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Předmluva 

Kolektiv pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR předkládá druhý svazek 

Českého jazykového atlasu (ČJA), který je založen na výsledcích rozsáhlého terénního výzkumu českých nářečí 

a běžné mluvy a přináší ucelené pohledy na zeměpisné rozrůznění národního jazyka v jeho složce mluvené. 

Stejně jako už publikovaný svazek první a připravovaný svazek třetí je i tento druhý svazek ČJA změřen pri- 

márně na lexikální diferenciaci nářečního výraziva, a to z tematických okruhů „zahrada a sad“, „živočišstvo“, 

„les a rostlinstvo“, „krajina“, „čas a počasí“, „vesnice dříve a nyní“, „zábavy a zvyky“. 

Záměr věnovat první svazky atlasu přednostně slovní zásobě se ukázal jako velmi šťastný. Zeměpis slov byl 

totiž u nás disciplínou opomíjenou, a jak se lze oprávněně domnívat z příznivých ohlasů na 1. svazek ČJA, mo- 

hou nové a často i objevné pohledy, které atlas přináší, plně zaujmout nejen lingvisty, ale i odborníky příbuzných 

vědních oborů a také širší veřejnost. 

Aby byla zachována kontinuita díla, byly i při přípravě druhého svazku samozřejmě dodržovány jak stej- 

né zásady grafického ztvárnění, tak i stejný postup při výkladech v komentářích. V mnohem větší míře se však 

v tomto svazku využívá také údajů ze starších nářečních sběrů, a to z tzv. archivu lidového jazyka, v němž se sou- 

střeďují doklady z dostupných nářečních slovníků, a zejména z korespondenční lexikální ankety se Slovníkovým 

dotazníkem pro nářečí českého jazyka (podrobněji viz o tom v úvodní kapitole o komentářích 5.2.2., 5.4.2. 

a 5.4.4.). 

Autoři věří, že se tyto menší úpravy v mapovém a komentářovém ztvárnění nářečního výraziva v druhém 

svazku setkají s pochopením čtenářů a že přispějí k hlubšímu a všestrannějšímu uvedení do zpracovávané pro- 

blematiky. 

Ústav pro jazyk český a kolektiv autorů si váží toho, že je možno ve vydávání tohoto základního díla čes- 

ké dialektologie, které zároveň přináší svědectví o jazykovém a kulturním bohatství našeho národního života, po- 

kračovat. Tento druhý díl mohl totiž vyjít díky finanční dotaci Fondu AV ČR pro vydávání vědecké literatury 

a také díky přispění Nadace Český literární fond. Oběma institucím děkujeme. 

 

Závěrem bychom rádi poděkovali i za péči věnovanou vydání této náročné publikace, a to redaktorce 

ing. Jitce Zykánové a pracovníkům firem Serifa a CENTA Brno. 

Autorský kolektiv 
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61 slimák — mapa s. 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 
62 dešťovka — mapa s. 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 

63 červ (v ovoci) — mapa s. 171 . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 

64 pulec — mapa s. 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 
65 ropucha — mapa s. 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174 

66 ještěrka — mapa s. 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176 

67 slepýš — mapa s. 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 
68 les — mapa s. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 

69 smrk — mapa s. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
70 borovice — mapa s. 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182 

71 modřín — mapa s. 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 
72 spadané suché jehličí — mapa s. 187 . . . . . . . . . . .  186 

73 šiška — mapa s. 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 

74 kůra — mapa s. 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 

75 chvojí — mapa s. 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 

76 větev — mapa s. 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194 

77 kmen — mapa s. 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
78 jmelí — mapa s. 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 

79 suchý strom — mapa s. 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202 

80 kácet stromy — mapa s. 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 
81 piliny — mapa s. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206 

82 dřevařská palice — mapa s. 205 . . . . . . . . . . . . . . .  208 

83 dobývat pařezy — mapa s. 207 . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
84 pařez — mapa s. 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 

85 keř — mapa s. 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 
86 mlází — mapa s. 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 

87 kapradí — mapa s. 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 

88 jedlá houba — mapa s. 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218 
89 liška (druh houby) — mapa s. 217 . . . . . . . . . . . . .  220 

90 kozák — mapa s. 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 

91 křemenáč — mapa s. 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222 

92 ryzec pravý — mapa s. 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 

93 nejedlá, jedovatá houba — mapa s. 227 . . . . . . . . .  226 

94 šťavel — mapa s. 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 
95 jahoda — mapa s. 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 

96 borůvka — mapa s. 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232 

97 ostružina — mapa s. 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 
98 vřes — mapa s. 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236 

99/229.3 květina — mapa s. 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238 

100 kvítí — mapa s. 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
101 léčivé byliny — mapa s. 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

102 jitrocel kopinatý — mapa s. 243 . . . . . . . . . . . . . . .  241 

103 jitrocel větší — mapa s. 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 
104 pelyněk — mapa s. 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248 

105 mateřídouška — mapa s. 249 . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 

106 chrpa modrák — mapa s. 251 . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 
107 vlčí mák — mapa s. 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 

108 svlačec — mapa s. 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 

109 pýr — mapa s. 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260 
110 pampeliška (smetanka) — mapa s. 259 . . . . . . . . . .  260 

111 sedmikráska — mapa s. 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 

112 kopretina — mapa s. 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266 
113 pomněnka — mapa s. 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 

114 blatouch — mapa s. 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 

115 přeslička — mapa s. 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
116 prvosenka — mapa s. 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276 

117 šťovík — mapa s. 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278 

118 plody lopuchu — mapa s. 281 . . . . . . . . . . . . . . . . .  282 
119 keř černého bezu — mapa s. 283 . . . . . . . . . . . . . .  285 

120 plody černého bezu — mapa s. 287 . . . . . . . . . . . .  288 

121 větší plochý kámen — mapa s. 289 . . . . . . . . . . . .  290 
122 břidlice — mapa s. 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293 

123 kamínek — mapa s. 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294 

124 hraniční kámen v polích — mapa s. 295 . . . . . . . . .  295 
125 hromada kamení vybraného z pole — mapa s. 297  298 

126 údolí — mapa s. 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 

127/230.5 žleb — mapa s. 478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303 
128/230.3 grúň — mapa s. 478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303 

129/229.5 ráztoka — mapa s. 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 

130 úvar — mapa s. 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 
131 grapa — mapa s. 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306 

132 pramen — mapa s. 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306 

133 járek — mapa s. 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308 
134 potok — mapa s. 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 

135 jez — mapa s. 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 
136 močál — mapa s. 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313 
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137 tůň — mapa s. 315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314 
138 kaluž (po dešti) — mapa s. 317 . . . . . . . . . . . . . . .  316 

139 obecní pozemek — mapa s. 319 . . . . . . . . . . . . . . .  318 

140 pastvina — mapa s. 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321 

141 draha plt. — mapa s. 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322 

142 pěšina — mapa s. 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322 

143 užší — mapa s. 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  324 
144 úvoz — mapa s. 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326 

145 silnice — mapa s. 331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328 

146 příkop u cesty — mapa s. 333 . . . . . . . . . . . . . . . .  330 
147 zatáčka — mapa s. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332 

148 horní — mapa s. 337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336 

149 dolní — mapa s. 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336 
150 shora — mapa s. 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338 

151 rozednívá se, svítá — mapa s. 343 . . . . . . . . . . . . .  340 
152 slunce — mapa s. 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  344 

153 vycházet (o slunci) — mapa s. 345 . . . . . . . . . . . . .  344 

154 stmívá se — mapa s. 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346 
155 větrný vír — mapa s. 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  348 

156 mží — mapa s. 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351 
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165 (je) kluzko — mapa s. 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372 
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167 obleva — mapa s. 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  376 

168 tepleji — mapa s. 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380 
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Úvodní část 

1. Základní údaje o Českém jazykovém atlase 

1.0. Český jazykový atlas (ČJA) je jedním z dlouhodobých úkolů Ústavu pro jazyk český AV ČR). Připravovali 

jej pracovníci dialektologických oddělení v Praze a v Brně. Atlas podává všestranný a prohloubený pohled na 

územní rozrůznění českých nářečí a běžné mluvy, postihuje hlavní tendence jejich vývoje a představuje tak vý- 

znamný soubor údajů ke studiu českého národního jazyka. Dosah atlasu je však mnohem širší. Bude mít význam 

i pro další oblasti společenských věd a zároveň bude moci sloužit široké kulturní veřejnosti.  

Dílo je založeno na výsledcích rozsáhlého výzkumu konaného na území českého národního jazyka podle 

jednotného výzkumného programu, který zahrnoval všechny jazykové roviny. Vlastní terénní výzkum provádě- 

li ve vybraných obcích zvlášť vyškolení specialisté. Touto akcí se podařilo zachytit stav našich nářečí v jejich po- 

slední vývojové fázi. Materiál, který atlas přináší, má tedy dnes už i historickou hodnotu. 

1.1. Atlas je založen na výsledcích p ř í m é h o  t e r é n n í h o  v ý z k u m u  konaného v letech 1964–1972 

ve 420 venkovských lokalitách a v letech 1973–1976 v 57 městech. 

Ve venkovských lokalitách byly informátory zpravidla příslušníci staré generace zemědělského obyvatel- 

stva (45–75letí a starší), tj. generace, která se narodila a vyrůstala ještě před první světovou válkou. Zachycený 

úzus představuje v daných lokalitách nejstarší zjistitelný stav tamního dialektu. 

Táž generace byla zkoumána i ve městech, jejíž představitelé byli však voleni z tradičního prostředí měst- 

ského, tedy především z vrstvy řemeslnické a dělnické. Šlo o zachycení běžné městské mluvy, která je – na rozdíl od 

mluvy ve venkovských obcích – nivelizovanější. V protikladu k ní stojí mluvní úzus generace mladé, re- 

prezentované 14–15letými žáky nejvyšších tříd základních škol, kteří se ve zkoumaných městech narodili 

a vyrostli. Nově dosídlené oblasti pohraniční jsou v atlase reprezentovány jen městy, a to jen mluvou mladé ge- 

nerace, která už rovněž ve zkoumaných lokalitách vyrostla a jejíž mluvní úzus představuje relativně ustálený na- 

stupující místní standard. 

1.2. S í ť  z k o u m a n ý c h  l o k a l i t  (viz mapu I. na s. 15) zahrnuje jednak síť venkovských obcí, jednak 

řidší síť měst. Obě se prostupují a jsou na mapách graficky odlišeny, aby bylo možno údaje konkrétně porovná- 

vat (údaje z měst se vyznačují diferenčně a jsou zakresleny do obdélníků podkladové mapy). 

Do sítě venkovských bodů byly vybírány staré venkovské obce založené ve středověku, nepříliš velké a le- 

žící pokud možno stranou hlavních komunikací. Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 420 venkovských obcí v ob- 

lasti tradičního osídlení (z toho 223 v Čechách a 197 na Moravě a ve Slezsku). Součástí této sítě je i 5 obcí leží- 

cích v dnešním Polsku, a to 2 obce ze starého českého osídlení v Kladsku a 3 obce býv. Opavského Slezska. 

Z tohoto celkového úhrnu tvoří 107 obcí rozložených po celém jazykovém území tzv. opěrnou (řídkou) síť, v níž 

se konal výzkum s úplným dotazníkem (1.3.). Ostatní body – včetně bodů sítě opěrné – tvoří tzv. základní (hus- 

tou) síť. Do širšího rámce atlasu byl kromě toho pojat i výzkum nářečí vybraných starších českých kolonizací 

v Polsku, býv. Jugoslávii a v Rumunsku; tento materiál se uvádí v komentářích (v oddíle 5). 

Obce venkovské sítě se označují třímístnými čísly, v nichž první číslice znamená příslušnost k jedné 

z osmi oblastí (1. severovýchodočeská, 2. středočeská, 3. západočeská, 4. jihočeská, 5. českomoravská, 6. stře- 

domoravská, 7. východomoravská, 8. slezská), další dvojčíslí pak určuje pořadí obcí v zeměpisném sledu uvnitř 

oblastí. Seznam těchto obcí podle číselného označení bodů sítě viz 2.1. 

Síť měst byla volena tak, aby vybraná města příliš nenarušila kompaktnost nářečních oblastí a přitom aby 

pokrývala vcelku rovnoměrně celé dnešní území národního jazyka. Většinu městské sítě tvoří města střední ve- 

likosti, jen s tím omezením, že zcela záměrně nebyla zařazována průmyslová střediska s nadměrnou migrací ja- 

zykově různorodého obyvatelstva (Kladno, Karviná, Zlín) a že byla zase naopak zařazena i všechny bývalá kraj- 

ská města, včetně hlavního města Prahy. Významnou složku sítě představují města v pohraničí, kam přicházelo 

po roce 1945 obyvatelstvo z různých míst ve vnitrozemí. 

