Bajkalu, v Barguzinském pohoří  

název odvozen od ryby даватчан (ev.), který označuje v ruštině název ryby форель   

dále viz озеро Фролиха (toponyma s nejasným původem) 

Богучанское водохранилище /  

Bogučanská vodní nádrž  

lokace:  

Irkutská oblast a Krasnojarský kraj 

vodní nádrž na řece Angara  

název odvozen od osady Богучаны ← ev. букачан (ostrov, vrch, kopec) 

Кулинда / Kulinda lokace: Zabajkalský kraj 

přítok řeky Unda  

кулинда ← ev. кулин (had)  

мыс Иркана / mys Irkana lokace: Republika Burjatsko 

mys v Čivyrkujském zálivu 

иркана ← ev. иркан (nůž) 

Читинскaя область / Čitská oblast  lokace: Východní Sibiř 

subjekt Ruské federace 

název odvozen od řeky (města) Чита ← ev. чита (hlína, jíl) 
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 Smíšená toponyma   

остров Малый Кылтыгей / Malý Kyltygej lokace: Republika Burjatsko 

ostrov jezera Bajkal  

název odvozen od slova кылтыгей ← bur. хэлтегы (šikmý, nakloněná stráň) - jedná se 

tedy o dvouslovné toponymum s prvním komponentem ruským (Малый) а druhým 

burjatským (Кылтыгей) 

Povšimněme si: Кылтыгей bývá zaměňován ruskou formou slova Голый. Uvádí se dva 

názvy z důvodu tradice burjatského názvu, ovšem stále více se používá ruská podoba názvu 

ostrova.   

Большой Намаракит / Velký Namarakit  lokace: Zabajkalský kraj   

jezero  

název nejspíš odvozen od bur. намар (podzim) – jedná se tedy o dvouslovné toponymum 

s prvním komponentem ruským (Большой) а druhým burjatským (Намаракит) 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ / 

Usť-Ordynský Burjatský autonomní okruh 

lokace: Východní Sibiř 

autonomní okruh Ruské Federace   

název je složeninou z názvů Усть-Ордынск (rus. „ústí řeky Orda“) a  

Бурятский ← mong. burijad 

Республика Бурятия / Republika Burjatsko lokace: Východní Sibiř 

subjekt Ruské federace 

буряттия ← mong. burijad 

 

 Toponyma s neprokázaným původem 

Байкал / Bajkal lokace: Východní Sibiř 

nejhlubší jezero světa zapsané do seznamu UNESCO 

původ názvu Bajkal je dodnes opředen mýty, vědci se dodnes neshodli, existuje řada 

interpretací názvů, pro ilustraci uvádíme verze z publikace Toponymie Burjatska: 

1. Байкал ← jak. бай (bohatý) + кёль/кель (jezero) „bohaté jezero“ 

2. Байкал ← turk./mon. байгаал (velký vodojem, velké množství vody) 

3. Байкал ← bur. Байгаал-далай (velký vodojem, velký jako moře (далай)) 
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 Верхнекичерское озеро / Horní Kičerské jezero lokace: Zabajkalský kraj 

jezero na severu Bajkalu 

název odvozen od řeky Кичера (v horním toku řeky Kičera), o jejímž původu se vedou 

spory – nalezli jsme dvě interpretace původu: 

1. кичера – slovanský původ  

2. кичера ← ev. кочо (oblouk, meandr řeky) 

Селенга / Selenga lokace: Republika Burjatsko 

největší přítok Bajkalu 

dvě interpretace původu slova: 

1. Селенга ← bur. сэл (záplava, jezero) 

2. dle sibiřských etnografů a jazykovědců B.J.Vladimircov (1929) a Vasileviče (1963) 

    сэлэнга (železný) ← ev. сэлэ (železo) 

Фрóлиха /Frolicha lokace: Zabajkalský kraj 

1. jezero severního Bajkalu, 2. řeka vtékající do jezera 

původ dodnes nejasný, dle publikace Toponymie Burjatska existují dvě interpretace: 

1. фролиха ← rus. форель (z něm. Forelle) 

2. фролиха  ← Фрол (vlastní jméno osadníka Bajkalu, který zde pobýval v 17. st.)  

Povšimněme si: V textu se také setkáváme s dvěma označeními stejného jezera Фролиха a 

Даватчан. V oficiálním dokumentu dochází k nejednotnosti označení tohoto toponyma. 

Při překladu jsme zvolili variantu názvosloví sjednotit a užít označení jezero Frolicha, 

které se v dokumentech užívá častěji.    

Правая Фролиха / Pravá Frolicha lokace: Republika Burjatsko 

pravý přítok jezera Frolicha 

odvozeno od jezera Frolicha, viz Фрóлиха 

Левая Фролиха / Levá Frolicha lokace: Republika Burjatsko 

levý přítok jezera Frolicha 

odvozeno od jezera Frolicha, viz Фрóлиха 

Фролихинская губа / Frolišský záliv lokace: Republika Burjatsko 

záliv na severu Bajkalu 

odvozeno od řeky Frolicha, viz Фрóлиха 
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 Toponyma s nedohledaným jazykovým původem 

Ононский район / Ononský region lokace: Zabajkalský kraj 

územní celek u hranic s Mongolskem  

název odvozen od řeky Она ← původ slova doposud nebyl určen 

Борзя / Borzja lokace: Zabajkalský kraj 

přítok řeky Onon 

původ slova doposud nebyl určen 

Ширильды / Širildy lokace: Republika Burjatsko 

severní přítok Bajkalu  

původ slova nenalezen 

Леприндокан / Leprindokan lokace: Zabajkalský kraj 

jezero soustavy Kuando-Čarských jezer na severu Bajkalu 

původ slova nenalezen 

Колпинка / Kolpinka  lokace: Republika Burjatsko 

řeka na severu Bajkalu 

původ slova nenalezen, avšak na základě zákonitostí vzniku toponym na území Burjatska 

(ruská gramatika ovlivnila původně burjatské názvy
82

) usuzujeme, že k burjatskému 

základu колпин byl připojen ruský sufix -ка 

остров Кондаковский lokace: Republika Burjatsko 

ostrov jezera Bajkal (Zabajkalský národní park) 

původ slova nenalezen 

мыс Фертик  lokace: Republika Burajtsko 

mys poloostrova Svatý nos 

původ slova nenalezen 

мыс Онгоконский / mys Ongokonský lokace: Republika Burjatsko 

mys v Zabajkalském národním parku 

původ slova nenalezen, ale je možné, že vznikl od bur. онгон (zobrazení šamanistických 

duchů) 

мыс Курбулик / mys Kurbulik lokace: Republika Burjatsko 

mys poloostrova Svatý nos 

původ slova nenalezen 
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12 Zoologická nomenklatura 

 Kromě odborné terminologie z oblasti rybolovu se v textu setkáváme se 

zoologickou nomenklaturou. Zoologická nomenklatura představuje systém vědeckých 

jmen živočichů. Jedná se tedy o souhrn pojmenování vytvořených podle předem pevně 

daných pravidel a norem. Zoologická nomenklatura je charakteristická hierarchizací 

taxonomické klasifikace (sestupně): třída (класс), řád (отряд), čeleď (семейство),    

rod (род), druh (вид). V textu nařízení o endemitech se setkáváme s názvy tříd a druhů.  

