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Anglické infinitivní postmodifikátory a jejich překladové ekvivalenty v češtině 

 

Abstrakt: 

Tento příspěvek se zabývá postmodifikací substantiva infinitivem v angličtině a 

odpovídajícími prostředky v překladu do češtiny, neboť se předpokládá větší rozmanitost a 

flexibilita anglického infinitivu ve srovnání s jazykem překladu. Teoretická část popisuje 

prostředky postmodifikace substantiva v angličtině se zaměřením na postmodifikaci 

infinitivem (ve srovnání s dalšími jeho funkcemi). Stručně je také zmíněna možnost 

postmodifikace infinitivem (resp. jinými prostředky) v češtině. Empirická data jsou získána 

z InterCorpu (verze 11) – v této práci se však omezujeme pouze na nejčastější typ 

atributivního infinitivu. Následuje popis získaných dokladů z hlediska originálu (se 

zaměřením na řídící členy, resp. infinitivy), poté je věnována pozornost českým překladovým 

protějškům, a to zejména s ohledem na míru shodné realizace s angličtinou. 

 

Klíčová slova: 

postmodifikace, postmodifikátor, přívlastek infinitivní, kontrastivní lingvistika, paralelní 

korpus 

 

Seznam používaných zkratek: 

MSA  Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny 

MČ3  Mluvnice češtiny 3: Skladba 

SGEL  A Student’s Grammar of the English Language 

 

1. Úvod 

Je zřejmé, že odborné práce z oblasti lingvistiky v posledních letech čím dál více 

využívají data z jazykových korpusů. Jde o výrazný rozdíl proti dřívějšímu způsobu práce, 

který byl po dlouhá desetiletí založen na manuálně získaných dokladech, resp. pouze na 

introspektivním pohledu daného badatele. Důležitou skupinu představují paralelní korpusy, 

které mohou sloužit jako zdroj dat pro práce s kontrastivním zaměřením. Ukazuje se, že může 

být přínosné prostřednictvím korpusů nahlížet i na témata, která byla zpracována už dříve (v 

řadě případů i mnoha různými způsoby), neboť touto cestou lze ověřit platnost dosud 

získaných teoretických poznatků o jazyce, tak jak jsou zachyceny v uznávaných mluvnicích, 

resp. přinést zpřesňující závěry. 
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Tento příspěvek vychází z aktuálně zpracovávané kvalifikační práce, která je 

zaměřena na anglické infinitivní postmodifikátory a jejich překladové ekvivalenty v češtině a 

francouzštině. Z praktických důvodů se však omezuje pouze na dílčí část zkoumané 

problematiky. 

 

2. Teoretická část 

2.1. Přívlastek (postmodifikace) v angličtině 

V anglistické literatuře se přívlastek se vymezuje jako „rozvíjející větný člen, který 

přímo určuje syntaktické substantivum“ v kterékoli větněčlenské funkci (MSA: 484). Je pro 

něj typické, že „sémanticky blíže vymezuje, zpřesňuje, konkretizuje nebo modifikuje, 

identifikuje, či zužuje pojem označený určovaným substatntivem“ (MSA: 484). Podle pozice 

před nebo za určovaným řídícím členem rozlišujeme přívlastek anteponovaný 

(premodifikátor), resp. postponovaný (postmodifikátor). Oba typy se mohou vyskytovat u 

jednoho členu zároveň (MSA: 485; SGEL: 366). 

Postponovaný přívlastek v angličtině mohou realizovat především následující formy, které 

zde uvádíme pouze jako stručný výčet bez bližší charakteristiky1: 

- substantivum s předložkou (předložková fráze) 

the chairman of the club – předseda klubu 

- příčestí přítomné 

the children going to school – děti chodící do školy 

- příčestí minulé 

the results obtained – obdržené výsledky 

- gerundium 

a fit of coughing – záchvat kašle 

- infinitiv 

a flat to let – byt k pronajmutí 

- vedlejší věta vztažná 

a baby who cries – dítě, které pláče 

- vedlejší věta obsahová 

a warning that nobody should enter – varování, aby nikdo nevstupoval 

- přídavné jméno 

the house ablaze – hořící dům 

                                                           
1 Pokud není uvedeno jinak, citované příklady jsou převzaty z autoritativních mluvnic (viz literatura). 
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Vzhledem k tomu, že anglické adjektivum nerozlišuje pád, číslo a rod (jako v češtině), není 

možné mluvit o přívlastku shodném, resp. neshodném (MSA: 485). 