Celkem bylo do sítě měst vybráno 57 lokalit (z toho 30 měst v Čechách a 27 na Moravě a ve Slezsku). 

 



 

12 

Vnitrozemských měst, kde se konal paralelní výzkum u mladé a u staré generace, je 37 (z toho 18 v Čechách). 

Pohraničních měst je 20 (z toho 12 v Čechách); zkoumala se zde jen mluva mládeže, protože pro jazykověze- 

měpisný výzkum staré městské generace nejsou na území s obyvatelstvem nářečně různorodým předpoklady. 

Lokality městské sítě se na rozdíl od lokalit venkovských označují dvojmístným číslem. První číslice udá- 

vá opět příslušnou jazykovou oblast, druhá pořadí uvnitř této oblasti (výjimkou je jen 25 Příbram ležící v oblas- 

ti 4 a 52 Třebíč v oblasti 6). Pro označování měst v pohraničí jsou vyhrazeny cifry 0 (v Čechách) a 9 (na 

Moravě), které se kladou buď na první, nebo na druhé místo. Na podkladové mapě je u příslušných obdélníků 

připojeno vedle číselného označení i označení dvojpísmennou zkratkou. Seznam všech městských bodů sítě 

v zeměpisném sledu viz 2.2. 

1.3. Základem v ý z k u m n é h o  p r o g r a m u  pro práci v terénu byl Dotazník pro výzkum českých ná- 

řečí (1965), zaměřený na všechny jazykové roviny (rozdíly hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné, lexikální 

a syntaktické) a koncipovaný tak, aby atlas poskytl všestranné a prohloubené pohledy na současné zeměpisné 

rozrůznění českého jazykového území. 

První část dotazníku obsahuje pevné, konkrétně stanovené položky, seskupené do tematických okruhů 

podle věcné souvislosti. Hlavní osou věcného postupu jsou hesla slovníková, která se v dotazníku prostupují 

s položkami hláskoslovnými, tvaroslovnými a slovotvornými. Druhá část dotazníku má uspořádání gramatické. 

V širší verzi, která se zpracovávala v bodech opěrné sítě, obsahuje dotazník 2 649 položek. Pro výzkum na 

ostatních bodech venkovské sítě bylo určeno v Čechách 1 961 položek, na Moravě 2 219. Pro výzkum v síti 

zkoumaných měst byl dotazník – zpravidla jen v jednotlivostech – přizpůsoben městskému prostředí s přihléd- 

nutím k tomu, že se zde prováděl výzkum jak u staré, tak u mladé generace. 

1.4. Shromážděný materiál umožňuje tedy v zeměpisné projekci důsledně k o n f r o n t o v a t  t ř i  vybrané 

j a z y k o v é  v r s t v y  jako význačné představitele hlavních typů současné nespisovné běžné mluvy. Je to 

v prvé řadě mluva staré venkovské generace, reprezentující archaickou vrstvu nářeční, a v protikladu k ní pak 

mluva staré generace městské, zachycující nivelizovanější vrstvu interdialektickou, a konečně mluva nastupují- 

cí mladé generace městské, představující vrstvu nejnovější. Základní princip jazykového zeměpisu, jímž je ab- 

solutní srovnatelnost údajů, byl i v tomto případě zachován, a to jak v rámci jednotlivých vrstev, tak i mezi těmito 

vrstvami navzájem. 

Důsledná konfrontace tří jazykových vrstev přináší zobrazení důležitých složek mluveného jazyka v his- 

torickém průřezu zhruba posledních sta let a zároveň na bohatém materiále konkrétně ukazuje, jak se mluva mla- 

dé generace na jedné straně oprošťuje od někdejších nářečních rysů a na druhé straně jak jisté zeměpisné váza- 

né rozdíly v mluvě mladé generace dosud přežívají. Zevrubnější srovnání současného mluveného jazyka se 

starším nářečním stavem umožňuje pak osvětlit i perspektivy jeho dalšího vývoje. Je totiž zřejmé, že regionální 

příznakovost zůstane v rámci vertikálního členění národního jazyka ještě dlouho důležitým distinktivním rysem 

běžné nespisovné mluvy. 
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2. Seznam zkoumaných obcí  

(v zeměpisném sledu podle oblastí) 

Za každým číslem zkoumané obce (popř. osady) se uvádí její jméno a příslušnost k okresu podle stavu z  roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1974, tedy z doby po ukončenívýzkumu. Připojeny jsou zkratky jmen explorátorů. Zkratky jmen v závorce znamenají, že šlo o explorátora, který se 

neúčastnil celého ná-řečního výzkumu v příslušné obci. Vysvětlení zkratek viz Značky autorů a explorátorů. 

2.1. Venkovské lokality 

Body opěrné sítě jsou v seznamu označeny hvězdičkou. Na mapě sítě zkoumaných bodů (na s. 15) je zeměpisný sled bodů zvýrazněn čer- 
venými úsečkami a kolečky (v krajních bodech jednotlivých řad). 

101 Držkov, o. Jablonec nad Nisou, Hl 

102 Paseky nad Jizerou, o. Semily, Hl 
103* Poniklá, o. Semily, Hl-Vč 

104 Horní Dušnice, o. Semily, Hl 
105 Mrklov, o. Semily, Hl (Po) 

106* Hoření Paseky, o. Liberec, Ut-Jč 

107 Všelibice, o. Liberec, Bm-Ra 
108 Frýdštejn, o. Jablonec nad Nisou, Ut-Hl 

109* Lestkov, o. Semily, Hl-Ra 

110 Loukov, o. Semily, Hl 
111 Nová Ves nad Popelkou, o. Semily, Hl 

112 Horní Kalná, o. Trutnov, Hl-Rb 

113 Rtyně v Podkrkonoší, o. Trutnov, Ut 
114 Slatina nad Úpou, o. Náchod, Bm 

115 Horní Rybníky, o. Náchod, Ra 

116* Hlavňov, o. Náchod, Hl-Ra 
117 Machov, o. Náchod, Ra 

118 Slané (Słone), Polsko, Bm-Ra 

119 Jakubovice (Jakubowice), Polsko, Bm-Ra 
120 Mukařov, o. Mladá Boleslav, Hl  

121 Všeň, o. Semily, Ra 

122 Střeleč, o. Jičín, Jč (Hl) 
123 Úlibice, o. Jičín, Vč-Hl  

124* Pecka, o. Jičín, Hl-Bm 

124a Šárovcova Lhota, o. Jičín, Hl 
125 Bílá Třemešná, o. Trutnov, Ut 

126 Vilantice, o. Trutnov, Jč (Po, Hl) 

127* Dolany, o. Náchod, Bm-Ra  
128 Slavětín nad Metují, o. Náchod, Bm  

129 Česká Čermná, o. Náchod, Bm (Ra) 

130* Kounov, o. Rychnov nad Kněžnou, Ut (Rb) 
131 Trnov, o. Rychnov nad Kněžnou, Bm 

132 Libel, o. Rychnov nad Kněžnou, Bm 

133 Liberk, o. Rychnov nad Kněžnou, Bm (Ra) 
134 Žampach, o. Ústí nad Orlicí, Bm 

135 Klášterec nad Orlicí, o. Ústí nad Orlicí, Ut 

136* Mistrovice, o. Ústí nad Orlicí, Bm-Ra 
137 Horní Heřmanice, o. Ústí nad Orlicí, Ut 

138 Obruby, o. Mladá Boleslav, Hl (Jč) 

139* Údrnice, o. Jičín, Bm-Ra 
140 Myštěves, o. Hradec Králové, Hl (Po) 

141 Neděliště, o. Hradec Králové, Hl (Jč) 

142 Sedlice, o. Hradec Králové, Bm (Jč) 
143* Bělečko, o. Pardubice, Jč-Hl 

144 Lány u Dašic, o. Pardubice, Bm-Rb 
145 Jenišovice, o. Chrudim, Bm 

146* Skořenice, o. Ústí nad Orlicí, Bm-Jč 

147 Řetůvka, o. Ústí nad Orlicí, Bm 
148 Kozlov, o. Ústí nad Orlicí, Bm 

149* Březinka, o. Mladá Boleslav, Ut-Ra 

150 Úherce, o. Mladá Boleslav, Hl-Jč 
151 Nouzov, o. Nymburk, Jč-Vč 

152* Lužec nad Cidlinou, o. Hradec Králové, Bm-Ut 

153 Vlčí Habřina, o. Pardubice, Jč (Bm) 
154 Lipoltice, o. Pardubice, Jč 

155* Jezbořice, o. Pardubice, Jč-Hl 

156 Lukavice, o. Chrudim, Bm 
157 Horní Bradlo, o. Chrudim, Bm 

158* Studnice, o. Chrudim, Bm-Ra 

159 Otradov, o. Chrudim, Bm-Ra 
160 Morašice, o. Svitavy, Bm-Vč 

161* Poříčí u Litomyšle, o. Svitavy, Bm-Ut 

162 Trstěnice, o. Svitavy, Bm (Vč) 
 

201 Raná, o. Louny, Ra 

202* Chrášťany, o. Litoměřice, Ra (Hl, Bm) 
203 Siřejovice, o. Litoměřice, Ra (Bm) 

204 Libotenice, o. Litoměřice, Jč 

205* Pnětluky, o. Louny, Ra-Bm 
206 Jimlín, o. Louny, Ra-Rb 

207 Hříškov, o. Louny, Ra-Hl 

208 Orasice, o. Louny, Ra 
209 Brníkov, o. Litoměřice, Jč 

210* Bechlín, o. Litoměřice, Ra-Ut 

211 Strážnice, o. Mělník, Ra 
212 Sedlec, o. Mělník, Bm 

213 Krpy, o. Mladá Boleslav, Ra-Rb 

214 Všejany, o. Mladá Boleslav, Jč-Vč 
215* Semice, o. Nymburk, Ra-Bm 

216 Chleby, o. Nymburk, Jč-Vč 

217 Vrbová Lhota, o. Nymburk, Jč 
218 Ohaře, o. Kolín, Hl (Po) 
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219* Mikuláš, o. Kutná Hora, Jč-Já 
220 Přibyslavice, o. Kutná Hora, Hl 

221 Běstvina, o. Chrudim, Bm 

222 Střížov, o. Havlíčkův Brod, Bm (Po) 
223 Mšecké Žehrovice, o. Rakovník, Jč 

224 Dobrovíz, o. Praha-západ, Jč-Rb 

225* Dolín, o. Kladno, Jč-Rb 
226 Budihostice, o. Kladno, Ra 

227 Kly, o. Mělník, Ra-Rb 

228* Bašť, o. Praha-východ, Jč-Ra 
229 Zápy, o. Praha-východ, Jč (Po) 

230 Královice, o. Praha-východ, Bm-Rb 

231 Tismice, o. Kolín, Jč 
232 Krymlov, o. Kolín, Jč-Bm 

233* Losiny, o. Kutná Hora, Bm-Ra 
234 Chlístovice, o. Kutná Hora, Jč 

235 Kozlov, o. Havlíčkův Brod, Hl 

236* Tis, o. Havlíčkův Brod, Jč-Ut 
237 Lašovice, o. Rakovník, Ut-Ra 

238 Chyňava, o. Beroun, Jč-Bm 

239 Korno, o. Beroun, Jč 

240* Kosoř, o. Praha-západ, Ra-Hl 

241 Těptín, o. Praha-východ, Jč 

242 Ostředek, o. Benešov, Jč (Po) 
243 Popovice, o. Benešov, Jč 

244 Strojetice, o. Benešov, Hl 

245 Rejčkov, o. Havlíčkův Brod, Ut 
246 Dobrohostov, o. Havlíčkův Brod, Ut 

247* Broumy, o. Beroun, Jč-Já 

248 Radouš, o. Beroun, Jč 
249 Velká Lečice, o. Příbram, Jč-Rb 

250 Drevníky, o. Příbram, Jč-Bm 

251 Svatý Jan, o. Příbram, Jč-Já 
252* Křečovice, o. Benešov, Jč-Ut 

253 Smilkov, o. Benešov, Rb 

254* Šebířov, o. Tábor, Vč (Rb) 
255 Bratřice, o. Pelhřimov, Bm 

256 Velký Rybník, o. Pelhřimov, Hl 

257 Šimanov, o. Jihlava, Ut (Po) 
 

301* Postřekov, o. Domažlice, Vč-Jč 

302 Chodov, o. Domažlice, Vč-Bm 
303 Draženov, o. Domažlice, Vč 

304 Mrákov, o. Domažlice, Vč 

305 Zahořany, o. Domažlice, Vč 
306 Sulislav, o. Tachov, Vč (Po) 

307* Všekary, o. Domažlice, Vč-Rb 

308 Lštění, o. Domažlice, Vč 
309 Černíkov, o. Domažlice, Vč 

310* Chodská Lhota, o. Domažlice, Vč (Rb) 