 

12.1 Struktura zoologických názvů 

Rozdílem v české a ruské zoologické nomenklatuře jsou u většiny živočišných 

druhů pozice jména rodového a druhového. Jméno živočišného druh sestává z dvou 

jmen, jedná se o tzv. binomen, přičemž v češtině na prvním místě stojí rodové jméno 

(tuleň) a na druhém místě pak jméno druhové (bajkalský). Naopak v ruštině je pozice 

jmen opačná, na prvním místě stojí druhové jméno (байкальская), na druhém místě 

rodové jméno (нерпа). V češtině i v ruštině se názvy živočichů píšou s malými 

počátečními písmeny. V textu jsou také uváděny latinské názvy druhů, které využíváme 

při překladu a vyhledáváme odpovídající české ekvivalenty.   

 U latinských označení druhů si v závorce povšimněme uvedení jména a roku, 

která uvádějí autora jména ze skupiny druhu a rok, kdy bylo jméno druhu ustanoveno. 

Druh je v textu Pravidla rybolovu také označen pouze rodovým jménem (chybí jméno 

druhové). V některých případech se jedná o oficiální vědecké označení druhu (ленок, 

линь, нельма), v jiných zase o neúplné uvedení vědeckého označení daného druhu 

(валек, таймень). V druhém případě lze redundanci rodového jména odůvodnit tím, že 

v Bajkalu žije pouze jeden druh ryby валек a таймень, proto není třeba uvádět rodové 

označení. Pokud však tyto ryby překládáme do češtiny, pro snazší pochopení uvádíme 

informace plná označení, která odpovídají české taxonomii.     

V textu se kromě názvů druhů konkrétních vodních živočichů setkáváme i 

s označením tříd, která se píší s velkým počátečním písmenem (Млекопитающие, 

Рыбы), v češtině však s malým písmenem (savci, ryby). Taxony na úrovni vyšší než je 

úroveň skupiny druhu jsou jednoslovná (unimoniální).
83
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Při překladu zoologických názvů jsme využívali především ruské a české online 

encyklopedie a slovníky, a to konkrétně: ruský vyhledávací systém obratlovců Ruska 

vytvořený při Akademii věd http://www.sevin.ru/vertebrates; český odborný výkladový 

slovník http://www.priroda.cz/slovnik.php s více než 355000 pojmů z nejrůznějších 

oblastí ochrany životního prostředí; mezinárodní encyklopedii ryb, rostlin a živočichů 

http://www.biolib.cz. Také jsme použili pětijazyčný slovník živočichů Пятиязычный 

словарь названий животных. Млекопитающие. Латинский, русский, английский, 

немецкий, французский (Sokolov, 1984) s 5391 hesly.  

 

12.2 Přehled zoologických názvů z textu 

ruský název třídy  latinský název třídy český překlad 

Млекопитающие Mammalia savci 

Рыбы Osteichthyes ryby 

 

ruský název čeledi latinský název třídy český překlad 

осетровые Acipsenseridae jeseterovití 

       

označení druhu  

(rodové a druhové jméno) 

 

байкальская нерпа  

Phoca sibirica (Gmelin, 1788) 

tuleň bajkalský 

байкальский омуль  

Coregonus autumnalis (Georgi, 1775)  

síh omul 

белый байкальский хариус 

Thymallus arcticus brevipinnis (Svetovidov, 1932)  

lipan krátkoploutvý/ lipan 

severní černá forma 

 

черный байкальский хариус 

Thymallus arcticus baicalensis (Dubowski, 1874)   

lipan bajkalský 

 

 označení druhu 

(pouze rodové jméno) 

  

ленок  Brachymystax lenek sibiřský 

линь  Tinca tinca lín obecný 

нельма Stenodus leucichthys nelma 

валек  Prosopium cylindraceum síh pestrý 

таймень Hucho taimen hlavatka sibiřská 

 

Povšimněme si: 

Správný vědecký název bajkalské endemické lososovité ryby байкальский омуль je síh 

omul. Laická veřejnost často užívá druhové jméno omul, namísto druhového jména síh.  

 

http://www.sevin.ru/vertebrates
http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://www.biolib.cz/
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12.2.1 Překlad rodového jména нерпа 

V českém prostředí se často setkáváme s chybným označením bajkalského 

tuleně jako něrpa. V ruštině se v názvech savců čeledi tuleňovitých užívají dvě označení 

jména Phoca, tuleň, a to тюлень а нерпа. Tyto názvy jsou synonymní, avšak v ruské 

zoologické taxonomii nejsou zaměnitelné.  

 

 Rodové jméno нерпа se vyskytuje v názvech těchto druhů tuleňů:  

tuleň bajkalský (Phoca sibirica)   ←  байкальская нерпа  

tuleň kaspický (Phoca caspica)  ←  нерпа каспийская  

tuleň kroužkovaný (Phoca hispida)    ←  нерпа кольчатая 

 

 Rodové jméno тюлень se užívá např. v těchto případech: 

tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)  ←  тюлень длинномордый  

tuleň obecný (Phoca vitulina)   ←  тюлень обыкновенный  

 

 Názvy tuleňů, kdy se v ruském názvu nevyskytuje ani rodové jméno тюлень, 

ani нерпа:  

lachtan ušatý (Phoca jubata/Eumetopias jubatus)      ← сиву ч 

rypouš sloní (Phoca leonida)        ← южный морско й слон  

tuleň vousatý (Phoca leporina/ Erignathus barbatus)  ← морско й за яц  

 

13 Překladové transformace 

Základem překladu je ekvivalent, který ne vždy odpovídá gramatické a 

sémantické struktuře obou jazyků. Proto při překladu z VJ do CJ provádíme příslušné 

překladové transformace, které nám umožňují předat všechny informace obsažené 

v textu a zároveň dodržet normy cílového jazyka, češtiny. Mezi překladové 

transformace řadíme lexikální transformace (jelikož je odborný text jednoznačný a 

přesný, lexikální transformace nejsou v odborných textech používány v takové míře 

jako v textech uměleckých), gramatické transformace. lexikálně-gramatické 

transformace. Uvádíme také další specifika, se kterými jsme se pří překladu setkali.     
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13.1 Gramatické transformace 

Gramatická transformace je operace, v níž se určitá věta změní v jinou, tzn. ve 

svůj transform, a to při zachování stejné lexikální náplně
84

. 

  

13.1.1 Překlad příčesťových konstrukcí  

S výskytem příčestí v překládáném textu jsme se seznámili v podkapitole 10.2.4. 

Neurčité slovesné tvary. V této části se budeme věnovat překladu konstrukcí, v nichž 

příčesťové vtary figurují. Kondenzovanou příčesťovou konstrukci lze do češtiny 

překládat dvěma způsoby. Buď zachováme příčesťovou konstrukci, která je 

charakteristická i pro české právní texty, nebo ji přeložíme vedlejší větou a provedeme 

tedy gramatickou transformaci.   

 

A. Překlad příčestí příčestím  

Příklad 1: zákon o ochraně Bajkalu 

(…) территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в 

себя водосборную площадь озера Байкал 

(…) území navazující na centrální ekologickou zónu a zahrnující povodí jezera Bajkal 

Příklad 2: nařízení o Pravidlech rybolovu    

(…) а также иностранных граждан, осуществляющих любительское и спортивное 

рыболовство в пределах районов, указанных в пункте 2 Правил рыболовства 

(далее - пользователи).   

(…) a také cizinců provozujících rekreační a sportovní rybolov v oblastech 

vymezených v bodě 2 Pravidel rybolovu (dále – uživatelé).     