 

Pro srovnání považujeme také za vhodné zmínit, že infinitiv jako slovesná forma může 

plnit různé syntaktické funkce, jak uvádí následující výčet: 

- podmět 

to leave so early would be impolite – odejít tak brzy by bylo nezdvořilé 

- jmenná část přísudku 

he appears to take little interest in such matters – zdá se, že se o takové věci moc 

nezajímá 

- předmět 

he refused to cooperate – odmítl spolupracovat 

- doplnění adjektiva 

I am glad to be able to help – jsem rád, že mohu pomoci 

- příslovečné určení (různé druhy) 

he paused to look around – zastavil se, aby se rozhlédl (PU účelu) 

he raised his hand as if to beckon me – zdvihl ruku, jako by mi kynul (PU způsobu) 

- přívlastek (atribut) 

oxygen has the capacity to form double bonds – kyslík má schopnost vytvářet dvojité 

vazby 

 

Na tomto místě je také vhodné podat alespoň stručnou charakteristiku jazykové 

struktury, která je předmětem našeho zájmu. Jak uvádí MSA, „atributivní infinitiv se 

vyskytuje v angličtině i češtině, avšak v angličtině je hojnější a vytváří rozmanitější typy, 

z nichž některé nemají v češtině obdobu“ (MSA: 564). Pokud se na tento typ infinitivu 

zaměříme z hlediska významu řídících členů, lze vymezit tyto podskupiny (MSA: 564–568): 

- substantiva, jejichž význam je blízký modalitě v širokém slova smyslu možnostní a 

volní (zde je užití atributivního infinitivu zřejmě nejrozšířenější) 

he expressed a wish to meet you – projevil přání se s vámi sejít 

- generické výrazy (především zájmena neurčitá a záporná) 

you have nothing to fear – není se čeho bát 

- substantiva s jedinečnou determinací (členem, superlativem, řadovou číslovkou atd.) 

the first woman to conquer Mount Everest was a Japanese – první žena, která zdolala 

Mount Everest, byla Japonka 
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- substantiva jako např. idea (myšlenka, nápad), question (otázka), problem (problém) – 

v těchto případech infinitivu předchází tázací slovo (how, what atd.) 

there remains the question what to offer in return – zbývá otázka, co nabídnout na 

oplátku 

we are faced with the problem where to find a substitute – stojíme před problémem, 

kde najít náhradu 

 

2.2. Přívlastek v češtině 

Vzhledem k tomu, že tento příspěvek má kontrastivní zaměření, je také nutné podat 

obdobnou charakteristiku s ohledem na cílový jazyk. V češtině lze přívlastek definovat jako 

větný člen, který závisí na substantivu, resp. syntaktickém substantivu v jakékoli větněčlenské 

funkci. Mezi přívlastkem a řídícím členem se uplatňuje významový vztah determinace 

(určování). Podle formy rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný. První typ je vyjádřen 

nejčastěji přídavným jménem (rozlehlý les), zájmenem přivlastňovacím (náš dům) nebo 

číslovkou (dvě židle). V tomto případě je mezi řídícím substantivem a přívlastkem formální 

vztah kongruence. Druhý typ se obvykle vyjadřuje podstatným jménem v bezpředložkovém 

(pytel mouky, mnoho starostí) nebo předložkovém (nadání na jazyky, radost k zbláznění) 

pádě. Zde se formální podřízenost přívlastku realizuje jako rekce, resp. adjunkce (MČ3: 126 a 

násl.; Karlík 2017: online). 