311* Újezd, o. Plzeň-sever, Vč-Jč 
312 Potvorov, o. Plzeň-sever, Rb 

313 Hvozd, o. Plzeň-sever, Vč 

314 Žebnice, o. Plzeň-sever, Rb 
315 Nekmíř, o. Plzeň-sever, Vč 

316* Hromnice, o. Plzeň-sever, Vč-Jč 

317 Vochov, o. Plzeň-sever, Vč 
318 Čižice, o. Plzeň-jih, Vč 

319 Zemětice, o. Plzeň-jih, Vč 

320* Vlčí, o. Plzeň-jih, Vč 
321 Ježovy, o. Klatovy, Vč 

322 Habartice, o. Klatovy, Vč 

323 Rovná, o. Klatovy, Vč 
324 Nemilkov, o. Klatovy, Vč 

325 Přílepy, o. Rakovník, Ut-Rb 
326 Šípy, o. Rakovník, Ut-Rb 

327 Kozojedy, o. Plzeň-sever, Rb 
328 Vejvanov, o. Rokycany, Rb 

329 Volduchy, o. Rokycany, Jč 

330 Lhůta, o. Plzeň-jih, Vč 

331 Chocenice, o. Plzeň-jih, Vč 

332 Kramolín, o. Plzeň-jih, Vč 

333* Velenovy, o. Klatovy, Vč-Ra 
334 Drozdov, o. Beroun, Jč-Bm 

335 Těně, o. Rokycany, Jč 

336* Číčov, o. Plzeň-jih, Vč-Jč 
337 Čížkov, o. Plzeň-jih, Vč 

 

401 Drahlín, o. Příbram, Jč-Bm 
402 Vysoká u Příbramě, o. Příbram, Jč (Po) 

403* Horní Hbity, o. Příbram, Jč-Já 
404 Zalužany, o. Příbram, Jč 

405 Kovářov, o. Písek, Jč 

406 Ředice, o. Příbram, Jč (Po) 
407* Božejovice, o. Tábor, Vč (Rb) 

408 Sedlečko u Chotovin, o. Tábor, Rb 

409 Prasetín, o. Tábor, Vč 

410* Myslotín, o. Pelhřimov, Ut (Rb) 

411 Rohozná, o. Jihlava, Ut 

412 Věšín, o. Příbram, Jč-Já 
413 Drahenice, o. Příbram, Jč-Já 

414* Cerhonice, o. Písek, Jč-Já 

415 Oslov, o. Písek, Rb (Po) 
416 Borovany, o. Písek, Rb 

417 Lom, o. Tábor, Vč-Rb 

418 Těmice, o. Pelhřimov, Ut 
419 Polesí, o. Pelhřimov, Ut 

420 Chanovice, o. Klatovy, Vč 

421 Čekanice, o. Strakonice, Vč 
422 Stará Dobev, o. Písek, Ra (Bm) 

423 Albrechtice nad Vltavou, o. Písek, Ra-Bm 

424* Březí u Týna nad Vltavou, o. České Budějovice, Vč (Rb) 
425 Březnice, o. Tábor, Rb (Po) 

426 Borkovice, o. Tábor, Rb (Po) 

427 Tučapy, o. Tábor, Rb (Po) 
428* Pluhův Žďár, o. Jindřichův Hradec, Vč (Rb) 

429 Kamenný Malíkov, o. Jindřichův Hradec, Rb 

430 Mosty, o. Jindřichův Hradec, Bm 
431 Nezamyslice, o. Klatovy, Vč 

432 Kraselov, o. Strakonice, Vč 

433 Čepřovice, o. Strakonice, Rb 
434 Křtětice, o. Strakonice, Ra-Bm 

435 Podeřiště, o. Prachatice, Rb-Bm 

436 Zahájí, o. České Budějovice, Rb-Ra 
437 Drahotěšice, o. České Budějovice, Rb 

438 Ponědraž, o. Jindřichův Hradec, Rb 

439 Mláka, o. Jindřichův Hradec, Rb 
440 Lásenice, o. Jindřichův Hradec, Rb (Po) 

441 Jiřičná, o. Klatovy, Ut 

442 Nezdice, o. Klatovy, Ut 
443* Stachy, o. Prachatice, Vč-Rb 

444 Onšovice, o. Prachatice, Jč-Já 

445* Lažiště, o. Prachatice, Vč (Rb) 
446 Hracholusky, o. Prachatice, Jč-Já 

447 Jáma, o. Prachatice, Ut 

448* Rojšín, o. Český Krumlov, Vč (Rb) 
449 Čakov, o. České Budějovice, Rb (Po) 

450 Vrábče, o. České Budějovice, Rb (Vč) 

451* Hůrky, o. České Budějovice, Rb-Ra 
452 Kojákovice, o. České Budějovice, Rb 

453* Staňkov, o. Jindřichův Hradec, Vč (Rb) 
454 Přísečná, o. Český Krumlov, Vč-Rb 
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455 Doudleby, o. České Budějovice, Jč-Rb 
456 Ločenice, o. České Budějovice, Rb 

457* Soběnov, o. Český Krumlov, Vč (Rb) 

458 Slavče, o. České Budějovice, Rb (Ut) 
459 Třebeč, o. České Budějovice, Rb 

460* Buková, o. České Budějovice, Vč-Rb 

461 Rapšach, o. Jindřichův Hradec, Rb 
462* Hodice, o. Jihlava, Šr (Bh) 

463 Světlá, o. Jindřichův Hradec, Kč 

464* Volfířov, o. Jindřichův Hradec, Ma-Sk 
465 Dyjice, o. Jihlava, Kč 

 

501 Pustá Rybná, o. Svitavy, Bm 
502* Rohozná, o. Svitavy, Ut-Bm 

503* Hrbov, o. Jihlava, Ut-Ra 
504 Velká Losenice, o. Žďár nad Sázavou, Ut 

505 Světnov, o. Žďár nad Sázavou, Bm 

506* Kadov, o. Žďár nad Sázavou, kol. 
507 Ubušín, o. Žďár nad Sázavou, Fi 

508 Věstín, o. Žďár nad Sázavou, Šr 

509 Vojtěchov. o. Žďár nad Sázavou, Fi 

510* Jámy, o. Žďár nad Sázavou, Mi 

511 Bobrůvka, o. Žďár nad Sázavou, Še-Bh 

512 Krásněves, o. Žďár nad Sázavou, Ma 
513 Bohdalov, o. Žďár nad Sázavou, Še 

514* Řehořov, o. Jihlava, Ma 

515 Velký Beranov, o. Jihlava, Ma 
516 Příseka, o. Jihlava, Ma 

517 Hladov, o. Jihlava, Še 

518 Červený Hrádek, o. Jindřichův Hradec, Kč 
519 Báňovice, o. Jindřichův Hradec, Kč 

520* Mladoňovice, o. Třebíč, Šr 

 
601* Heraltice, o. Třebíč, Sk-Ma 

602 Cidlina, o. Třebíč, Ma-Še 

603 Nové Syrovice, o. Třebíč, Šr-Še 
604 Oslnovice, o. Znojmo, Še 

605 Pavlínov, o. Žďár nad Sázavou, Še 

606* Hodov, o. Třebíč, Ma 
607* Sedlec, o. Třebíč, Ma 

608 Příložany, o. Třebíč, Še 

609 Rešice, o. Znojmo, Šr 
610 Slatina, o. Znojmo, Še 

611* Ctidružice, o. Znojmo, Ma-Bh 

612 Olbramkostel, o. Znojmo, Ma 
613 Mašovice, o. Znojmo, Ma 

614* Plaveč, o. Znojmo, Va 

615 Morašice, o. Znojmo, Še 
616* Tasovice, o. Blansko, Šr 

617 Věžná, o. Žďár nad Sázavou, Fi 

618 Lomnice, o. Blansko, Kč-Bh-Ch 
619* Heřmanov, o. Žďár nad Sázavou, Ma (Fi) 

620 Holubí Zhoř, o. Žďár nad Sázavou, Še 

621 Zbraslav, o. Brno-venkov, Bh-Še-Šr 
622 Chudčice, o. Brno-venkov, Bh-Bl 

623 Žebětín, část Brna, Bh-Ch 

624 Čučice, o. Brno-venkov, Ch-Bh-Mi-Še 
625* Hlína, o. Brno-venkov, Bl-Bh 

626 Jezeřany, o. Znojmo, Bh-Še 

627 Syrovice, o. Brno-venkov, Bh (Še) 
628* Nosislav, o. Břeclav, Bh-Kč 

629 Ivaň, o. Břeclav, Ch-Bh-Mi-Še 

630 Horní Poříčí, o. Blansko, Šr 
631 Zboněk, o. Blansko, Šr 

632 Bořitov, o. Blansko, Šr 
633 Šošůvka, o. Blansko, Šr-Bh-Mi-Kč-Še 

634* Lažany, o. Blansko, Bh-Bl 
635 Deblín, o. Brno-venkov, Bh-Ch 

636 Ořešín, část Brna, Ch-Kč-Bh 

637 Habrůvka, o. Blansko, Bh-Še (Fi) 
638 Habrovany, o. Vyškov, Bh (Mi) 

639 Telnice, o. Brno-venkov, Sk-kol. 

640* Hodějice, o. Vyškov, Ma (Bh, Fi) 
641 Bošovice, o. Vyškov, Sk-Bh 

642 Žarošice, o. Hodonín, Bh-Še-Mi 

643 Boleradice, o. Břeclav, Mi 
644 Písařov, o. Šumperk, Kč (Fi) 

645* Jedlí, o. Šumperk, Ma (Kč, Fi) 

646 Chromeč, o. Šumperk, Ma 
647 Dlouhomilov, o. Šumperk, Kč 

648 Lupěné, o. Šumperk, Kč 
649 Bohuslavice, o. Šumperk, Kč 

650* Šumvald, o. Olomouc, Ma 

651 Palonín, o. Šumperk, Šr-Fi 
652* Bohdalov, o. Svitavy, Šr 

653* Roubanina, o. Blansko, Sk-kol. 

654 Biskupice, o. Svitavy, Šr 

655 Knínice u Boskovic, o. Blansko, Šr (Bh) 

656* Hrochov, o. Prostějov, Bh-Bl-Gr 

657 Suchý, o. Blansko, Še (Bh) 
658 Otinoves, o. Prostějov, Sk (Še) 

659* Ruprechtov, o. Vyškov, Kč-Bh 

660 Radslavičky, o. Vyškov, Še 
661 Otaslavice, o. Prostějov, Ma 

662 Ohrozim, o. Prostějov, Še 

663 Třebčín, o. Olomouc, Va 
664 Pěnčín, o. Prostějov, Še 

665 Hvozd, o. Prostějov, Šr 

666* Příkazy, o. Olomouc, Sk-kol. 
667 Hnojice, o. Olomouc, Sk-kol. 

668 Dolany, o. Olomouc, Sk-kol. 

669 Velký Týnec, o. Olomouc, Sk-kol. 
670 Charváty, o. Olomouc, Še 

671 Hrubčice, o. Prostějov, Sk-kol. 

672 Tvorovice, o. Prostějov, Še 
673* Tištín, o. Prostějov, Va 

674 Morkovice, o. Kroměříž, Kč 

675 Staré Hvězdlice, o. Vyškov, Še-Bh 
676 Velký Újezd, o. Olomouc, Mi-kol. 

677* Vinary, o. Přerov, Kč (Ch, Bh, Še) 

678 Záříčí, o. Kroměříž, Va 
679 Zdounky, o. Kroměříž, Kč (Sk, Ch) 

680 Radotín, o. Přerov, Sk-kol. 

681 Nahošovice, o. Přerov, Sk (kol.) 
682 Loukov, o. Kroměříž, Sk 

683 Hlinsko pod Hostýnem, o. Kroměříž, Sk-kol. 

684 Němčice, o. Kroměříž, Sk-kol. 
685* Mysločovice, o. Zlín, Ch-Bh 

 

701* Spálov, o. Nový Jičín, kol. 
702 Olšovec, o. Přerov, Sk-Bh 

703 Milotice nad Bečvou, o. Přerov, Sk (kol.) 

704* Lhota u Kelče, o. Vsetín, Va 
705 Hošťálková, o. Vsetín, Mi 

706 Rusava, o. Kroměříž, Va (kol.) 

707 Fryšták, o. Zlín, Mi 
708 Lhota, o. Zlín, Va 

709 Kvasice, o. Kroměříž, Šr-Bh-Mi 

710 Huštěnovice, o. Uherské Hradiště, Va 
711 Cetechovice, o. Kroměříž, Kč 

712 Buchlovice, o. Uherské Hradiště, Mi 
713* Polešovice, o. Uherské Hradiště, Mi 
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714 Vřesovice, o. Hodonín, Še 
715 Jestřabice, o. Kroměříž, Kč 

716 Vlkoš, o. Hodonín, Fi 

717 Strážovice, o. Hodonín, Fi (Bh) 
718* Kobylí, o. Břeclav, Bh (Še) 

719 Velké Bílovice, o. Břeclav, Fi-Bh 

720 Šakvice, o. Břeclav, Šr-Bh 
721 Bernartice nad Odrou, o. Nový Jičín, kol. 