Příklad 3: zákon o ochraně Bajkalu 

В целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а 

также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (…) 

Za účelem ochrany síha omula, tuleně bajkalského a dalších druhů vodních živočichů, 

ale také druhů vodních rostlin vyskytujících se pouze v jezeře Bajkal (…) 

 

 

                                                           
84

 ŽVÁČEK, D. Úvod do teorie překladu (pro rusisty), Olomouc, 1994, str. 27 
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B. Překlad příčestí vedlejší větou 

Příklad 4: zákon o ochraně Bajkalu   

(…) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению (…) 

(…) upřednostnění těch činností, které nenarušují  (…) 

Příklad 5: zákon o ochraně Bajkalu   

(…) устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с принципами: 

(…) se zavádí zvláštní režim hospodářské činnosti a dalších činností, které se provádí 

v souladu s principy: 

Příklad 6: usnesení o zakázaných činnostech 

(…) проведением работ с биологическими объектами, приводящих к изменениям 

их генетической структуры; 

(…) realizace prací s biologickými objekty, které mají za následek změnu genetické 

struktury těchto objektů;  

  

13.1.2 Záměna slovních gramatických tvarů 

Tato transformace probíhá na úrovni gramatické (změna čísla, pádu, slovesného 

vidu,…). O rozdílech čísla a rodu v ruštině a v češtině jsme se seznámili v podkapitole   

10.2.1 Substantiva.   

 

A. číslo 

Příklad 1: usnesení o zakázaných činnostech 

(…) складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов 

I - V класса опасности → substantivum v plurálu 

(…) skladování, ukládání a likvidace nově vznikajícího odpadu I-V kategorie 

nebezpečnosti  → substantivum v singuláru 

Příklad 2:  

(…) гражданам и юридическим лицам обеспечивается доступ к информации в 

области охраны озера Байкал. → pluralium tantum  

(…) je оbčanům a právnickým osobám zajištěn přístup k informacím v oblasti ochrany 

jezera Bajkal → plurál 
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B. pád  

Příklad 3: nařízení o Zabajkalském parku 

Национальный парк владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом (…)  → slovesná vazba s instrumentálem 

Národní park vlastní, užívá majetek a disponuje jím (…) → slovesná vazba 

s akuzativem 

Příklad 4: nařízení o Zabajkalském parku 

Контроль за деятельностью национального парка осуществляется (…)               

→ 1. контроль v nominativu, 2. předložková vazba контроль за чем (instrumentál) 

Kontrolu činnosti národního parku vykonává (…) → 1. z důvodu pasivní konstrukce 

změna pádu na dativ (kontrolu), 2. bezpředložková vazba kontrolu činnosti (genitiv) 

 

C. rod substantiv  

Rod substantiv ovlivňuje koncovky adjektiv a verb.  

Příklad 5: zákon o ochraně Bajkalu 

Статья 4. Утратила силу с 1 января 2005 г. → femininum 

Článek 4. Pozbyl platnosti 1. ledna 2005. → maskulinum 

Příklad 6: Zákon o ochraně Bajkalu  

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал → femininum  

Za účelem ochrany jedinečného ekosystému jezera Bajkal → maskulinum 

 

13.1.3 Transpozice (záměna větných členů)  

Nejčastěji k záměně členů dochází při překladu odborné terminologie, kdy 

ruského přívlastku neshodnému odpovídá přívlastek shodný a naopak. Transpozici jsme 

provedli v následujících překladech terminologie:  

 

A. záměna shodného přívlastku přívlastkem neshodným  

фарфоро-фаянсовoe предприятиe závod na výrobu porcelánu a keramiky 

машиностроительнoe предприятиe podnik strojírenského průmyslu 

топливно-энергетическoe предприятиe   podnik paliv a energetiky 

металлургическое производство výroba kovů 

рыбные запасы zásoby ryb 

ляльные сточные воды odpadní vody s obsahem ropných látek 

http://base.garant.ru/12136676/#block_120000001
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экологическая зона zóna ochrany přírody 

штатное расписание obsazení funkcí 

хозяйственно-бытовое водоснабжение dodávky užitkové vody 

 

B.   záměna přívlastku neshodného přívlastkem shodným 

вредители леса lesní škůdci 

предприятие лесной промышленности lesní závod 

продукция непфтеперегонки ropné produkty 

 

13.1.4 Záměna multiverbizačních pojmenování  

V právním jazyce se stejně jako v českém běžně setkáváme verbonominálními 

spojeními. Z ruštiny je většinou překládáme opět verbonominálními vazbami, někdy 

však přistupujeme k univerbizaci.  

Příklad 1: zákon o ochraně Bajkalu  

Финансирование деятельности по охране озера Байкал осуществляется (…) 

Činnosti v oblasti ochrany jezera Bajkal jsou financovány (…) 

Příklad 2: zákon o ochraně Bajkalu 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

ответственность (…) 

Osoby, které poruší tento federální zákon, jsou odpovědné (…) 

Příklad 3: zákon o ochraně Bajkalu  

Пользование земельными ресурсами в центральной экологической и буферной 

экологической зонах гражданами и юридическими лицами осуществляется с 

соблюдением требований настоящего Федерального закона. 

Občané a právnické osoby využívají půdní fond v centrální zóně ochrany přírody a 

hraniční zóně ochrany přírody v souladu s ustanoveními tohoto federálního zákona.   

Příklad 4: nařízení o Zabajkalském parku 

Директору федерального государственного учреждения "Забайкальский 

национальный парк" Мельникову В.С. осуществить регистрацию Положения в 

установленном порядке. 

Řediteli federální státní instituce Zabajkalský národní park, V. S. Melnikovovi, 

stanoveným způsobem zaregistrovat toto ustanovení.  



94 

 

Příklad 5: nařízení o Zabajkalském parku  

Директор осуществляет непосредственное управление деятельностью 

национального парка. 

Ředitel přímo řídí činnost národního parku.   

 

13.1.5  Překlad trpných konstrukcí  

Při překladu trpných konstrukceí provádíme transformaci v případě, že trpnou 

konstrukci nahradíme konstrukcí činnou. Pokud trpnou konstrukci zaměníme trpnou 

konstrukcí, pak k transformaci nedochází. Přesto tuto možnost překladu tuvádíme také 

v této kapitole, abychom názorněji poukázali na rozdíly v překladu.    

 

A. Záměna trpné konstukce konstrukcí činnou  

Dochází k záměně předmětu děje a činitele děje.   

Příklad 1: nařízení o Zabajkalském parku   

Контроль за деятельностью национального парка осуществляется 

Росприроднадзором, (…)  

Kontrolu činnosti národního parku vykonává Ruská služba pro dozor v oblasti 

využívání přírody, (…)  

Příklad 2: zákon o ochraně Bajkalu  

Перечень вредных веществ, (…), утверждается уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Pověřené federální orgány výkonné moci stanovují seznam škodlivých látek, (…). 

Příklad 3: nařízení o Zabajkalském parku 

Историко-культурные объекты, (…), передаются в пользование национальному 

парку по согласованию с государственным органом охраны памятников истории 

и культуры. 

Podle dohody se státním orgánem pro ochranu historických a kulturmích památek 

historické a kulturní objekty (…) spadají pod správu národního parku.  