Pro úplnost je nutno dodat, že vhledem k zaměření této práce, které není primárně 

bohemistické, zde nezmiňujeme otázku valence substantiv. 

 

3. Empirická část 

Pro účely výše zmiňované kvalifikační práce byla využita data z paralelního korpusu 

InterCorp (verze 11). Z tohoto zdroje bylo získáno 100 příkladových vět, v nichž se anglický 

infinitiv vyskytuje ve funkci postmodifikátoru, a jejich překladové ekvivalenty v češtině a ve 

francouzštině. Vzhledem k charakteru práce jsme pracovali pouze s takovými příklady, u 

nichž je jazykem originálu angličtina. S ohledem na to, že dříve publikované studie pracovaly 

s beletristickými texty, a také proto, že v této skupině lze očekávat největší míru přesnosti 

překladu, omezili jsme se pouze na tzv. jádro. Vyhledávací dotaz byl zvolen v následující 

podobě: 

[tag="NN|NNS"][tag="TO"][tag="VB"] 
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Při jeho zadání bylo nutno používat tagy dle britského úzu. NN označuje podstatné jméno 

v singuláru, NNS v plurálu. TO je samostatný tag pro infinitivní částici a VB slouží jako 

identifikátor slovesné báze. Zde je také nutno poznamenat, že anglický infinitiv disponuje 

bohatým repertoárem tvarů – může se vyskytovat jako přítomný / minulý, resp. činný / trpný, 

resp. prostý průběhový, což vede k osmi různým kombinacím. Některé z nich se ovšem 

vyskytují velmi zřídka. V příkladových větách z mluvnic, které používáme jako teoretické 

východisko, do značné míry převažuje infinitiv přítomný, aktivní, prostý, což bylo důvodem 

pro to, abychom se omezili pouze na tuto jednu formu. K tomuto rozhodnutí přispěla i 

skutečnost, že dotaz pokrývající všechny teoreticky možné formy by byl neúměrně složitý. 

Jak bylo už zmíněno výše, v této práci se zaměřujeme pouze na jeden dílčí segment, a 

to na takové případy, kdy je řídící substantivum sémanticky blízké modalitě. Proto se 

omezujeme pouze na 40 příkladových vět (viz Příloha). 

Pro úplnost je také nutno dodat, že náhodný vzorek, se kterým jsme pracovali, 

obsahoval poměrně velké množství příkladů, které vyhovovaly pouze povrchově, ale bližší 

zkoumání ukázalo, že se v jejich případě o atributivní infinitiv nejedná, což vedlo k tomu, že 

musely být vyřazeny. Pro ilustraci uvádíme alespoň jeden takový doklad: 

But Father Wolf knew that the mouth of the cave was too narrow for a tiger to 

come in by. 

Ale Otec Vlk věděl, že ústí jeskyně je příliš těsné, aby mohl tygr jím prolézti. 

V tomto případě jde o infinitiv účinkový. 

 

4. Analýza vybrané množiny příkladů 

4.1. Klasifikace z hlediska řídících substantiv a infinitivních 

postmodifikátorů 

Pokud jde o řídící členy jmenných frází, v souboru 40 příkladů je zastoupeno celkem 

19 různých substantiv, jak ukazuje Tabulka 1.2 Osm z nich je zastoupeno pouze jednou, šest 

dvakrát, jedno třikrát, dvě čtyřikrát, jedno pětkrát a jedno šestkrát. Jedná se především o 

substantiva tvarově homonymní se slovesy (např. attempt, chance, need) nebo odvozená od 

sloves (např. determination, intention, refusal), resp. přídavných jmen (např. ability), což je 

v souladu s výkladem v MSA. 

                                                           
2 Nesoulad mezi počtem příkladových vět a celkovým počtem řídících substantiv, resp. infinitivů je způsobem 
tím, že se v některých větách vyskytují souřadná spojení dvou členů (15, 16, 31). 
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V případě infinitivů je situace ovšem jiná. Oproti substantivům jich nacházíme 

dvojnásobný počet (38 různých forem – viz Tabulka 2), ale naprostá většina z nich je 

zastoupena pouze jednou. Výjimku představují pouze slovesa do a go, obě se vyskytují třikrát. 