722 Petřkovice, o. Nový Jičín, Sk-kol. 

723 Juřinka, o. Vsetín, Va 
724 Velká Lhota, o. Vsetín, Va 

725* Trnava, o. Zlín, Ch-Bh 

726 Klečůvka, o. Zlín, Mi 
727* Částkov, o. Uherské Hradiště, kol. 

728 Halenkovice, o. Zlín, Va 
729 Popovice, o. Uherské Hradiště, Fi 

730 Ostrožská Lhota, o. Uherské Hradiště, Va 

731 Vnorovy, o. Hodonín, Bh-Ch 
732 Radějov, o. Hodonín, Šr 

733* Rohatec, o. Hodonín, Šr (Bh) 

734 Mutěnice, o. Hodonín, Bh-Še 

735 Mikulčice, o. Hodonín, Fi 

736* Lanžhot, o. Břeclav, Šr (Bh) 

737 Hlohovec, o. Břeclav, Fi-Bh 
738 Hodslavice, o. Nový Jičín, Mi (Sk) 

739 Zubří, o. Vsetín, Va 

740 Valašská Bystřice, o. Vsetín, Va 
741 Ublo, o. Zlín, Mi 

742* Újezd, o. Zlín, Va 

743 Pozlovice, o. Zlín, Mi 
744 Přečkovice, o. Uherské Hradiště, Mi 

745 Nezdenice, o. Uherské Hradiště, Mi 

746 Boršice u Blatnice, o. Uherské Hradiště, Še 
747 Veřovice, o. Nový Jičín, kol. 

748* Prostřední Bečva, o. Vsetín, Va 

749 Velké Karlovice, o. Vsetín, Sk (Šr, Pl) 
750* Halenkov, o. Vsetín, Va 

751 Lužná, o. Vsetín, Va 

752 Študlov, o. Vsetín, Mi-Ch 
753 Návojná, o. Zlín, Mi 

754 Bohuslavice nad Vláří, o. Zlín, Va 

755* Žítková, o. Uherské Hradiště, Mi 
756 Strání, o. Uherské Hradiště, Va 

757* Javorník, o. Hodonín, Kč 

 

801* Bránice (Branice), Polsko, Bh-Šr 

802 Neplachovice, o. Opava, Bh 

803* Hlavnice, o. Opava, Bh 
804 Domoradovice, o. Opava, Bh 

805 Větřkovice, o. Opava, Bh 

806* Lukavec, o. Nový Jičín, Bh 
807* Mokré Lazce, o. Opava, Bh 

808 Bohuslavice, o. Opava, Bh 

809 Vřesina, o. Nový Jičín, Bh 
810 Hlubočec, o. Opava, Bh 

811 Lubojaty, o. Nový Jičín, Bh 
812* Petřvald, o. Nový Jičín, Bh-Bl 

813 Pustějov, o. Nový Jičín, Bh 

814* Rybí, o. Nový Jičín, Bh (Ma, Kč) 
815 Kozlovice, o. Frýdek-Místek, Šr 

816 Čeladná, o. Frýdek-Místek, Bh 

817 Trojanovice, o. Nový Jičín, Bh 

818* Velké Petrovice (Pietrowice Wielkie), Polsko, Bh-Šr 

819* Křenovice (Chrzanowice), Polsko, Bh-Ch 

820* Kobeřice, o. Opava, Bh 
821 Děhylov, o. Opava, Šr 

822* Petřkovice, o. Opava, Šr 

823 Stará Bělá, o. Frýdek-Místek, Bh 
824 Staříč, o. Frýdek-Místek, Bh 

825 Sedliště, o. Frýdek-Místek, Bh 

826 Vojkovice, o. Frýdek-Místek, Bh 
827* Janovice, o. Frýdek-Místek, Bh-Mi 

828 Morávka, o. Frýdek-Místek, Bh 

829 Staré Hamry, o. Frýdek-Místek, Sk 
830 Hať, o. Opava, Šr 

831 Dolní Lutyně, o. Karviná, Sk 

832* Hradiště, o. Karviná, Bh 
833 Oldřichovice, o. Frýdek-Místek, Sk 

834 Nýdek, o. Frýdek-Místek, Sk-kol. 

835* Bukovec, o. Frýdek-Místek, Sk-kol. 
836 Dolní Lomná, o. Frýdek-Místek, Sk-kol. 

2.2. Městské lokality 

01 Cheb, Jč 
02 Tachov, Vč-Jč 

03 Karlovy Vary, Jč 

04 Kadaň, o. Chomutov, Jč 
05 Most, Hl 

06 Ústí nad Labem, Ut-Vč 

07 Česká Lípa, Hl 
08 Rumburk, o. Děčín, Ut 

09 Frýdlant, o. Liberec, Jč 

 
10 Trutnov, Hl 

11 Nová Paka, o. Jičín, Hl 

12 Hradec Králové, Bm 
13 Vysoké Mýto, o. Ústí nad Orlicí, Bm 

14 Mladá Boleslav, Hl 

 
21 Roudnice nad Labem, o. Litoměřice, Jč 

22 Praha, Jč 

23 Kolín, Hl 
24 Rakovník, Rb 

25 Příbram, Jč 

26 Benešov, Jč 
27 Ledeč nad Sázavou, o. Havlíčkův Brod, Rb 

 

30 Železná Ruda, o. Klatovy, Vč 
31 Plzeň, Vč 

32 Klatovy, Vč 

 
40 Vyšší Brod, o. Český Krumlov, Rb 

41 Strakonice, Ra-Vč 

42 Tábor, Rb 
43 Jindřichův Hradec, Ut 

44 Prachatice, Ut 

45 České Budějovice, Rb 
49 Slavonice, o. Jindřichův Hradec, Fi-Kč 

 

51 Jihlava, Mi 
52 Třebíč, Fi-kol. 

53 Nové Město na Moravě, o. Žďár nad Sázavou, Fi (Bh, Mi) 

59 Svitavy, Pl-Bh 
 

61 Znojmo, Bh-Fi 
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62 Moravský Krumlov, o. Znojmo, Bh (Fi, Mi) 
63 Brno, Kč-Bh (Fi) 

64 Boskovice, o. Blansko, Kč-Bh-Pl 

65 Litovel, o. Olomouc, Sk 

66 Prostějov, Bh-Fi-Kč 

67 Kroměříž, Fi (Kč, Bh) 

 
71 Lipník nad Bečvou, o. Přerov, Sk 

72 Vsetín, Mi 

73 Kyjov, o. Hodonín, Fi-Bh 
74 Uherský Brod, o. Uherské Hradiště, Mi-Bh 

75 Břeclav, Je (Bh, Fi) 

79 Mikulov, o. Břeclav, Bh (Pl, Kč) 
 

81 Opava, Bh (Fi) 

82 Ostrava, Sk 

83 Příbor, o. Nový Jičín, Bh (Fi, Mi) 

84 Český Těšín, o. Karviná, Sk 

 
91 Šumperk, Fi-Bh-Pl 

92 Bruntál, Ut 

93 Moravský Beroun, o. Bruntál, kol. 
94 Jeseník, o. Šumperk, Fi-Bh 

95 Osoblaha, o. Bruntál, Bh-Kč-Pl 

2.3. Nemapované zahraniční lokality 

Tyto obce nejsou přímou součástí sítě zkoumaných lokalit. Materiál se uvádí pouze v pátém oddíle komentáře (viz 5.5.1.). Za každým 

označením zkoumané obce a za jejím českým názvem se uvádí i název oficiální a stát. Připojeny jsou zkratky explorátorů vyzna- 

čené kurzivou. 
 

Po 1 Husinec (Gęsiniec), Polsko, Vč-Jč 

 
Ju 1 Ivanovo Selo (Ivanovo Selo), Chorvatsko, Jč 

Ju 2 Dolany (Doljani), Chorvatsko, Jč-Vč 

Ju 3 Velké Zdence (Veliki Zdenci), Chorvatsko, Jč 
Ju 4 Nová Ves (Nova Ves), Bosna a Hercegovina, Bm 

Ju 5 Kruščice (Kruščica), Srbsko, Ut 

Ju 6 Srediště (Veliko Središte), Srbsko, Ut 

Ju 7 Běliševec (Bjeliševac), Chorvatsko‚ Bh-Mi 

 
Ru 1 Svatá Helena (Sfânta Elena), Rumunsko, Ut 

Ru 2 Gerník (Gârnic), Rumunsko, Ut 

Ru 3 Šumice (Şumiţa), Rumunsko, Sk 
Ru 4 Velký Perek (Peregul Mare), Rumunsko, Ut 

Ru 5 Klopotín (Clopodia), Rumunsko, Va 
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3. Uspořádání komentářů a map 

3.1. Vybrané položky jsou v ČJA představeny čtverým způsobem. Tato diferencovaná, v podstatě úsporná for- 

ma byla zvolena proto, aby v rámci vymezeného rozsahu bylo možno publikovat co nejvíce materiálu. Ve vydá- 

vaném souboru se tedy rozlišují tyto f o r m y  j a z y k o v ý c h  m a p :  

1. Základní, obvyklou formou jsou mapy celostránkové, na nichž se zobrazuje celé jazykové území. 

2. V případech, kdy je výsledný obraz na mapě jednoduchý a kdy není třeba představovat více detailů, volí  

se zobrazení na mapě malého formátu, v rozsahu poloviny strany. 

3. Půlstránkový rozsah má i výsek mapy základního měřítka s moravskou situací. Jen tam, kde je třeba do- 

plnit mapový výsek se situací v Čechách, připojuje se regionalizovaná mapa s moravskou situací na společný 

mapový podklad základního měřítka. 

4. Vytvářejí-li konkurující si ekvivalenty jen dvojčlenné, ostře rozčleněné protiklady, které lze na mapě 

zakreslit jednoduchou izoglosou, samostatná mapa se nezavádí. Takové položky se představují společně na 

svodných izoglosových mapách. 

3.2. Při u s p o ř á d á n í  m a p o v ý c h  p o l o ž e k  se postupuje podle věcněvýznamových souvislostí. 

Uspořádání map musí též respektovat fakt, že půlstránkové mapy je nutno spojovat do dvojic. 

Základem číselného označování jednotlivých položek v rámci daného svazku je pořadí komentářů. Stejné 

pořadové číslo jako komentář má i příslušná mapa (celostránková nebo půlstránková), která je vždy umístěna na některé 

pravé straně textu komentáře. Číselný sled map je však místy přerušován, protože určitým komentářům přísluší jen 

izoglosa zobrazená na svodné mapě (mapy 229–230). Takové komentáře se v číselném označení odli- 

šují, a to tak, že se za příslušným pořadovým číslem komentáře, které vyplynulo z věcné souvislosti zařazených 

položek, připojuje za lomítkem ještě i číslo příslušné svodné mapy a izoglosy, např. 35/229.1. 

3.3. Stejně jako první svazek ČJA náleží i tento druhý svazek do lexikální části atlasu. Po významových okru- 

zích „místní a domácí prostředí“ a „člověk“, které byly náplní prvního svazku, byly z Dotazníku pro výzkum českých 

nářečí do tohoto druhého svazku ČJA vybrány položky z v ý z n a m o v ý c h  o k r u h ů  „zahrada a sad“, 

„živočišstvo“, „les a rostlinstvo“, „krajina“, „čas a počasí“, „vesnice dříve a nyní“, „zábavy a zvyky“. 

Z původních 648 hesel dotazníku připadajících v úvahu pro výběr do tohoto svazku bylo kartograficky 

zpracováno celkem 230 položek (navíc 8 hesel bylo přiřazeno k položkám příbuzným jako 7. oddíl komentáře). 