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12176656/#block_2000
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B. Překlad trpné konstrukce konstrukcí trpnou 

 pasivum v ruštině je vyjádřeno zvrtaným tvarem slovesa 

Příklad 4: zákon o ochraně Bajkalu 

На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические 

зоны: 

Bajkalské přírodní území se člení do následujících zón ochrany přírody: 

Příklad 5: usnesení o vymezování zón ochrany přírody 

Экологические зоны     Байкальской     природной    территории (…) выделяются  

в составе территорий,  предусмотренных статьей  2  Федерального  закона  "Об 

охране озера Байкал". 

Zóny ochrany přírody Bajkalského přírodního území (…) se vymezují tak, jak je 

uvedeno ve čl. 2 federálního zákona o ochraně jezera Bajkal. 

 

 pasivum v ruštině je vyjádřeno participiem trpným  

Příklad 6: nařízení o Pravidlech rybolovu 

В целях сохранения (…) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

водных биоресурсов добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов 

запрещена.  

Za účelem ochrany vzácných a kriticky ohrožených druhů vodních biologických zdrojů 

(…) výlov (lov) těchto druhů vodních biologických zdrojů je zakázán.   

Příklad 7: nařízení o Zabajkalském parku 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г. 

N 990 Забайкальский государственный природный национальный парк отнесен к 

особо охраняемой природной территории федерального значения (…) 

Na základě usnesení vlády Ruské federace ze dne 9. října 1995 č. 990 je Zabajkalský 

národní park vymezen jako federální zvláště chráněné přírodní území (…) 

 

 

garantf1://2008681.6/
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13.1.6 Transformace slovosledu  

Pro ruštinu je charakteristický tzv. interpoziční slovosled (obemykání), který 

spočívá ve vložení relativně samostatného, zpravidla rozměrného syntaktického útvaru 

mezi dvě složky, které jsou v bezprostředním syntaktickém vztahu
85

.  

 

A. postavení příslovečného určení  

Příklad 1:  

(…) сброса в водные объекты и захоронения в них отходов, а также наземного и 

подземного захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ 

(материалов);   

(…) vypouštění a ukládání odpadu, a to včetně radioaktivního odpadu, do vodních 

útvarů, a také ukládání odpadu na povrchu či pod povrchem země; 

 

B. postavení přívlastku   

Příklad 2: zákon o Bajkalu 

(…) прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на 

запад и северо-запад от него 

(…) území přiléhající k jezeru Bajkal a dosahující na západě a severozápadě šířky až 

200 km. 

Příklad 3: Pravidla rybolovu 

(…) находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов (…)  

(…) kriticky ohrožených druhů vodních biologických zdrojů (…) 

 

Povšimněme si! 

Ovšem i v ruštině může přívlastek stát za určovaným substantivem, v češtině pak 

slovosled zůstává zachován. Např. ve vazbách территории, прилегающие к озеру 

Байкал (území přiléhající k jezeru Bajkal), общины, осуществляющих рыболовство  

(komunity provozujících rybolov).  
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C. pozice spojky который ve vedlejších větách 

Příklad 4: Zakázané činnosti 

(…) хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное 

воздействие на (…) 

(…) hospodářské objekty, jejichž provoz má negativní vliv na (…) 

Příklad 5: Zakázané činnosti   

(…) ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых 

оказывается негативное воздействие (…) 

(…) jsou omezeny činnosti, které negativně ovlivňují (…) 

Příklad 6: Nařízení o Zabajkalském parku  

(…) учреждением, территория которого включает в себя природные комплексы 

и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность (…) 

(…) instituce (…), na jejímž území se nacházejí přírodní komplexy a objekty 

zvláštního ekologického, historického a estetického významu (…) 

 

D. Pozice příčestí  

Příklad 7: nařízení o Zabajkalském parku 

Земельные участки в границах национального парка, а также находящиеся на  

них здания, сооружения, помещения не подлежат приватизации. 

Pozemky na území národního parku a také budovy, stavby а prostory na těchto 

pozemcích nepodléhají privatizačním zákonům. 

Příklad 8: Nažízení o Zabajkalském parku   

(…) проведение необходимых для реализации задач, стоящих перед 

национальным парком (…) 

(…) realizace vytyčených cílů národního parku, (…) 

Příklad 9: Nařízení o Zabajkalském parku  

(…) обеспечивает выполнение возложенных на национальный парк задач (…) 

(…) zajišťuje plnění úkolů národního parku (…) 
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13.2 Lexikální transformace  

Lexikální transformace je operace, která spočívá v záměně překládané lexikální 

jednotky jednotkou s jinou sémantickou motivací. 
86

 K lexikální transformaci jsme 

přistoupili při překladu některých jazykových šablon, které jsou nedílnou součástí 

právních textů, dále pak na úrovni fonémů, tj. při transliteraci, kterou jsme využili  při 

překladu vlastních jmen (názvy dokumentů, institucí či toponyma)   

 

13.2.1 Překlad jazykových šablon 

Ruské jazykové šabloně odpovídá konstrukčně hotový český obrat, přičemž tyto 

obraty se nemusí shodovat formou, ale musí plnit stejnou funkci, např. ruské šabloně 

podle článku 3 federálního zákona odpovídá české в порядке, предусмотренном 

статьей 3 Федерального закона.   

 Právní překlad je nasycen jazykovými šablonami. V sedmi překládaných 

textech se setkáváme s 21 typy jazykových šablon. Pouze u některých však byla 

provedena lexikální transformace. V tomto oddíle proto uvádíme právě tyto šablony.  

 

Příklad 1: nařízení o Zabajkalském parku 

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

Vyhrazuji si právo na dozor nad plněním tohoto ustanovení.  

Příklad 2: zákon o ochraně Bajkalu 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Tento federální zákon nabývá platnosti dnem jeho oficiálního zveřejnění. 

Příklad 3: usnesení o vymezování zón ochrany přírody 

в порядке, предусмотренном статьей ... Федерального закона… 

podle článku … federálního zákona … 

Příklad 4  

предусмотренных статьей (...) Федерального закона  

jak je uvedeno ve čl. (…) federálního zákona 
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13.2.2 Překlad vlastních jmen 

Pro překlad vlastních jmen (antroponym, názvů institucí, toponym) jsme zvolili 

transliteraci cyrilice, tj. přepis z hláskového písma cyrilice do hláskového písma 

latinky. Kromě transliterace jsme použili doslovný překlad (ruskému ekvivalentu 

odpovídá ekvivalent český).  

 

 příklady transliterace toponym  

река Ширильды   → řeka Širildy 

протокa Колпинка  → průtok Kolpinka 

озеро Даватчан  → jezero Davatčan 

озеро Леприндокан  → jezero Leprindokan 

Чивыркуйский залив  → Čivyrkujský záliv  

река Борзя    → řeka Borzja 

 

 příklady transliterace antronponym  

А.А.Крайний     → A.A.Krajnij 

Б. Ельцин   → B. Jelcin 

М.Касьянов   → M. Kasjanov 

А.Моисеев    → A.MOISEEV 

К.В.Янков   → K. V. Jankov 

 

 doslovný překlad toponym  

мыс Змеевый    → Hadí mys 

протокa Среднее устье → průtok Střední ústí 

остров Голый   → Holý ostrov 

 

 doslovný překlad názvů institucí 

Государственная Дума    → Státní duma 

Совет Федерации    → Rada federace 

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации    → Ministerstvo zemědělství Ruské federace 

Федеральное агентство по рыболовству  → Federální agentura pro rybolov  
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Министерство имущественных   → Ministerstvo majetkových vztahů  

отношений Российской Федерации       Ruské federace 

Министерство природных ресурсов → Ministerstvo přírodních zdrojů  

Российской Федерации  Ruské federace 

 

13.3 Lexikálně-gramatické transformace 

Při překladu některých terminologických obratů jsme využili postupu explikace, 

tj. opisného překladu.  