Takový výsledek však bylo možno očekávat. Substantiv s modálním významem 

existují řádově desítky, zatímco sloves, která se s nimi mohou kombinovat, je výrazně více. 

Větší výskyt zmiňovaných dvou sloves také není překvapující, neboť jsou velmi 

frekventovaná. 

 

Řídící 

substantivum 

Počet 

výskytů 

  

Infinitivní 

postmodifikátor 

Počet 

výskytů 

Infinitivní 

postmodifikátor 

Počet 

výskytů 

attempt 6 do 3 mock 1 

chance 5 go 3 penetrate 1 

need 4 act 1 please 1 

desire 4 ask 1 present 1 

urge 3 attack 1 protect 1 

ability 2 balance 1 push forward 1 

determination 2 become 1 reach 1 

effort 2 eat 1 remove 1 

intention 2 elect (v pasivu) 1 return 1 

permission 2 enjoy 1 secure 1 

refusal 2 flee 1 send 1 

craving 1 give 1 set 1 

decision 1 give up 1 show off 1 

mood 1 go along 1 stare 1 

position 1 help 1 steal 1 

promise 1 hit back 1 stop 1 

temptation 1 hold 1 talk 1 

willingness 1 inform 1 tell 1 

vow 1 live 1 wet 1 

celkem 42 locate 1 celkem 42 

       
Tabulka 1 Seznam řídících 

substantiv a počet jejich výskytů 

 

Tabulka 2 Seznam infinitivních postmodifikátorů a počet 

jejich výskytů 

 

 

4.2. Klasifikace z hlediska překladových protějšků v češtině 

České ekvivalenty anglických atributivních infinitivů lze (s jistým zjednodušením) 

seřadit do šesti skupin, jak naznačuje Tabulka 3. Nejpočetněji zastoupené jsou takové případy, 

kdy český překlad z hlediska formy zcela odpovídá anglickému originálu, tj. substantivum se 
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překládá jako substantivum a infinitiv jako infinitiv. Tyto výskyty tvoří polovinu z celkového 

počtu příkladů, např.: 

permission to do it fast and dirty – svolení provést to rychle a špinavě (8) 

the desire to hold and the desire to enjoy – touha vlastnit a touha radovat se (15) 

a strong urge to wet her lips – nutkání olíznout si rty (26) 

permission to return to Venice – povolení vrátit se do Benátek (32) 

her intention to present a very abbreviated account – její úmysl podat jen zkrácený 

přehled (39) 

Druhou nejpočetnější skupinu reprezentují případy, kdy je infinitiv sice zachován, ale 

anglickému substantivu (nejčastěji ve spojení s předcházejícím určitým slovesným tvarem) 

odpovídá v češtině slovesné vyjádření, např.: 

We haven’t had a chance to talk yet. – Ještě jsme si ani nestačili promluvit. (1) 

Sir Nigel felt no need to inform Banks […] – Sir Nigel nepovažoval za nutné informovat 

Bankse […] (14) 

Ostatní případy jsou poměrně okrajové – jde o situace, kdy je naopak zachováno řídící 

substantivum, ale anglickému infinitivu odpovídá substantivum v předložkovém (výjimečně i 

bezpředložkovém pádě) nebo vedlejší věta, např.: 

his promise to tell me about Miss Havisham – jeho slib, že mi bude vyprávět o slečně 

Havishamové (12) 

V ojedinělých případech je překladový ekvivalent anglickému originálu z hlediska formy 

velmi vzdálen. 