Současně s rozdíly lexikálními jsou na nářečních mapách zobrazovány i důležité rozdíly slovotvorné, 

popř. rozdíly v typu pojmenování (srov. např. II-46 světluška, II-107 vlčí mák). Některé mapy jsou na slovo- 

tvornou problematiku dokonce orientovány primárně (např. II-26 krtek, II-39 vrabec); nebude jí totiž věnován 

samostatný svazek. Kromě většiny hesel pojatých onomaziologicky (kdy se v rámci určitého, přesně vymezené- 

ho pojmu sledují diference v nářečních pojmenováních) obsahuje druhý svazek i dvě mapy sémantické (II-208 

sodovka, II-204 přeslice; na nich se zeměpisně vymezují oblasti různých významů téhož slova) a dvě mapy po- 

jaté onomaziologicko-sémaziologicky (II-131 grapa, II-133 járek; zobrazují jednak územní rozsah jednotlivých 

variant jediného lexému, jednak rozložení jeho různých významů). Tyto dvě mapy se zároveň řadí k tzv. mapám 

pozitivním, na nichž se sledují regiony některých jednotlivých dialektismů (II-127 žleb, II-128 grúň, II-129 ráz- 

toka, II-130 úvar) proti území, na němž dané pojmenování neexistuje (srov. např. II-175 řeznický obchod, II-201 

doderky). 
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4. Grafická stránka jazykových map 

4.0. Při představování výsledků výzkumu na mapách se v ČJA užívá s y n t e t i z u j í c í h o  z p ů s o b u  

z o b r a z e n í , který spočívá zejména v zdůraznění areálového členění, a to vhodnou kombinací plošných a bo- 

dových grafických prostředků. Tento způsob zobrazení byl podrobněji zdůvodněn a popsán v úvodní části prv- 

ního svazku (3.3 a kap. 6), zde se uvádí jen stručný výtah nezbytný ke čtení mapy. 

4.1.1. Základním grafickým prostředkem pro vymezení areálů jsou i z o g l o s y  s nápisy příslušných lexikál- 

ních ekvivalentů nebo jejich variant, umisťovanými uvnitř vymezené plochy. Hranice vyznačovaných celků se  

i ve zjednodušeném podání snažíme postihnout věrně, i když to při rozkolísaném stavu jevů na okrajích vyme- 

zovaných areálů bývá obtížné. Výsledný obraz současného stavu lze často vyjádřit vhodnou kombinací s doplň- 

kovým zobrazením značkovým. Vzhledem k zaměření na nejstarší zjistitelný stav se při vymezování areálů pre- 

ferují ekvivalenty příznakové. 

Izoglosy náleží především síti venkovských lokalit, ale zároveň zahrnují i příslušná města. Pohraničním 

územím, které je reprezentováno jen sítí městskou, se izoglosy nevedou. 

4.1.2. Do vymezených ploch se umisťují n á p i s y , jimiž se příslušné ekvivalenty označují přímo v mapě. Tyto 

názvy se uvádějí v pospisovnělé podobě. Téže podoby se užívá i ve výkladové části komentáře, respektive v legendě. 

4.1.3. V omezenější míře se užívá také š r a f o v á n í . Vyšrafovaná plocha se neohraničuje izoglosou a neo- 

značuje nápisem. 

4.1.4. Důležitým doplňkem plošné projekce je zobrazení pomocí z n a č e k . Ty se vztahují vždy k jednotlivým 

bodům sítě. Kromě zachycení rozptýlených a jednotlivých údajů lze značkami také postihnout menší kompaktní areály.  

Diferenční značky týkající se bodů městské sítě, zahrnutých do jednotlivých areálů, se umisťují do pří- 

slušných obdélníků. V případě, že se ve vnitrozemských městech údaje po generacích rozcházejí, je údaj od mla- 

dé generace umístěn v horní části obdélníku a dolní část je vyhrazena generaci staré. 

Jako značek se zpravidla užívá lineárních a figurálních symbolů (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec, ko- 

sočtverec, elipsa). U každé značky lze zároveň určit vztah k areálu, v jehož vymezených hranicích se daná znač- 

ka nalézá. Výhradní, nedubletní užívání se vyznačuje stálým diakritikem, a to malou vnější svislou čárkou ve 

středu základny příslušné figury nebo ve středu linie. Značky bez tohoto diakritického znaménka označují dub- 

letní výskyt výrazu. Dubletnost nebo nedubletnost daných forem se vždy určuje vzhledem k příslušnému areálu 

vymezenému izoglosou a nápisem. 

4.2.0. Při kartografickém ztvárnění obsahu mapy se vychází z lingvistické strukturace daných ekvivalentů a je- 

jich variant, které jsou předmětem zobrazení. Grafickým prostředkům, které jsou k dispozici, se snažíme vtisk- 

nout l i n g v i s t i c k ý  v ý z n a m , a to především se zřetelem k hierarchickému odstupňování zobrazova- 

ných rozdílů podle jazykových rovin. U lexikálních map jde především o to, aby hierarchizací obsahu mapy byla 

jednoznačně určena rovina lexikální (nejsilnější izoglosa pro vyznačení areálů a plné značky pro ty ekvivalenty, 

které nemají vyznačený vlastní areál). Při zobrazování rovin hierarchicky nižších nelze však zásadu jednoznač- 

ného významu symbolů už dodržet. 

4.2.1. Významové rozdíly daných tří jazykových rovin zajišťují na mapách důsledně především i z o g l o s y , 

které jsou vzájemně odlišeny ve třech stupních podle síly. Nejsilnější izoglosy (linie prvního stupně) jsou urče- 

ny rozdílům lexikálním, středně silné izoglosy (linie druhého stupně) vyznačují rozdíly slovotvorné a morfolo- 

gické v nejširším slova smyslu (tj. včetně rozdílů v rodovém zařazení a v čísle) a konečně přerušované (čárko- 

vané) izoglosy tenké (linie třetího stupně) znázorňují rozdíly hláskoslovné. 

4.2.2. N á p i s y  označující lexikální ekvivalenty se v písmu neodlišují od forem slovotvorných (rozdíly mezi 

nimi vyznačují tedy jen izoglosy). Proměnlivé užívání různých typů verzál je určováno jen grafickými možnost- 

mi. Zvláštním typem písma, minuskulemi, jsou však důsledně odlišeny nápisy pro rovinu hláskoslovnou. 
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4.2.3. Š r a f o v á n í  se využívá pro všechny jazykové roviny. Je jednoho typu a obměňuje se podle potřeby jen 

v hustotě a směru. Význam šrafovaných ploch se vysvětluje v legendě. 

4.2.4. Nejvýraznější z n a č k y  (plné figury) jsou určeny pro rovinu lexikální, a to pro ty ekvivalenty, které na 

mapě nejsou zobrazeny plošnými prostředky (nejsilnější izoglosou a nápisem). Figurální značky duté nemají vý- 

znam tak jednoznačný; může jít o další výskyt ekvivalentů, které na mapě už svůj areál mají, nebo o varianty slo- 

votvorné. Značky poloplné se většinou chápou jako varianty značek plných. 

Lineární značky zachycují zpravidla přesahy slov nebo slovních forem shodných se spisovným jazykem. 

Nejčastějším označením je lineární značka ve vodorovné poloze, její variantou je značka v poloze kolmé. Tento 

jednotný grafický prostředek pro obecný jev – územní postup forem shodných se spisovným jazykem na úkor 

sousedních areálů s výrazy regionálně příznakovými – umožňuje konkrétně sledovat proces nivelizace a přispí- 

vá k sjednocujícímu, zobecňujícímu pohledu na jednotlivé mapy celého souboru. 

Varianty ekvivalentů se zpravidla označují členěním příslušné figury nebo vnitřní diakritikou. U značek li- 

neárních se užívá přídatných diakritických prvků nebo zesílené či zdvojené linie. 

V omezené míře se užívá i jednoduchých značek malých, jimiž se vyjadřuje především neúplná ekviva- 

lentnost daného výrazu. 

Význam jednotlivých značek je vysvětlen v legendě. Na mapě mluví značka vždy sama za sebe a nevzta- 

hují se na ni šrafy ani izoglosy. 

Konečně se ještě užívá zvláštních značek se stálou platností, které se v legendách nevysvětlují. Je to jed- 

nak hvězdička, která je na mapě společná pro ekvivalenty doložené sporadicky (5.1.1.). Jejich konkrétní výčet  

i s lokalizací se uvádí v komentáři v odstavci S prvního oddílu. Druhým stálým znakem je šikmá lineární znač- 

ka, jíž se škrtá číslo bodu sítě; označuje místa, kde zjišťované pojmenování nebo reálie neexistuje. Stálou plat- 

nost má také diakritické znaménko pro nedubletnost, malá vnější kolmička u figur a lineárních značek (viz 

4.1.4.). 

Stanovené zásady grafického zobrazení jazykových jevů jsou ovšem jen rámcové, protože vlastně každá 

mapa vyžaduje samostatné řešení. 

4.3. L e g e n d a  má u syntetizujících map charakter jen doplňkový, většinou se vysvětluje jen význam doplňu- 

jících symbolů. Zvláštním znakem v legendě je prázdný obdélník, který upozorňuje na případy, kdy daný ekvi- 

valent (obvykle slovo obecně rozšířené, popř. slovo spisovné) není grafickými prostředky vyjádřen. Úplný svod 

ekvivalentů a variant je podán v komentáři v prvním oddíle. 
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5. Komentáře 

5.0. Komentáře – a stejně tak i mapy – přinášejí zevšeobecnění empirických poznatků získaných terénním 

výzkumem. Jsou koncipovány tak, aby umožnily čtenáři rychlou orientaci v mapě, usměrnily jeho pozornost na 

z á k l a d n í  s l e d o v a n é  p r o b l é m y  a zároveň mu o nich poskytly stručný výklad. Dále mají ukázat na 

začlenění nářečních pojmenování do celkového vývoje českého národního jazyka a na souvislosti s ostatními ja- 

zyky západoslovanskými. V komentářích se také uvádějí všechny údaje, které z jakýchkoli důvodů nemohly být 

zachyceny na mapách (např. frekvence pojmenování, generační rozdíly v užití výrazů, odlišná situace v městské 

mluvě, vývojové tendence, odkazy na starší literaturu, některé méně běžné jevy hláskoslovné povahy apod.). 

Každý komentář začíná z á h l a v í m , v němž se kromě pořadového čísla v rámci svazku a heslového 

slova uvádí i původní číslo otázky v Dotazníku pro výzkum českých nářečí. U komentářů, k nimž přísluší jen izo- 

glosa na některé svodné mapě, se číslo této mapy a izoglosy připojuje k pořadovému číslu komentáře za lomít- 

ko (3.2.). 

Komentář se člení na šest, popř. sedm samostatných oddílů, které se označují jen marginálními číslicemi. 

Jednotlivé oddíly komentáře: 

1. Soupis zachycených podob 

2. Vymezení sledovaného významu a výsledky výzkumu 

3. Jazykovězeměpisná situace 

4. Charakteristika mapovaných výrazů 

5. Doklady ze zahraničních obcí 

6. Odkazy na jazykové atlasy 

7. Doplnění sémanticky blízkou a kartograficky neřešenou položkou. 

5.1. Soupis zachycených podob 

5.1.1. V prvním oddíle se uvádějí zpravidla všechny n á ř e č n í  e k v i v a l e n t y  zjištěné terénním výzku- 

mem. Obvykle jsou řazeny do tří pododdílů. 

V č á s t i  M  (mapované výrazy) jsou zapsány výrazy zakreslené na mapách izoglosami s nápisy, samo- 

statnými symboly a šrafami. 

V č á s t i  S  se s přesnou lokalizací uvádějí sporadické lexémy (u map jen se slovotvornou problemati- 

kou též sporadické slovotvorné varianty). Jde někdy o vzácné relikty upozorňující na starší vývojové stadium na- 

šeho národního jazyka. Na mapě jsou tyto výrazy souhrnně označeny hvězdičkou. Vyskytne-li se v komentáři 

u sporadických výrazů zkratka nedubl., znamená to, že v dané lokalitě je tento výraz jedinečný. 

Nemapované jevy se registrují v č á s t i  N . Sem patří zejména pojmenování, která nelze považovat za 

plně ekvivalentní (výrazy silně expresivní nebo mající posunutý význam, údaje nevěrohodné a pojmenování 

utvořená ad hoc v situaci, kdy si informátor příslušný výraz už nevybavil; z nich se zde ve výběru uvádějí jen ta, 

která nelze jednoznačně vyloučit jako omyly). 

U položek zpracovaných na svodných mapách a na některých mapách regionalizovaných se důležité, ale 

na mapě nezachycené výrazy uvádějí v č á s t i  X . 

5.1.2. V oddílech S, N, X se všechny výrazy řadí za sebou a oddělují se čárkou, v oddíle M se uplatňuje hierar- 

chizace: 

Jednotlivé lexémy se píší na samostatný řádek. Slovotvorné varianty a dále též rozdíly morfologické (tj. 

rozdíly v čísle, rodě a přecházení mezi vzory) jsou podřazeny příslušnému lexému. Jsou také psány na samo- 

 



 

24 

statný řádek, ale s odsazením od kraje. Hláskové obměny zachycené na mapě se uvádějí po pomlčce a za základ- 

ní  podobou výrazu. 