Příklad 1: nařízení o Pravidlech rybolovu 

kumutkan  

tulení mládě 

Příklad 2: nařízení o Pravidlech rybolovu 

Ликвидация или перепрофилирование экологически опасных хозяйственных 

объектов на Байкальской природной территории (…) 

Likvidaci nebo změna zaměření činností hospodářských objektů, které ohrožují 

ekologickou situaci území a zároveň se nacházejí na Bajkalském přírodním území, (…) 

  

13.4 Další specifika při překladu 

V některých případech jsme při překladu vynechali slovo či frázi. Jedná se o tyto 

případy.  

 

 vynechání slova 

Příklad 1: usnesení o zakázaných činnostech 

Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории  

Přehled Ø činností zakázaných v centrální zóně ochrany přírody na Bajkalském 

přírodním území  

Příklad 3: usnesení o vymezování zón ochrany přírody 

(…) с   учетом  права  граждан  на  получение  бесплатной экологической 

информации 

(…) s ohledem na právo občanů na Ø bezplatné informace o životním prostředí 

 

 



101 

 

 Také jsme vynechali výraz ve vazbě деятельность по … (výskyt v usnesení o 

zakázaných činnostech) v těchto případech: 

 

деятельность по поставке энергии  - Ø dodávky energií  

деятельность по обеспечению лесосплава    - Ø plavení dřeva 

деятельность по отведению сточных вод  - Ø vypouštění odpadních vod  

деятельность по предоставлению  

жилищно-коммунальных услуг    - Ø poskytování veřejných služeb  

 

 vynechání celé věty 

V nařízení o Pravidlech rybolovu jsmе vynechali konstrukci: закрытие 

рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных 

биоресурсов, jelikož tato věta je významově totožná s větou запрет рыболовства в 

определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов“ 

(zákazu rybolovu ve stanovených oblastech a zákaz lovu stanovených druhů vodních 

biologických zdrojů) – výraz запрет a закрытие překládáme shodně do češtiny jako 

zákaz.  
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Závěr 

Diplomová práce s názvem „Překlad a analýza právních dokumentů 

zabývajících se problematikou ochrany ekosystému jezera Bajkal“ se zabývá právním 

překladem, jemuž se v současné právní i lingvistické praxi uděluje stále větší pozornost. 

Jedním z cílů diplomové práce bylo na základě vytvoření překladu normativních 

dokumentů představit čtenáři problematiku právního překladu a seznámit jej s jeho 

úskalími. Dalším cílem bylo přiblížit čtenáři jezero Bajkal a vývoj ekologické situace i 

současný stav tohoto jedinečného ekosystému. Považujeme za důležité o jezeře mluvit 

ze dvou důvodů: Bajkal je ojedinělý ekosystém, jenž je po mnoho desetiletí lidskou 

činností systematicky ničen. Zároveň je to jezero zajímavé z kulturologického hlediska 

a pro filology se zde naskýtá prostor k bližšímu zkoumání sibiřských národů a  jejich 

jazykové kultury.  

 

Právní překlad je v rámci druhů překladů specifický, jelikož více jak překlad 

umělecký, publicistický či jiný odborný vyžaduje dokonalou odbornou znalost právní 

i znalost vědního oboru, na který je normativní akt zaměřen (v našem případě bylo 

nutné získat znalosti v oblasti ekologie). V případě nedostatečné znalosti je vždy 

potřeba konzultace s odborníky v oboru. Dále právní překlad vyžaduje bezchybnou 

znalost obecného jazyka výchozího i cílového.  

Jazykových znalostí jsem nabyla v průběhu dosavadního vysokoškolského 

studia v Čechách i na zahraničních studijních stážích v Litvě a v Rusku. Určité odborné 

právní znalosti jsem získala v rámci bakalářského studia na Jihočeské univerzitě a tyto 

vědomosti bylo před překládáním nezbytné prohloubit četbou doplňující právní 

literatury. Jelikož byly překládané texty zaměřené na ekologii, před překladem bylo 

nutné se vzdělávat i v této odborné oblasti, konkrétně v oblasti ochrany životního 

prostředí. Z tohoto důvodu jsem na Přírodovědecké fakultě navštěvovala semestrální 

kurz s názvem Trvale udržitelný rozvoj, přednášený RNDr. Mgr. Martinem Bittnerem, 

PhD.  

Při nedostatečné znalosti odborných oblastí však bylo nezbytné nejasné případy 

konzultovat s odborníky. S největšími potížemi jsem se setkávala při překladu právních 

termínů a zvolení správné interpretace odstavců, proto jsem se s právními otázkami 

ochrany jezera Bajkal obracela na vedoucího katedry mezinárodního a srovnávacího 
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práva Právnické fakulty Irkutské státní univerzity, pana docenta Dmitrije Vladimiroviče 

Šornikova.    

Diplomová práce byla rozčleněna na teoretickou část, praktickou část a přílohu.  

Teoretická a praktická část byly členěny na kapitoly a podkapitoly, mezi nimiž bylo 

v případě potřeby v textu odkazováno.  

Teoretickou část jsme rozčlenili na dva sémantické celky, kdy v prvním celku 

jsme se zaměřili na jezero Bajkal, historii a současnost jeho ekologické situace. Největší 

zlom v kvalitě tamějšího životního prostředí nastal při realizaci výstavby Transsibiřské 

magistrály (započata v r. 1891), která s sebou přinesla rozvoj průmyslu v přibajkalské 

oblasti, s čímž je spojena zvyšující se zátěž na přírodní prostředí a zhoršování jeho 

kvality. V současné době se Bajkal potýká s narůstajícím turismem, který s sebou také 

přináší mnohá rizika spojená především s hromaděním komunálního odpadu.   

V samostatné kapitole jsme se zaměřili na publikace a další informační zdroje 

o jezeře Bajkal a došli k závěru, že v českém prostředí se o ekologii Bajkalu a Bajkalu 

všeobecně téměř nepíše, naopak v ruském prostředí nalezneme řadu odborných 

publikací, článků, televizních reportáží a dokumentárních filmů o tomto jezeře. Přesto 

usuzujeme, že ačkoliv je Bajkal zkoumán poměrně ve velké míře, informovanost 

veřejnosti o ekologických hrozbách pro jezero není dostatečná.     

 

V druhém tematickém celku jsme se zaměřili na problematiku vymezení 

právního stylu jako samostatného funkčního stylu a na charakteristiku právního jazyka, 

jeho funkce a znaky. Právní styl doposud nebyl vymezen jako samostatný funkční styl, 

a tak se napříč českou a ruskou odbornou literaturou setkáváme s různými přístupy 

k vymezování právního stylu. Dříve byl jazyk právních dokumentů řazen k odbornému 

stylu, avšak dnes je spíše vnímán jako podstyl administrativního stylu (viz 

M. Čechová). M. Jelínek vymezuje jako jeden ze základních stylů administrativně-

právní styl, do něhož řadí právě styl právních dokumentů.  