 

Překladový protějšek Počet výskytů % 

Substantivum v kombinaci s atributivním 

infinitivem 21 50,00 

Substantivum v kombinaci s předložkovým 

pádem  substantiva 4 9,52 

Substantivum s vedlejší větou 3 7,14 

Substantivum v kombinaci s 

bezpředložkovým pádem substantiva 1 2,38 

Slovesný tvar v kombinaci s infinitivem 10 23,81 

Výrazně odlišné řešení 3 7,14 

Celkem 42 100 

   Tabulka 3 Překladové protějšky v češtině 
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5. Závěr 

V této práci jsme se pokusili zmapovat české ekvivalenty anglického infinitivního 

postmodifikátoru na jedné vybrané skupině. Zatímco některá řídící substantiva se vyskytují 

opakovaně, v případě infinitivů to v zásadě neplatí. Pokud je o překladové protějšky  

v češtině, v polovině případů jsme zjistili shodnou realizaci jako v angličtině, dále několik 

méně frekventovaných podtypů. Nicméně jde pouze o dílčí výsledek; přesnější závěry bude 

možno vyvodit až po analýze všech příkladových vět, které jsme shromáždili. 

 

Zdroje 

Český národní korpus (1994–). Praha: Ústav českého národního korpusu FF UK. Dostupné 

online na adrese: <https://www.korpus.cz/>. 
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Příloha 

Seznam příkladových vět 

1. We haven’t had a chance to talk yet. 

Ještě jsme si ani nestačili promluvit. 

2. Such crude provocation merely confirmed the need to push forward on all fronts.  

Takový hrubý výpad Arthura pouze utvrzoval v tom, že je třeba postoupit na všech 

frontách.  

3. My mother was now in a position to give her view. 

Teď už konečně mohla svůj názor vyjádřit i matka. 

4. He had contacted Christie’s husband, borrowed one of the missing woman’s gloves, and 

taken it off to a psychic who had laid it against his forehead in an attempt to locate the 

woman. 

Navštívil manžela paní Christieové, vypůjčil si jednu rukavici pohřešované ženy a donesl 

ji k jistému muži, který měl okultní schopnosti, a ten si ji přiložil na čelo a pokusil se 

určit, kde se zmizelá dáma nachází. 

5. Afterwards, when the curfew patrol had already passed, the doctor announced 

his intention to go for a walk.  

Když kolem domuposléze prošla hlídka dohlížející na zákaz vycházení, oznámil doktor, 

že má v úmyslu jít na procházku . 

6. It was once in a lifetime, usually never, that a cardinal had the chance to be elected 

Supreme Pontiff. 

Příležitost být zvolen papežem se kardinálovi naskytne maximálně jednou za život a 

obvykle nikdy. 

7. The controller's initial response was a babbling, lame attempt to protect the privacy of 

their British client. 

Dispečer nejprve něco nesrozumitelného zakoktal v nevěrohodném pokusu chránit 

soukromí britského zákazníka. 

8. But I need your permission to do it fast and dirty. 

Ale potřebuju od tebe svolení provést to rychle a špinavě. 

9. He did not wish to tell his real reason – which was to impress Arabella with his 

determination to do something sober and scholarly. 

Nechtělo se mu prozradit skutečný důvod – tedy udělat na Arabelu dojem svým 

odhodláním věnovat se něčemu střízlivému a akademickému. 

10. His next attempt to help fared even worse.  
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Jeho další pokus o pomoc dopadl ještě hůře.  

11. Richard actually worried over questions of good and evil, and he never, not in twenty 

years, fully abandoned the notion that Clarissa’s decision to live with Sally represents, if 

not some workaday manifestation of deep corruption, at least a weakness on her part that 

indicts (though Richard would never admit this) women in general. 

Richard tehdy neustále řešil problém dobra a zla a za celých dvacet let se nikdy zcela 

nevzdal představy, že Clarissino rozhodnutí žít se Sally není nic jiného než projev 

hlubokého morálního úpadku nebo alespoň její slabosti, jež charakterizuje ženy vůbec 

( byť by to Richard nikdy otevřeně nepřipustil). 

12. We had made some progress in the dinner, when I reminded Herbert of his promise to 

tell me about Miss Havisham. 