5.1.3. Vzhledem k tomu, že syntetizující mapy zobrazují nářeční situaci v zjednodušené podobě, zůstávají ně- 

které méně frekventované nebo jednotlivě se vyskytující varianty (zpravidla hláskové obměny) na mapě neroz- 

lišeny. Všechny tyto případy se však v komentáři registrují, a to tak, že o d l i š n é  p o d o b y  se k příslušným 

nadřazeným variantám připojují v závorce s čísly lokalit. Na mapě jsou zakresleny stejnými grafickými pro- 

středky jako jejich nadřazený výraz. Vyskytují-li se některé z těchto podob ve větším počtu, lokalizace se u nich 

neuvádí; je-li frekvence zakreslené a přiřazené varianty zhruba vyrovnaná a jsou-li zároveň obě varianty obje- 

vující se promíšeně v témž areálu hláskově velmi blízké, oddělují se v komentáři jen čárkou a nedávají se do zá- 

vorky (např. II-36 střízlík, třízlík – přitom se na mapě uvádí jen varianta první). U výrazů před závorkou píšeme 

lokalizaci jen tehdy, jedná-li se o nečetný výskyt, na který chceme zvlášť upozornit. 

Pokud se v závorkách u čísla lokality vyskytuje „též“, znamená to, že daná varianta byla ojediněle zachy- 

cena i mimo svůj základní mapovaný areál vymezený izoglosou nebo šrafováním, na mapě však není zakresle- 

na (z technických důvodů nezavádíme totiž pro tyto ojedinělé případy samostatnou značku). U „též“ se užívá  

také zkratka nedubl., a to ve stejné funkci jako u dokladů v oddílu S. 

5.1.4. V komentářových oddílech 1 a 5 se všechny výrazy zapisují ve f o n e t i c k é  t r a n s k r i p c i , ale 

poněkud zjednodušené, oproštěné od fonetických diakritik. Neoznačuje se tedy např. zaokrouhlenost samohlás- 

ky á ve slově kráva, širší výslovnost samohlásky é ve slově mlén, užší výslovnost samohlásky ó ve slově móka 

atd. Z typografických důvodů se však v těchto oddílech komentářů většinou nevyskytují ani jiné znaky, jichž je 

pro varianty vokalických a konsonantických jevů užito v kapitole 6. Týká se to zvláště např. uvedených dlouhých 

střm. samohlásek é, ó a krátkých střm. samohlásek e, o, které se zde uvádějí bez diakritického znaku pro ote- 

vřenost (píše se tedy jen dlóhé a reba, roka), a některých dalších jednotlivých případů. 

V ostatních oddílech komentáře a také v legendě a na mapě se uvádějí podoby co nejvíc přiblížené spi- 

sovné transkripci. 

5.1.5. Jestliže se mezi doklady zapsanými při terénním výzkumu vyskytují podoby, které se mezi sebou liší jen 

p r a v i d e l n ý m i  h l á s k o v ý m i  o b m ě n a m i , uvádí se v soupise zachycených podob pouze přísluš- 

ná varianta výchozí (nářečním výzkumem doložená nebo námi vytvořená jako konstrukt), jejímž reflexem jsou 

konkrétní hláskové nářeční podoby, a variabilní hlásky se podtrhují. Podtržené hlásky odkazují na seznam a na 

mapy pravidelných regionálních obměn (kap. 6), kde je možno vyhledat, jakými konkrétními změnami může 

daná hláska v závislosti na nářečních regionech procházet. Čtenář má tak možnost si příslušnou fonetickou rea- 

lizaci v jednotlivých lokalitách rekonstruovat. Např. ze zápisu s l a b o u č k ý  (s podtrženými literami l, ou, ý) 

plyne, že v českých nářečích v užším smyslu bude mít toto slovo podobu slaboučkej, v středomoravských náře- 

čích slabóčké, ve východomoravských dialektech slabúčký, slabúčkí, v slezských słabučky, včetně variant s tzv. 

obalovaným ł (např. s„abučký), atd. Je-li pojmenování doloženo jen v jedné nářeční hláskové podobě, do formy 

výchozí se nepřevádí. 

5.2. Vymezení sledovaného významu a výsledky výzkumu 

5.2.1. Do druhého oddílu se soustřeďuje výklad o v ý z n a m o v é  s t r á n c e  sledovaného hesla a o výsled- 

cích, k nimž se při kartografickém zpracování materiálu dospělo. 

Zjišťovaly se nářeční ekvivalenty pro pevně stanovený význam. Při jeho vymezení se pokud možno vy- 

chází z definice v SSJČ; ta se někdy na základě poznatků z našich výzkumů dále upřesňuje. V této souvislosti 

se případně řeší vztah k spisovnému jazyku. Upozorňuje se též na věcné rozdíly, pokud měly vliv na pojmeno- 

vání. 

5.2.2. Při komentování výsledků výzkumu se v první řadě uvádí, v kterých jazykových rovinách byly zjištěny 

d i f e r e n c e  v  n á ř e č n í c h  p o j m e n o v á n í c h  (rozdíly lexikální, slovotvorné, morfologické a hlás- 

kové). Omezujeme se však jen na hlavní protiklady a u hláskových diferencí se soustřeďujeme na změny málo 

obvyklé. Připojují se poznámky o generačním využití výrazů, o frekvence některých ekvivalentů, případně o je- 

jich expresivním zabarvení, o vývojových tendencích apod. Podle možností se uvádějí zajímavé motivační zdro- 

je nářečních pojmenování. 

Probírají se eventuální obtíže výzkumu a vysvětlují se případné mezery v zapsaném jazykovém materiálu. 

Upozorňuje se na změny v původním zadání otázky, na závaznost kontextu nebo jistého spojení. 

Připomínají se případy, kdy se při zpracování výsledků výzkumu soustavněji využívalo také materiálu ze 

starších sběrů, zejména z korespondenční lexikální ankety se Slovníkovým dotazníkem pro nářečí českého ja- 
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zyka (KLA, viz ČJA I, 4.1.1.). Těmito staršími údaji byly v tomto svazku ověřovány a doplňovány zejména po- 

ložky zkoumané na řídké síti (srov. např. II-15 sazenice, II-79 suchý strom). Také u některých velmi kompliko- 

vaných položek s mnoha výrazy rozptýlenými nebo zabírajícími malé oblasti se provádělo srovnání s KLA (srov. 

např. II-5 bouchoř, II-47 slunéčko sedmitečné, II-53 ovád). 

Vzhledem k charakteru zpracovávané tematiky se v tomto svazku nezřídka uvádějí navíc i zevrubnější in- 

formace etnografického rázu, zejména jde-li o reálii dnes již méně známou. Někdy bylo třeba také věnovat vět- 

ší pozornost sémantickým vztahům mezi sledovaným významem a jinými významy mapovaných slov, motivač- 

ním zdrojům přenášení významu, různým možnostem intepretace jazykového vztahu adideovaných slov se 

zdůvodněním zvoleného řešení a také podrobněji charakterizovat slovotvorné prostředky využívané v daném 

souboru nářečních pojmenování nebo detailněji rozebrat etymologickou problematiku. 

O mapovém podání se pojednává jen tehdy, pokud je komplikované a nemuselo by být pro čtenáře zcela 

průhledné. Vysvětluje se, je-li to třeba, proč byly některé výrazy z mapování vyřazeny (např. pro sémantickou od- 

lišnost, pro výraznou expresivitu nebo pro přetížení mapy apod.), případně se vymezuje jejich územní rozšíření. 

5.3. Jazykovězeměpisná situace 

5.3.1. Třetí oddíl přináší stručný p o p i s  m a p y  s cílem usnadnit čtenáři orientaci a upozornit na závažné ja- 

zykové jevy a jejich souvislosti. 

Při určování areálů jednotlivých výrazů se vychází z pomocné orientační mapy s označeními nářečních 

(výjimečně i etnografických) oblastí. Tam, kde s těmito názvy nelze vystačit, užívá se k vymezení areálů bodů 

městské sítě, popř. jmen dalších vybraných měst, řek a horstev (viz II. pomocná orientační mapa). 

5.3.2. Charakterizuje se celkový p o h l e d  n a  j a z y k o v o u  s i t u a c i  a při dalším popisu se zdůraz- 

ňují hlavně základní protiklady v rámci jednotlivých jazykových rovin, především v rámci roviny lexikální. 

Výklad sleduje také vztahy mezi oblastmi centrálními a okrajovými, kde se dosud zachovávají četné archaismy. 

Popis je podán bez zbytečných podrobností a je při něm zdůrazňována povaha areálů (ostře vymezené areály, 

prolínání výrazů, dubletnost, přesahy apod.). 

Výjimečně podává třetí oddíl také slovní popis územního rozšíření jazykových jevů na mapě nepostiže- 

ných (pro velký rozptyl, pro mezery v materiálu, pro přetížení mapy jinými závažnějšími jevy apod.). U regio- 

nalizovaných a svodných map upozorňujeme též na lokalizaci dokladů z oddílu X. 

Závěrem se srovnává situace v městské mluvě s mluvou nářečního venkovského okolí. 

5.4. Charakteristika mapovaných výrazů 

5.4.1. Jednotlivé mapované lexémy a jejich varianty, tedy všechny doklady z oddílu 1 M, S, které nejsou v zá- 

vorce (ale i výrazy z oddílu 1 X), se v tomto oddíle formou materiálového výpisu ze slovníků zapojují do 

v z t a h u  k  m i n u l é  i  d n e š n í  s l o v n í  z á s o b ě  češtiny a do souvislostí se západoslovanskými 

jazyky. Uvádí se též co nejstručnější etymologický výklad hesel. Nářeční výrazy jsou seřazeny abecedně; hlás- 

koslovné varianty mohou být přitom někdy seskupeny u jednoho základního hesla. 

5.4.2. Při výkladu vývoje a dnešní charakteristiky jednotlivých nářečních výrazů v rámci češtiny byly použity 

tyto prameny: 

Pro s t a r o č e s k ý  stav akademický Staročeský slovník a GEBAUERŮV Slovník staročeský, v krajním 

případě též Malý staročeský slovník J. BĚLIČE, A. KAMIŠE a K. KUČERY. Tento publikovaný materiál byl do- 

plněn excerpcí z lexikálního archivu staročeského slovníku ÚJČ AV ČR. (Pro staročeské doklady užíváme zkrat- 

ku stč.) 

O b r o z e n s k é  období je zastoupeno JUNGMANNOVÝM Slovníkem česko-německým (Jg). Pokud pří- 

slušný výraz není Jungmannem doložen, přibírají se údaje z KOTTOVA Česko-německého slovníku (Kt). 

Ke konfrontaci se současným stavem ve s p i s o v n é  č e š t i n ě  slouží Slovník spisovného jazyka čes- 

kého (SSJČ), popř. Slovník spisovné češtiny (SSČ) nebo Příruční slovník jazyka českého (PSJČ), a s dřívějším 

stavem v nářečích výjimečně i BARTOŠŮV Dialektický slovník moravský (Bš). Častěji se v tomto svazku vyu- 

žívá i Archivu lidového jazyka (ALJ), v němž je soustředěn materiál z vydaných nářečních slovníků i z řady 

slovníků rukopisných (viz ČJA I, s. 33, pozn. 18). S ALJ se zpravidla konfrontují výrazy nedoložené v žádném 

z pramenů excerpovaného souboru. Pokud je tam hledaný význam zaznamenán, uvádí se u příslušného hesla ob- 

vykle i s určením oblasti výskytu. 
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Doklady ekvivalentů ze západoslovanských jazyků se řadí takto: s l o v e n š t i n a  – akademický Slovník 

slovenského jazyka (SSJ); jestliže zde výraz není uveden, využívá se výjimečně i Slovenský slovník z literatúry 

aj nárečí autorů K. a M. KÁLALOVÝCH (Kl), p o l š t i n a  – Słovnik języka polskiego (pol.), l u ž i č t i n a  – JA- 

KUBAŠ: Hornjoserbsko-němski słownik a PFUHL: Obersorbisches Wörterbuch. Pokud jde o lužičtinu, před- 

stavuje základní materiál horní lužičtina (hluž.), není-li v ní sledovaný výraz doložen, citujeme doklad z dolní 

lužičtiny – MUKA: Słovnik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow (dluž.). 

5.4.3. Z uvedených pramenů se čerpá tak, že se k jednotlivým heslům uvádějí podle stanoveného pořadí 

z k r a t k y  s l o v n í k ů  a  j a z y k ů , v nichž je daný výraz v sledovaném významu doložen. Při shodě se 

zněním v příslušném slovníku se cituje jen zkratka pramene. Odlišné znění nebo případná jazyková charakteris- 

tika (např. mor., slc., ob., hovor., expr., zast. aj.) se připojuje za zkratkou (za odlišné znění nepovažujeme rozdíl 

v zakončení infinitivu -ti × -t). Má-li příslušný výraz v pramenech poněkud posunutý (leč značně blízký) vý- 

znam, klade se tento význam i se zkratkou pramene do závorky. Vzdálenější a odlišné významy se už neregist- 

rují. Zaznamenávají se však případy, kdy naprostou ekvivalentnost výrazu v citovaném slovníku nelze zaručit 

(např. při nedostatku kontextu apod.). 