Na aktuálnost zkoumání právního jazyka v Rusku poukazuje fakt, že vznikl 

nový obor zvaný juristická lingvistika (юролингвистика), který zkoumá právní jazyk a 

díky němuž vzrůstá myšlenka vymezit právní styl jako samostatný. K tomuto názoru se 

přiklánějí např. právní teoretici A. S. Pigolkin, A. S. Šepelev či M. L. Davydovová. 

V českém prostředí se zkoumáním právního jazyka zabývají právníci V. Knapp, 

P. Hollander či lingvisté J. Kořenský, F. Hladiš a další.  
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Obecně lze říci, že ruské právo a lingvistika jsou ve zkoumání právního jazyka 

aktivnější a modernější. V posledních letech vznikla řada článků a příspěvků na 

konferencích na toto téma, naopak české publikace a články jsou data staršího. Dalším 

závěrem je fakt, že právní teoretici se zabývají právním jazykem častěji než lingvisté, 

kdy jedním z důvodů může být neznalost toho, jak správně uchopit studium jazyka 

právních dokumentů bez předchozí znalosti práva.    

 

Právní jazyk je jeden z odborných spisovných jazyků, jimiž jsou psány 

normativní právní dokumenty. Právní jazyk se od ostatních odborných jazyků liší svým 

lexikálním obsahem a stylistickou strukturou. Z lexikálního hlediska je charakteristický 

slovní zásobou, a tedy právní a další odbornou terminologií, ustálenými jazykovými 

spojeními a jazykovými šablonami. Ze stylistického hlediska se právní text vyznačuje 

pevně daným vnitřním členěním. Právní texty obsahují určité lexikální a gramatické 

prostředky, s jejichž pomocí je dosaženo abstraktní a neemociální roviny těchto textů. 

Všechny tyto aspekty právního jazyka jsme dále rozpracovali v praktické části 

diplomové práce.    

Další kapitolu teoretické části jsme věnovali možným problémům, s nimiž se 

překladatel setkává při právním překladu. Největším úskalím se pro překladatele 

s filologickým vzděláním jeví schopnost propojení jazykových (stylistických znalostí) 

se znalostmi doplňkovými odbornými, tj. znalostmi právní teorie a praxe a dalších 

vědních oborů. Právní překlad je obtížnější v tom smyslu, že překlad právního textu 

klade velký důraz na přesnost a jednoznačnost v souladu se zákonem, čehož bez znalosti 

práva nelze docílit, a dále musí být určitá interpretovaná informace správně přeložena. 

Další komplikací je fakt, že překladatel převádí informaci zachycenou jedním právním 

systémem do jiného jazykového systému určitého právního systému. Ani v tomto 

případě nestačí jazyková znalost, ale je nezbytná také znalost právní problematiky, 

jelikož překládáme dva právní jazyky odlišných právních řádů.  

V případě překladu ruského právního jazyka do českého právního jazyka se nám 

práce zjednodušila, jelikož právní řády RF a ČR spadají do jednoho právního systému – 

kontinentálního právního systému a dále do románsko-germánského okruhu – a z toho 

vyplývá, že jsme se setkávali s mnoha shodnými znaky v právu a měli jsme tak možnost 

přesněji vyjádřit právní skutečnost. Avšak i právní řády RF a ČR se liší, proto jsme 

museli být pozorní zejména při překladu názvů dokumentů a volit vhodná slovesa, to  
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vše v souladu s jazykem českého zákonodárství a zároveň se zachováním charakteru 

ruského zákonodárství. Pro přiblížení struktury právního systému jsme v jedné 

podkapitole shrnuli struktury právních řádů, které jsou si velice podobné co do 

struktury, avšak odlišné v typech aktů a jejich právní síle.  

V závěru teoretické části jsme uvedli, jaké typy slovníků lze využívat při 

dohledávání terminologie. Nejčastěji jsme používali odborné překladové slovníky, dále 

pak ruské a české terminologické slovníky a slovníky odborné výkladové.   

 

Zvolený překladový materiál nám poskytl bohatý podklad pro lingvistickou 

analýzu právních textů. V praktické části jsme právní dokumenty rozpracovali 

z hlediska stylistického, lexikálního a gramatického. 

V úvodu praktické části jsme představili ruské překládané dokumenty, k nimž 

jsme uvedli odpovídající překlady do češtiny. Jelikož tyto dokumenty dosud nebyly 

přeloženy, bylo zapotřebí vytvořit zcela nové české podoby názvů. Následně jsme 

vypracovali obsahovou strukturu sedmi překládaných textů, které se zabývají právní 

úpravou určitých oblastí ochrany jezera Bajkal (celková úprava ochrany jezera, 

zaměření na rybolov, vymezování hranic bajkalského přírodního území aj.)    

Dále jsme se zaměřili na vnitřní výstavbu právních textů, jež se člení na úvodní 

část obsahující nadpis a název dokumentu, střední část, která má podobu samotného 

normativního aktu, a závěr obsahující podpis pověřené osoby a případně i přílohu 

k dokumentu. Čtyři překládané texty přílohu obsahovaly. Dalším charakteristickým 

znakem struktury právních dokumentů je užívání určitých grafických schémat (šablon), 

vytvářejících určitý rámec textu a přispívajících tak k jednotnosti a systematičnosti 

dokumentů.   

V rámci vnitřního členění určujeme intertextové prvky (odkazy v textu na jiné 

právní dokumenty), signalizující zapojení do kontextu systému právních dokumentů, a 

jazykové šablony (ustálená spojení slov nebo celé věty), zajišťující stylovou 

kompaktnost právních projevů. Pozorovali jsme časté opakování šablon napříč 

překlady. Celkem jsme zaznamenali 21 typů konstrukcí, přičemž nejčastěji se 

vyskytovaly šablony …в установленном порядкe… a  …в порядке, установленнном 

Законодательством Российской Федерации… .  

 V následujících kapitolách jsme se zaměřili na analýzu slovní zásoby právních 

dokumentů ze čtyř hledisek: tematického, slovnědruhového, slovotvorného 

a provenienčního.  
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V právních dokumentech jsme vymezili terminologii právní a terminologii 

dalších oborů. Uvedli jsme demonstrativní výčty termínů z mnoha odvětví práva (práva 

životního prostředí, občanského práva, správního práva aj.) a odborných oblastí 

(ekologie, ekonomie, průmysl aj.). Význam právních termínů vychází z legálních 

definic těchto termínů v závazných normativních aktech daného právního řádu. Naopak 

význam odborných termínů je vymezen daným oborem a není právně závazný. Ovšem 

právní a odborné termíny se neshodují v ruštině a v češtině, neznamená tedy, že pokud 

je ruský termín právní, pak v češtině může být pouze odborný a naopak.  

Jelikož jsou všechny texty spojeny společným tématem ekologie Bajkalu, 

v textech se vyskytuje jak velké množství právních termínů odvětví práva životního 

prostředí, tak i odborné termíny z oboru ekologie. Nelze však tvrdit, že tyto termíny ve 

všech textech převažují, protože každý z textů se kromě ekologie dotýká i dalších témat, 

např. ve federálním zákonu o ochraně Bajkalu převažují ekologické termíny (právní 

i odborné), v nařízení o Zabajkalském parku se hojně vyskytují termíny pracovního 

práva a odborné termíny z vědního oboru ekonomie a v usnesení o zakázaných 

činnostech jasně převažují odborné termíny z oblasti průmyslové výroby.  