Už jsme s obědem trochu pokročili, když jsem Herbertovi připomněl jeho slib, že mi bude 

vyprávět o slečně Havishamové. 

13. Knowing what the newspapers could do with his refusal to go along with the stunt the 

Warden gave in. 

A protože ředitel věděl, co by novináři udělali z toho, kdyby ten hokus pokus neschválil, 

nakonec souhlasil. 

14. Sir Nigel felt no need to inform Banks that he had met Preston at the JIC meetings. 

Sir Nigel nepovažoval za nutné informovat Bankse, že se s Prestonem setkával na 

schůzích zpravodajského výboru. 

15. The desire to hold and the desire to enjoy are mutually destructive. 

Touha vlastnit a touha radovat se z něčeho se navzájem potírají. 

16. Richard realized that he had somehow lost the need to stop and stare. 

Richard zjistil, že jaksi ztratil potřebu zastavit se a zírat. 

17. I wasted thirty minutes with him, and left with the vow to send in Mordecai. 

Promarnil jsem s ním třicet minut a odporoučel jsem se s příslibem, že za ním pošlu 

Mordecaie. 

18. Snitching wouldn't give him enough of a chance to show off. 

Někoho prásknout by mu neskýtalo dostatečnou příležitost se předvádět. 

19. If someone did have to become indispensable to him, Colonel Cathcart lamented, it could 

just as easily have been someone wealthy and well groomed, someone from a better 

family who was more mature than Colonel Korn and who did not treat Colonel Cathcart’s 

desire to become a general as frivolously as Colonel Cathcart secretly suspected Colonel 

Korn secretly did . 
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Když už se měl někdo stát pro plukovníka Cathcarta nepostradatelným, naříkal si v duchu 

plukovník Cathcart , měla to být alespoň nějaká bohatá osobnost s bezvadným 

vychováním, člověk z lepší rodiny, někdo zralejší než podplukovník Korn, osoba, která by 

touhu plukovníka Cathcarta stát se generálem v skrytu duše výsměšně nezlehčovala. 

Plukovník Cathcart ho totiž v skrytu duše podezíral, že přesně tohle podplukovník Korn 

dělá. 

20. I’ll do it when lots of people are around so that he may not have a chance to hit me back. 

A udělám to tak, aby to vidělo co nejvíc lidí a on neměl příležitost mi tu ránu vrátit. 

21. Her daughter also knew the methods of that place, which was why she gave Wilbur Larch 

a chance to do the job. 

Také její dcera se vyznala v metodách, jichž se tam používalo; proto raději dala možnost 

Wilburu Larchovi, aby ten zákrok provedl. 

22. “In other parts of the world,” wrote Dr . Wilbur Larch upon his arrival in St. Cloud’s,“ 

an ability to act before you think – but to act nonetheless correctly – is essential.” 

„V jiných částech světa,“ napsal doktor Larch po příchodu do St. Cloud’s „je nezbytně 

nutné umět jednat dřív, než máte čas se rozmyslet – ale přitom jednat správně.“ 

23. It clattered on the brick path, its little thumb bell dinging feebly – as if one of the world’s 

restless souls had failed in an attempt to steal it. 

Zarachotilo na dlážděném chodníku a zvonek na řídítkách chabě zacinkal - jako by se 

jedné z neklidných duší, jež zaplňují svět, nezdařilo bicykl ukrást.  

24. In the midst of this I suddenly had the need to go to the bathroom, and the only way I 

could get there was through her room. 

Zrovna v tu chvíli jsem potřeboval jít na záchod. Ale to bych musel přes její pokoj. 

25. But beyond her support of the project and her willingness to give up time together, 

Debbie made a more concrete contribution. 

Avšak kromě toho, že projekt podporovala a byla ochotna vzdát se společně strávených 

chvil, přispívala celé věci ještě mnohem hmatatelnějším způsobem. 

26. Carrie felt a strong urge to wet her lips and controlled it. 

Carrie pocítila nutkání olíznout si rty, ale potlačila je. 