Vztah k současnému spisovnému jazyku je u jednotlivých nářečních výrazů vyjádřen konfrontací se 

Slovníkem spisovného jazyka českého. Uvedení samotné zkratky SSJČ tedy znamená, že jde o slovo, které je zá- 

roveň hodnoceno jako spisovné. Ze SSJČ jsou však citována i všechna slova s omezující stylovou charakteristi- 

kou ob., obl., nář. Není-li daný ekvivalent v SSJČ vůbec zachycen nebo má charakteristiku nář., začínáme vý- 

klad hesla kvalifikací „jen nářeční“ (jen nář.); je-li v SSJČ uveden jako spisovný, ale v jiném významu, 

heslovému výkladu předchází formulace „v sledovaném významu jen nářeční“ (v sled. významu jen nář.). 

5.4.4. E t y m o l o g i c k é  v ý k l a d y  – následující po pomlčce – přebíráme ve stručném výtahu zpravidla 

z MACHKOVA Etymologického slovníku jazyka českého (Mch). Doslovné citace z tohoto autora volíme jen teh- 

dy, chceme-li z nějakého důvodu na etymologii zvlášť upozornit. Při doplňkovém přejímání informací z jiných 

slovníků citujeme příslušný pramen, např. SŁAWSKI, HOLUB-KOPEČNÝ apod.
*
 Výjimečně uvádíme náš 

nový výklad, případně výklad Ž. Šarapatkové z etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, 

která tento oddíl komentářů posuzovala v rámci interní recenze. 

V etymologii se omezujeme jen na nejbližší etymologickou příbuznost, tzn. že např. u výkladu slova 

vepřík ‚nepálená cihla‘ pouze konstatujeme, že jde o přenesení významu, ale etymologii slova vepř, z něhož 

je výraz vepřík utvořen, už nepodáváme. Avšak v těch případech, kdy motivační zdroj nemusí být čtenáři 

zcela zřejmý (u výrazů víceznačných nebo nemajících paralelu ve spisovném jazyce), uvádí se u takových výra- 

zů v závorce také význam, jenž je zdrojem přenesení. U odvozených pojmenování se zde někdy pojednává 

o motivacích. 

U skupiny výrazů slovotvorně, popř. hláskově příbuzných se etymologický výklad podává jen u hesla zá- 

kladního (bývá jím výraz totožný s výrazem spisovným, popř. jemu nejbližší), u ostatních ekvivalentů se na toto 

základní heslo odkazuje. U výpůjček píšeme např. „přejato z němčiny“ a zpravidla už neuvádíme podobu a vý- 

znam v původním jazyce. O jazyce, který eventuálně přejetí zprostředkoval, se většinou nezmiňujeme. Plně zdo-

mácnělá, starší přejetí komentujeme stejně jako slova domácí. Od 2. svazku se u výrazů, které přešly do češtiny 

z cizího jazyka, užívá pro vyjádření jejich jazykového začlenění do systému češtiny termínu „adaptace“, a to  

v případě, že byl daný výraz nějak (zpravidla slovotvorně) upraven, na rozdíl od prostého přejetí, kdy došlo 

k úpravě pouze fonetické (např. slovo petržel vzniklo adaptací lat. výrazu petroselinum, srov. II-24 pteržel, slo- 

vo velškraut bylo přejato z něm., srov. II-19 kapusta. 

U položek s bohatěji zastoupenými ekvivalenty někdy předchází úvodní pojednání, v němž se rámcově 

charakterizují jednotlivé skupiny ekvivalentů. 

5.5. Doklady ze zahraničních obcí 

5.5.1. V pátém oddíle komentáře se citují doklady zapsané v letech 1962–1969 u českého obyvatelstva ve vy- 

braných lokalitách n a  č e s k ý c h  j a z y k o v ý c h  o s t r ů v c í c h  střední Evropy, a to v Polsku jedna 

obec (P 1), v bývalé Jugoslávii sedm obcí (Ju 1–7), v Rumunsku pět obcí (Ru 1–5). Výzkum se konal podle téhož 

dotazníku jako na území českého jazyka, aby bylo možno získané výsledky navzájem srovnávat. (Podrobný se- 

znam obcí viz 2.3.) 

                                                 
* Z typografických důvodů se doklady z etymologických slovníků aj. (doklady litevské, středohornoněmecké, latinské atd.) ci- 

tují zpravidla bez zvláštních diakritických znamének. 
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Sebraný materiál ukazuje, jak na jedné straně izolace našich dialektů vedla k uchování jejich původního  

stavu a na druhé straně do jaké míry ovlivnil mluvu naší staré emigrace styk s cizojazyčným obyvatelstvem. 

Původ kolonistů nebyl zcela jednotný a přesněji ho dnes už nelze určit. Přes vnitřní vyrovnávání v průbě- 

hu vývoje v novém prostředí si mluva jednotlivých vybraných lokalit mnohdy podržela výrazný regionální cha- 

rakter. Nejvíce obcí patří k oblastnímu typu českému, nejčastěji k severovýchodočeskému (Po 1, Ju 1, 2, 4, 

Ru 4). Zastoupen je i výrazný lokální typ středočeský (Ju 3). Ostatní obce českého typu jsou nivelizovanější  

a převládá v nich interdialekt jihozápadočeský (Ju 5, Ru 2) nebo středočeský (Ru 1, 3). Obce osídlené z Moravy 

jsou jen tři: typu středomoravského (Ju 6), valašského (Ju 7) a třetí se smíšením obyvatelstva původu středomo- 

ravského a slováckého (Ru 5). 

5.5.2. Doklady řadíme za sebou po jednotlivých slovech a jejich variantách v pořadí podle prvního oddílu 

komentáře. Zapisujeme je zjednodušenou fonetickou transkripcí. K příslušné variantě se uvádí symbol lokality, 

v níž byla zapsána, a to v pořadí Po, Ju, Ru. Jednotlivé nářeční výrazy se oddělují pomlčkou. Jestliže materiál 

z některé lokality z jakéhokoli důvodu schází, její symbol se vynechává. 

5.6. Odkazy na jazykové atlasy 

5.6.1. V šestém oddíle se nacházejí odkazy na položky v z á p a d o s l o v a n s k ý c h  j a z y k o v ý c h  a t l a -  

s e c h , v nichž se řeší problém shodný s naším nebo našemu blízký. Připojují se i odkazy na položky 

Slovanského a Evropského jazykového atlasu. 

Atlasová díla citujeme ve zkratkách v tomto pořadí: 

ASJ Atlas slovenského jazyka 

MAGP Mały atlas gwar polskich 

AJŚ Atlas językowy Śląska 

PLPJ Polsko-laskie pogranicze językowe 

AJPP Atlas językowy polskiego Podkarpacia 

AJK Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich 

SSA Sorbischer Sprachatlas 

OLA Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas 

ALE Atlas linguarum Europae 

5.6.2. Citace u ASJ uvádí římským číslem svazek, arabská číslice znamená stranu v mapové části. Ve všech pol- 

ských atlasech vyjadřuje číslice pořadí mapy (Jen v AJK se objevuje v některých případech další číslo za dvoj- 

tečkou; to pak znamená pořadí položky na mapě). 

U SSA znamená první číslice svazek, druhá za tečkou číslo mapy. 

Číslo za zkratkou OLA znamená číslo položky v dotazníku (Voprosnik Obščeslavjanskogo lingvističesko- 

go atlasa, Moskva 1965), číslo za zkratkou ALE je číslem otázky v 1. svazku dotazníku (Atlas linguarum 

Europae, Premier Questionnaire, I Texte, Nimègue 1973). 

5.7. Doplnění sémanticky blízkou a kartograficky neřešenou položkou 

5.7.1. Sedmý oddíl se ke komentáři připojuje výjimečně. V něm se stručně pojednává o položce kartograficky 

nezpracované, ale úzce souvisící s mapovanou položkou probíranou v příslušném komentáři (např. položka „vět- 

vička“ je takto probrána v oddíle 7 komentáře II-77 větev, „půjčovat“ v komentáři II-176 půjčit apod.). Podává 

se zde výčet nářečních ekvivalentů a přibližně se vymezují jejich zeměpisné areály (zpravidla ve srovnání s ma- 

povanou položkou). Etymologické výklady neuvádíme; ty jsou totiž většinou obsaženy už v oddíle 4, protože jde 

o výrazy etymologicky příbuzné. Připojují se též citace zahraničních atlasů. 
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6. Pravidelné regionální obměny (PRO) 

6.0. Ve snaze oprostit mapy zaměřené na lexikální a slovotvorné rozdíly od detailních hláskoslovných diferencí 

a co nejvíce je zpřehlednit registrujeme na mapách jen hláskoslovné jevy nepravidelné. Pravidelné regionální 

obměny (PRO) nezaznamenáváme. Aby je však přesto bylo možné sledovat, bylo vypracováno šest map (mapy 

A–F) zachycujících rozšíření těchto obměn pomocí izoglos (značených arabskými číslicemi a malou abecedou, 

např. 1b). Pro každou mapu uvádíme soupis izoglos doložený příklady a stručným popisem jejich výskytu (6.3.). 

Doplňkem těchto map je seznam pravidelných jevů vokalických a konsonantických (6.1.). Ten obsahuje 

odkazy na příslušné mapy a izoglosy (např. F2b). Je také doplněn příklady, v nichž jsou vyznačeny hlásky pod- 

léhající změnám v jednotlivých nářečních regionech. 

Seznamy a mapy PRO tedy slouží k rekonstrukci fonetických realizací zaznamenaných nářečních výrazů 

(5.1.5.). PRO se vztahují k prvnímu oddílu komentářů, tj. k soupisu zachycených podob. Variující hlásky jsou 

podtrženy. V těch případech, kdy podtržené hlásky reprezentují více fonetických realizací daného výrazu, dává- 

me ve fonetické transkripci obvykle přednost formě běžné ve spisovném jazyce. Vyznačené hlásky mohou sig- 

nalizovat i více změn, příznačných pro různé nářeční regiony. Tak např. zápisy „hloupý, ryby, sucho, krk, bjeh, 

Ana“ zastupují tyto hláskoslovné varianty: hloupej, hlópé, hl4pé (se zaokrouhleným á), hlúpí, hłúpí, hlúpej, 

hłúpý, hłupy a podoby s tzv. obalovaným ł (h„úpí, h„úpý, h„upy); ribi, rebe, ryby; sucho, sochu; krk, kerk, kyrk, 

kryk; bjeh, beh, b’eh; Ana, Anna, Adna. 

Asimilační změny, redukce samohlásek vázané na předcházející souhlásku, různé realizace rozložených 

retnic, zachování skupiny šč jsou vyznačeny podtržením obou sousedních hlásek. Zápisy „jarňí, shoda, šťesťí, 

tvaroh, mňesto“ zastupují tedy tyto varianty: jarňí, jarňi, jarňə; zhoda, schoda; šťesťí, ščesťí; tvaroh, tfaroh; 

mňesto, mjesto, mesto, m’esto. Protetické a hiátové hlásky se uvádějí v závorkách, např. zápis „(v)oko“ zastupu- 

je podoby oko, voko a „oko (s protetickým polosamohláskovým „). 

K rychlé orientaci slouží abecední seznam podtržených hlásek (6.2.). U každé hlásky nebo hláskové sku- 

piny je odkaz na příslušné izoglosy s uvedením jevů, které sledují. 

Průběh izoglos PRO je stanoven bez ohledu na městské lokality a jejich charakter v Čechách je poněkud 

jiný než na Moravě. Na Moravě představují víceméně přesné hranice hláskoslovných obměn, v Čechách jde ve- 

směs o izoglosy ohraničující oblasti maximálního potenciálního výskytu sledovaného jevu. 

Jednotlivé izoglosy se na mapě označují buď uprostřed oblasti, kterou ohraničují, nebo na té straně izo- 

glosy, na níž je příznaková varianta. Ta je vždy zapsána v seznamu PRO na pravé straně protikladu. 

V seznamech PRO je u většiny nářečních variant v závorce uvedena kurzivou zkratka světové strany (popř. 

slovo střed), označující prostor, v němž se sledovaný jev vzhledem k zakreslené izoglose vyskytuje. Na zvláštním 

řádku jsou uvedeny příklady na příslušný hláskový jev. Dále následuje stručný zeměpisný popis jeho výskytu. 

V některých případech, zvláště když jde o izoglosy vymezující základní nářeční oblasti, uvádějí se obě strany da- 

ného protikladu zkratkami příslušných oblastí, např. izoglosa D1a je doplněna popisem čes. nář. × střm. nář. 