Z pohledu slovnědruhového v právních dokumentech převažovala substantiva 

nad adjektivy. Substantiva jsme rozčlenili podle rodu a čísla. V překladu se substantiva 

v rodu často shodovala, avšak nalezli jsme řadu výjimek. Nejvíce se lišila ruská 

substantiva středního rodu, méně bylo rozdílů v ženském rodě a nejméně v mužském 

rodu. V čísle se substantiva většinou shodovala.  

Substantiva se nejčastěji vyskytovala ve spojení s adjektivy a tvořila tak 

mnohoslovná terminologická spojení. Nejvíce jsme pozorovali výskyt dvouslovných 

spojení (839 výskytů) - эндемичный вид, байкальская нерпа, Российская Федерация, 

федеральный закон aj. Mnohem méně se v textech vyskytovala trojslovná spojení (176 

výskytů) – Байкальская природная территория, охраняемая природная 

территория aj. V malé míře se vyskytovaly čtyřslovné výrazy (9 výskytů) – Усть-

Ордынский Бурятский автономный округ, федеральный государственный 

экологический надзор aj. Zaznamenali jsme rovněž jeden pětislovný výraz (4 výskyty) 

– Забайкальский государственный природный национальный парк. Na základě této 

analýzy jsme došli k závěru, že čím více je kladen důraz na přesnost termínu, tím je 

termín delší.   
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Mnohem méně byla zastoupena verba (124 výskytů), která byla často 

zastupována neurčitými slovesnými tvary. Co se týče verb, převládla verba v pasivních 

konstrukcích (69 výskytů), o něco méně jsme pozorovali sloves v aktivních 

konstrukcích (55 výskytů).  Slovesa se často vyskytovala jako pomocná slovesa ve 

verbonominálních spojeních, která jsou v ruských i českých právních textech 

frekventovaná. Nejčastěji bylo užíváno pomocného slovesa осуществлять 

(осуществлять регулирование, осуществлять рыболовство), které do češtiny 

překládáme jako provádět. 

Při užívání neurčitých slovesných tvarů jsme zaznamenali frekventovaný výskyt 

příčestí. Infinitivy se užívaly v souvislosti s nařízením, příkazem či ve spojení 

s modálními predikativy. Častý výskyt neurčitých slovesných tvarů podporuje 

abstraktnost právních textů.   

Dalším výrazným prvkem právních textů byly tzv. sekundární přeložky 

a předložkové výrazy, které se, mimo jiné, hojně vyskytovaly také v jazykových 

šablonách. Celkem jsme pozorovali výskyt 27 druhů složených předložek, např. 

в соответствие с, в целях, в течение aj., které se v textech opakovaly a podporovaly 

tak celistvost a přesnost právního vyjadřování. 

V textech se ze slovních druhů nevyskytovaly pouze interjekce.   

  

Z hlediska slovotvorby jsme rozdělili lexikální materiál dle typů slovotvorby: 

derivace, kompozice a abreviace. Nejčastěji jsme si všimli procesu derivace, přičemž 

u substantiv a adjektiv byla nejčastější derivace pomocí sufixu -тель, -к(a), -ниj (-ениj, 

-иj), -ациj (substantiva) a -н-, -енн-, -ск-, -ческ- (adjektiva), běžná byla také nulová 

sufixace a v malé míře jsme se setkávali také s prefixací a prefixálně-sufixálním 

způsobem. Většina sufixů vyjadřovala abstraktní příznak děje či skutečnosti.  Naopak 

u sloves byla nejběžnější derivace pomocí postfixu -ся/-сь.  

Z kompozit jsme se setkávali s kompozitními adjektivy (46), v menší míře také 

s kompozitními substantivy (16). Kompozita byla nejčastěji tvořena pomocí konektoru  

-o-/-e-. Kompozita jsme do češtiny zpravidla překládali opět kompozity.  

V právních textech se také často vyskytovaly abreviatury iniciálové (ФЗ, РФ, 

ГЭС aj.) а skupinové abreviatury (Минюст РФ, Госкомрыболовства России aj.). 

Také jsme se, zejména v úvodních částech dokumentů, setkávali s grafickými zkratkami 

(в ред., г., N aj.)  
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V právních textech jsme zaznamenali častý výskyt odborných slov cizího 

původu. Nejvíce se jednalo o slova přejatá z latiny (59), dále pak o slova přejatá 

z řečtiny (26), francouzštiny (26), němčiny (6), angličtiny (4), italštiny (2), arabštiny 

(1), turečtiny (1). Také jsme nalezli jedno slovo přejaté z evenkštiny: кумуткан, 

označení pro mládě tuleně (viz překlad nařízení o Pravidlech rybolovu). Toto slovo 

řadíme mezi dialektismy, do odborného textu by tedy nemělo patřit.  

Zvláštní kapitola je věnována bajkalským toponymům. Do tématu jsme vstoupili 

stručným teoretickým úvodem, ve kterém jsme popsali národnostní rozložení Přibajkalí 

v historii. Právo mnoha národů na kočování touto oblastí mělo výrazný vliv na rozvoj 

místní toponymie. Největší vliv na místní geografické názvy měli od samotných 

počátků Burjaté, Evenkové a od 17. století také Rusové.  

Toponyma jsme rozdělili na hydronyma a choronyma, která jsme dále rozčlenili 

dle jejich etymologie, jejíž pochopení bylo důležité pro zvolení jejich vhodného 

překladu do češtiny. Nejvíce jsme určili toponym burjatského původu (8) jako 

Чивыркуйский залив, Ангара aj. a ruského původu (8) jako остров Бакланий, Усть-

Илимская ГЭС aj. V menší míře se vyskytovala slova evenkského původu (5) jako 

Читинскaя область, Кулинда aj. 4 toponyma jsme určili jako toponyma smíšená, tj. 

obsahující ruskou a neruskou část. Etymologii řady toponym jsme nemohli určit (9) či 

jsme nalezli několik možných výkladů jejich původu (7), např. k původu názvu Байкал 

existují minimálně tři interpretace názvu.  

V další kapitole jsme se zabývali překladem zoologické nomenklatury, v níž 

jsme upozornili na pořadí rodového a druhového jména živočichů a nejednotnosti 

uvádění zoologických názvů v překládaných textech. Upozornili jsme na častý chybný 

překlad ryby байкальский омуль, který zní omul, avšak správný název ryby zní síh 

omul. V samostatné podkapitole jsme zmínili ruské varianty latinského jméno Phoca 

(tuleň), které zní тюлень а нерпа.  

 Poslední kapitolu praktické části jsme věnovali problematice překladových 

transformací, které byly prováděny při překládání. První skupinou byly gramatické 

transformace, v jejichž rámci jsme se zabývali: možnými překlady příčesťových 

konstrukcí, které jsme často překládali příčesťovými konstrukcemi, ale někdy jsme 

volili překlad vedlejší větou; záměnami slovních gramatických tvarů související 

s rozdíly v rodech, číslech substantiv a také v odlišných slovesných vazbách; záměnami  
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větných členů a multiverbizačních pojmenování; překladem trpných konstrukcí a jako  

poslední gramatickou transformaci jsme uvedli transformaci slovosledu. Další 

prováděné transformace byly transformace lexikální, ke kterým jsme přistupovali při 

překladu některých jazykových šablon a také při transliteraci. Jako poslední jsme uvedli 

další překladatelské „oříšky“, se kterými jsme při překladu museli řešit.     