27. It represents the continuous effort to balance and integrate the three pillars of social well-

being, economic prosperity and environmental protection for the benefit of present and 

future generations. 
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Představuje nepřetržitou snahu o vyvážení a integraci tří opěrných sloupů – sociální 

prosperity, ekonomické prosperity a ochrany životního prostředí ve prospěch současných 

a budoucích generací. 

28. Gone was the forced ebullience, the overweening desire to please.  

Předstírané nadšení i bezmezná touha zalíbit se byly tytam. 

29. Edward knew, but she was in no mood to ask. 

Edward to věděl, ale ona neměla chuť se ptát. 

30. He realised that he should resist the temptation to mock. 

Uvědomil si, že by měl odolat pokušení a neutahovat si z ní. 

31. All these intention movements act as vital communication signals and combine effectively 

with the autonomic signals to provide a precise picture of the intensity of the aggression 

that has been aroused, and an exact indication of the balance between the urge to 

attack and the urge to flee. 

Všechny tyto vědomé pohyby působí jako životně důležité sdělovací signály a účinně 

doprovázejí signály automatické; oba druhy projevů dohromady pak poskytují názorný 

obraz o síle útočnosti a rovnováze mezi touhou po útoku a touhou po útěku. 

32. In mid-August the Venetian Embassy informed the Wynnes that they had been 

granted permission to return to Venice. 

V polovině srpna benátské vyslanectví oznámilo Wynnovým, že obdrželi povolení vrátit 

se do Benátek. 

33. Without the book he appeared now to be without the slightest craving to set the record 

straight. 

Najednou se zdálo, že bez té knihy nepociťuje nejmenší potřebu si s někým vyrovnávat 

účty. 

34. Finally, the only undesirable things left in it were the tapestry of the Black family tree, 

which resisted all their attempts to remove it from the wall, and the rattling writing desk.  

Nakonec už tam zůstaly jen dvě nežádoucí věci, gobelín s rodokmenem, který odolával 

všem snahám sundat ho se zdi, a chřestící psací stůl. 

35. Ron was still fuming about Crookshanks’s fresh attempt to eat Scabbers. 

Ron zase soptil, kdykoli si vzpomněl na poslední Křivonožkův pokus sežrat Prašivku. 

36.  I have kept away from roads, in spite of these lungs that no longer do my bidding I have 

scrambled over rough ground and walked in dry watercourses, because of 

my determination to reach my goal before I was found. 
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Držel jsem se stranou silnic, a navzdory plicím, které mi už vypovídají poslušnost, jsem se 

plahočil cestou necestou a kráčel vyschlými koryty potoků, neboť jsem byl pevně 

odhodlán dosáhnout svého cíle dřív, než mě dopadnou. 

37. I still saw nothing amiss in Joe’s refusals to go with me. 

V Joeově odmítání jsem dosud nespatřovala nic divného. 

38. The National Security Council, the FBI, the CIA, and the State Department were all 

operating under the assumption that Elizabeth was still alive, and frantic efforts to 

secure her release would continue until the deadline and beyond. 

Národní bezpečnostní rada, FBI, CIA a ministerstvo zahraničí stále vycházejí z 

předpokladu, že Elizabeth Haltonová je naživu, a nepolevují v horečné snaze objevit její 

úkryt a provést záchrannou akci . V tomto budou pokračovat až do vypršení ultimáta i 

poté. 

39. But now it again becomes necessary to mention that Sophie was not quite straightforward 

in her recital of past events, even granted that it was her intention to present a very 

abbreviated account. 

Ale opět je nutné zmínit se o tom, že Sophie nebyla ve vyprávění o svých zážitcích 

minulých let úplně otevřená, i když se vezme v úvahu její úmysl podat jen zkrácený 

přehled. 

40. Through concentration, we gain the ability to penetrate experience with incisive 

intelligence and clarity. 

Díky koncentraci získáváme schopnost jasného a uvážlivého průniku do svých prožitků. 

 