 

 Je obecně známo, že ruská ekologická politika není natolik vyspělá jako v jiných 

vyspělých státech „západního světa“. Proto je třeba o ochraně životního prostředí 

hovořit a podporovat témata, která mají smysl. A troufáme si říci, že ochrana 

jedinečného ekosystému jezera Bajkal smysl má. Proto jsme chtěli v českém prostředí 

představit dokumenty, které se touto problematikou zabývají, a dokázat tak, že snahy 

o zachování největší zásobárny pitné vody, nacházející se hluboko na Sibiři, existují. 

Doufejme tedy, že další generace budou moci k jezeru přijíždět a obdivovat krásnou 

ekologicky čistou bajkalskou přírodu.        
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Резюме 

Настоящая дипломная работа под названием «Перевод и анализ 

юридических документов, посвященных охране экосистемы озера Байкал» 

анализирует проблемы юридического перевода, поскольку в настоящее время 

данный вид перевода является актуальным направлением в переводческой 

практике.  

В дипломной работе ставятся две  основные цели. Первой целью является 

ознакомление с проблематикой юридического перевода на основании анализа 

нормативных юридических текстов экологической тематики в соспоставлении с 

их переводом. Второй целью является  представление  основных сведений, 

касающихся озера Байкал и проблемы охраны его уникальной экосистемы. С 

указаными целями связаны структура и тематическое содержание работы, 

выходящей за рамки лингвистической теории и практики и включающей в себе 

теорию права, экологическую практику и также культурологические вопросы. 

 

Настоящая работа делится на теоретическую, практическую части и 

отдельные приложения. В теоретической части рассматриваются два  

семантических целых, первое из которых сосредоточивается на вопросе 

экологогической ситуации озера Байкал и второе касается юридического стиля, 

юридического языка и трудных вопросов в практике юридического перевода.  

Юридический стиль, тоже называемый стилем юридических документов, 

до сих пор является не самостоятельным фунцкиональным стилем, а подстилем 

официально-делового стиля (в чешской стилистике – «административный стиль»),  

хотя в настоящее время множество лингвистов и юристов уделяет внимание 

языку права и считает, что в системе функциональных стилей необходимо 

выделять юридический стиль как самостоятельный. На основании этого в русском 

языкознании сформировалась новая область исследования– юрислингвистика, 

исследующая функции и структуру языка права. Рассмотрев чешские и русские 

лингвистические (юрислингвистические) источники, мы пришли к выводу, что в 

данная область исследований более разработана в российском языкознании.  

Язык права – один из подвидов национального языка, на котором 

создаются нормативные юридические документы. Юридический язык отличатеся 

от других как лексикой, так и стилистикой. Что касается лексики, то она 
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характеризуется наличием юридической терминологии и терминологии разных 

отраслей науки (экология, экономи ка и .т.п.). В нормативных актах используется 

ряд лексических средств, характеризующихся отвлеченностью и отсутствием 

эмоциональности.  Для юридичеких тестов также характерно строгое внутреннее 

членение, демонстрирующее внутреннююструктурированность этих текстов.  

Кроме вопросов исследования языка права и юридического стиля, в 

теоретической части уделяется внимание переводческ ой практике и привод ятся 

примеры трудностей, с которыми встречается переводчик. Первой трудностью 

является необходимость дополнительных  познаний в сфере права. Не 

ориентируясь в теории и логике права и языка права, нельзя правильно толковать 

и, следовательно, переводить юридический текст. Следующая трудность 

заключается в различ ии правовых систем. Хотя русское и чешское 

законодательств о входят в одинаковую правовую систему, т.е. систему 

континентальную, и работа переводчика упрощается, но правовые порядки 

каждого из этих государств отличаются. Из-за этого при переводе возникают 

разные проблемы.   

 

В практической части дипломной работы представлен анализ переводимых 

нормативных документов. Сначала в рамках анализа внутреннего членения 

текстов обращаем внимание на выделение отдельных частей текстов (название 

нормативного акта, введение, текст нормативного акта, подпись ответственного 

лица, приложение), элементы межтекстовых связей и разные шаблонные обороты. 

В следующих главах лексика юридических текстов рассматривается с 

точки зрения тематики терминов, насыщенности и специфики частей речи, 

словообразования и происхождения слов. Если говори ть о тематике словарного 

запаса, в текстах имеются юридические и научные термины. Что касается частоты 

наличия частей речи в анализированных текстах преобладают имена 

существительные, далее следуют имена прилагательные, глаголы, 

неопределенные формы глаголов (причастия, инфинитивы) и непервообразные 

предлоги. Отсутсвуют только междометия. С точки зрения словообразования в 

словарном составе находим все три словообразовательных способа: деривация, 

композиция, аббревиация. Что касается происхождения слов, то следует обратить 

внимание на частое наличие заимствованных слов, причем больше всего слов 
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заимствовано из латыни, далее следуют слова греческого, французского 

происхождений и др.   

В отдельной главе занимаемся байкальскими топонимами, происхождение 

которых интересно, поскольку большое влияние на развитие местной топонимики 

оказали народы, кочующие мимо Байкала в течение многих столетий. В 

анализированом материале имеются топонимы бурятского, эвенкийского и 

русского происхождения.   

Кроме топонимики обращаем внимание на перевод зоологических 

наименований видов водных животных из рода «нерпа» и «тюлень». В 

заключение анализа занимаемся видами переводческих трансформаций, 

использованных  при переводе. В переводческой практике мы воспользовались 

грамматическими трансформациями, а именно при переводе причастий, 

страдательных конструкций, замене частей речи, замене грамматических форм. 

Следующими трансформациями являются лексические трансформации, 

использованные в переводе шаблонных оборотов и собственных имен.      

При переводе мы старались создать адекватные и функциональные тексты, 

которые могут служить для дальнейшего исследования правовой проблематики 

охраны уникальной экологической системы озера Байкал. По нашему мнению, 

необходимо защищать воды и природу Байкала, поскольку  это место уникально в 

своем роде, вследствие чего проблема экологической ситуации озера должна 

освещаться не только в России, но и во всем мире.  
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
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ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности» 

 

ГОСТ Р 52104-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Термины и определения (ред. от 30.11.2010)  

 

 Internetové zdroje 
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http://savebaikal.ru/ 

http://www.baikalfund.ru 

http://www.baikal-center.ru 

http://www.baikalkinofest.ru/ 
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http://konference.siberia-expert.com 

http://justicemaker.ru 

http://www.law.edu.ru 

http://www.consultant.ru/ 
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Anglické zdroje o ekologické situaci v Rusku  

http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-79.pdf 

 

České zdroje o české legislativě, databáze právních dokumentů 

http://www.senat.cz 

http://www.mzp.cz/cz/legislativa 

 

Další ruské internetové zdroje  

http://www.gramota.ru 

http://www.peoples.org.ru/ 

http://ozera.info/map/ 

http://nature.baikal.ru/ 

 

 

Kromě výše zmíněných publikací byly pro překlad ekologické terminologie využity 

materiály z předmětů, vyučovaných na Přírodovědecké fakultě MU, a to ENV002 Trvale 

udržitelný rozvoj (jaro 2014) a Bi0260 Taxonomie a zoologická nomenklatura (jaro 

2011).  

Dále bylo čerpáno z časopisů čísel I a II/MMXVIII v rámci projektu QUO VADIS, 

SCIENTIA? (reg.č. projektu: CZ 1.07/3.1.00/37.0136) zaměřeném na ochranu životního 

prostředí a udržitelný rozvoj.  

Časopisy [online] dostupné z: <http://quovadis.comenium.cz>  
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