Ojedinělý a zeměpisně izolovaný výskyt pravidelného hláskového střídání je uveden přímo číslem lokali- 

ty, v níž je registrován. Za slovo „též“ se připojují jednak čísla lokalit, ve kterých se sledovaný nářeční jev vy- 

skytuje mimo svůj vlastní areál, jednak hláskoslovné jevy, které nejsou pro svůj ojedinělý či doplňkový charak- 

ter na mapách PRO vůbec zpracovány. Také u těchto jevů jsou uvedena čísla lokalit. 
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6.1. Seznam vokalických a konsonantických jevů 

6.1.1. Vokalismus 

ej, ou × é, ó (též 4) × ,  × ý, í (< ý), ú (× y, u) hloupý D1abc 

  (A1a) 

ý, í (< ý), ú × ej, ou a „nadměrné“ ej (< í), ou (< ů) hloupý; tříska, rúža D3a 

í (< ý) (jen koncové) × ej hlúpý D3b 

í, ý, é, á, ó, ú × i, y, e, a, o, u (neutralizace kvantity) léčivé mazáňí A1a 

í, ú × i, u kvíťí, rúža A1b 

í (v příponách) × i knedlík, mňesíc, staveňí A1c 

í (uvnitř slov) × i žíce, podlíkački, zabíjet A1d 

i × i, y (í × í, ý) bílý, byli F2a 

i, í (po ž, š, č, ř) × y, ý živy, šije, učil, kříž F2b 

i, í (po z, s, c) × y, ý muzika, silný, cigán F2c 

i (< y), u (slovní základ i koncovka) × ,  × e, o (též y × ə) ryby, ruka D2ab 

i (< y), u (jen koncové) × e, o ryby, kočku D2c 

-é × -í (úžení) dobré pole E5 

-’e × -’a (neprovedená přehláska) kaše, jedle E6 

oN, eN × uN, yN honem E7 

a (< á) × o mokrá tráva E8 

i (po z, s, c, ž, š, č, ř, l) × e,  zima, silný, cibule, živ, šije, 

učil, křivý 
F1 

i (po ď, ť, ň, ž, š, č, ř, l) × ə ťicho, ňic C2a 

-ňí- × -ňə- zedňík C2b 

-ňí (typ jarňí) × -ňə jarňí C2c 

o × u (v)okolo, koza F3 

-ovat × -uvat kupovat C4 

se × sa bát se F6 

relikty nosovek (příslušná podoba se uvádí 

v závorce) 
F5 

r × er (průvodní vokály) krk A2a 

r × yr (ry) krk A2bc 

o- × vo- (× „o-) (náslovné vokály) (v)oko A3ab 

ji-, jí- × i-, í- (náslovné vokály) (j)ídlo, (j)iná A4 

u- × hu- (náslovné vokály) (h)umí E3 

 

6.1.2. Konsonantismus 

šť × šč ešťe, šťesťí E1 

sch (< sh) × zh shoda E2 

l × l, ł × l, „ lepil E4ab 

ne × ňe neleje D4 

de, te × ďe, ťe, se, ze (ďi, …) × vedete, ťicho, seno, D5abcd 

× dz’e, c’e, s’e, z’e (dz’i, …) × zima, sivy, na voze  

× dže, če, še, že, (dži, …) ×   

× dźe, će, śe, źe (dźi, …)   

v (po samohláskách na konci slabik) × „ pravda, krev B1 

koncové souhlásky -b, -d, -z, -ž, … (ve výslovnosti -p, -t, -s, -š, …) × dub, had, vúz, kříž B2 

× -b, -d, -z, -ž, … (vyslovované zněle)   

mňe (< m + ě) × mje mňesíc B3 

bje, pje, vje, mňe (< b, p, v, m + ě) × be, pe, ve, me bježet, pjet, svjetlo, mňesto B4 

bi, pi, … (bje, …) × b’i, p’i, … (b’e, …) bič, pila, bjeh, mňesto B5a 

bi, pi, … × bji, pji, … bič, pila B5b 
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-st × -sť kost B6a 

sť × s’c’ kost, sťena B6b 

ř × r řepa F4 

-t (v infinitivu) × -ť (-ć) (též -t × -ť, -ťi) padat C3 

tv, kv × tf, kf tvaroh, kvíťí C5 

n × nn Ana C1a 

n × nn, dn kamenej, Ana C1b 

dn, dň × nn, ňň (n, ň) jedna, zedňík C1c 

dl × ll sádlo C1d 

hranice česko-polských nářečí noha, se F5 

(g, k’i, g’i, typ p’ec, ňeśe, (u ostatních jevů se příslušná  

typ krova, zvratné śe) podoba uvádí v závorce)  

 

6.2. Abecední seznam podtržených hlásek 

á A1a (krácení) 

 E8 (á > a > o) 

b B5a (měkká retnice před i) 

 B5b (rozložená měkká retnice před i) 

 B2 (znělá výslovnost) 

bj B4 (ztráta jotace) 

 B5a (měkká retnice před e) 

či C2a (redukce) 

d D5abcd (měkčení a asibilace) 

 B2 (znělá výslovnost) 

ď D5bcd (asibilace) 

 B2 (znělá výslovnost) 

ďi C2a (redukce) 

dl C1d (dl > ll) 

dn C1c (dn > nn, n) 

dň C1c (dň > ňň, ň) 

e E6 (přehláska ’a > ’e) 

 E7 (e > y, i před n, ň, m) 

 F6 (se × sa — zvrat. zájm.) 

é A1a (krácení) 

 E5 (úžení) 

ej D1abc (ej × é ×  × í) 

(h) E3 (protetické h) 

h F5 (h × g) 

 B2 (znělá výslovnost) 

i F1 (i > e, ) 

 F2b (i > y) 

 F2c (i > y) 

í A1abcd (krácení) 

 D3a („nadměrné“ ej) 

 F2b (í > ý) 

 F2c (í > ý) 

(j) A4 (hiátové j) 

kv C5 (kv > kf) 

l E4ab (l × ł × „) 

li C2a (redukce) 

m B5a (měkká retnice před i) 

 B5b (rozložená měkká retnice před i) 

mň B3 (mňe × mje) 

 B4 (ztráta jotace) 

 B5a (měkká retnice před e) 

n C1ab (n × nn, dn) 

 D4 (ne × ňe) 

ňi C2a (redukce) 

ňí C2bc (redukce) 

o C4 (inf. -ovat × -uvat) 

 E7 (o > u před n, ň, m) 

 F3 (o > u) 

ó A1a (krácení) 

ou D1abc (ou × ó ×  × ú /× u — A1a) 

p B5a (měkká retnice před i) 

 B5b (rozložená měkká retnice před i) 

pj B4 (ztráta jotace) 

 B5a (měkká retnice před e) 

r A2abc (průvodní vokály) 

ř F4 (ř × r) 

ři C2a (redukce) 

s D5bcd (měkčení) 

 F5 (se × śe — zvrat. zájm.) 

sh E2 (sch × zh) 

st B6ab (st × sť × s’c’) 

sť B6b (sť × s’c’) 

ši C2a (redukce) 

šť B6b (šť × šč) 

t D5abcd (měkčení a asibilace) 

 C3 (měkčení a asibilace inf. -t) 

ť D5bcd (asibilace) 

ťi C2a (redukce) 

tv C5 (tv > tf) 

u D2abc (u > o, ) 

ú A1ab (krácení) 

 D3a („nadměrné“ ou) 

(v) A3ab (protetické v) 

v B1 (v × „) 

 B2 (znělá výslovnost) 

 B5a (měkká retnice před i) 

 B5b (rozložená měkká retnice před i) 

vj B4 (ztráta jotace) 
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vj B5a (měkká retnice před e) 

y D2abc (y > e, , ə) 

 F2a (i × i, y) 

ý A1a (krácení) 

 D1abc (ej × é ×  × ý, í) 

 D3ab (ý  > ej) 

 F2a (í × í, ý) 

z B2 (znělá výslovnost) 

 D5bcd (měkčení) 

ž B2 (znělá výslovnost) 

ži C2a (redukce)

6.3. Soupis izoglos na mapách 

PRO — mapa A 

 Krácení :   

A1a í, ý, é, á, ó, ú × i, y, e, a, o, u (důsledně) (sv.)  

  lečive mazaňi slez. nář. 

   

A1b í, ú × i, u (důsledně)  

  kviťi, ruža sev. střm. nář. a odděleně již. střm. a již. čm. nář. 

   

A1c í (v příponách) × i (sev.)  

  knedlik, mňesic, staveňi svč. nář., sev. část střč. nář. 

   

A1d í (uvnitř slov) × i (sev.)  

  žice, podlikački, zabijet sv. polovina Čech, též 464 

   

 Průvodní vokály:   

A2a r × er (sev.)  

  kerk Podkrkonoší 

   

A2b r × yr (vých.)  

  kyrk vých. polovina slez. nář. 

   

A2c r × yr (ry)  

  kyrk (kryk) jv. část slez. nář. 

   

 Náslovné  vokály:   

A3a o- × vo- (záp.)  

  voko Čechy kromě doudl. úseku, záp. polovina Moravy 

   

   

A3b o- × „o- (vých.)  

  „oko Jablunkovsko, též 801 

   

   

A4 ji-, jí- × i-, í-  

  ídlo vých. polovina Moravy, sv. a již. okraje Čech 
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PRO — mapa B 

B1 v (po samohláskách na konci slabik) × „ (sev.)  

  pra„da, kre„ sv. polovina Čech 

   

B2 koncové souhlásky -b, -d, -z, -ž, … (ve výslovnosti -p, -t, -s, -š, …) × 

  × -b, -d, -z, -ž, … (vyslovované zněle) (střed)  

  dub, had, vúz, kříž, … svč. nář. kromě okrajových úseků, 

  Boskovicko, Zábřežsko 

   

B3 mňe (< m + ě) × mje  

  mňesíc × mjesíc záp okraj Čech, již. Čechy a záp. Morava, záp. 

a již. okraje vm. nář., sv. Morava a Slezsko 

   

B4 bje, pje, vje, mňe (< b, p, v, m + ě) × be, pe, ve, me (střed)  

  bežet, pet, svetlo, mesto Litomyšlsko, též 755 

   

B5a bi, pi … (bje, …) × b’i, p’i, … (b’e, …)  

  b’ič, p’ila, … (b’eh, …) Valašsko, sev. a vých. okraj slez. nář., též 457 

   

B5b bi, pi, … × bji, pji, …  

  bjič, pjila, … doudl. úsek, 464, 520, 701, 805 

   

B6a -st × -sť  

  kosť zč. nář., záp. část střč. nář., Morava bez záp. 

části 

   

B6b sť × s’c’ (sv.)  

  kos’c’, s’c’ena slez. nář. kromě již. úseků 
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PRO — mapa C 

C1a n × nn  

  Anna sv. slez. nář., stř. část vm. nář., vých. Litovelsko 

   

C1b n × nn, dn (sv.)  

  kamennej, Anna;  

  kamednej, Adna sv. okraje Čech, sev. Novoměstsko 

   

C1c dn, dň × nn, ňň, (n, ň)  

  jenna, zeňňik (jena, zeňik) užší sv. okraje Čech 

   

C1d dl × ll (sev.)  

  Sállo širší Podkrkonoší 

   

C2a i (po ď, ť, ň, ž, š, č, ř, l) × ə  

  ťəcho, ňəc (əňc) znojem. typ 

   

C2b -ňí- × -ňə- (záp.)  

  zedňək zč. nář. 

   

C2c -ňí (typ jarní) × -ňə (jz.)  

  jarňə jzč. nář. bez již. a sv. úseků 

   

C3 -t (v infinitivu) × -ť (-c’, -ć, -č)  

  (padac’, padać, padač) širší Podkrkonoší, sv. Morava a Slezsko, -c též 

755 

 též -t × -ť, -ťi  

  padať, padaťi 445 

   

C4 -ovat × -uvat  

  kupuvat širší vých. Plzeňsko, širší Brněnsko, Zábřežsko 

   

C5 tv, kv × tf, kf část Doudlebska, slez. nář., sev. okraje vm. nář., 

  tfaroh, kfíťí širší Přerovsko, enklávy v již. vm. nář.; v mor. 

  a slez. nář. též výjimečně sv, šv × sf, šf: sfúj, 

šfagr 
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PRO — mapa D 

D1a ej, ou × é, ó (vých.)  

  hloupej, vejce × hlópé, véce čes. nář. × střm. nář. 

 též ó × 4  

  hlópé × hl4pé 615, 626, 628, 629 

   

D1b é, ó × ý, í (< ý), ú (vých.)  

  hlópé × hlúpý (-í) střm. nář. × vm. nář. a čuhácký ostrov 

   

D1c é, ó ×  (střed)  

  hlópé × hl  záp. část centr. střm. nář. 

   

D2a i (< y), u ×  (střed)  

  r ba, r ka centr. střm. nář. 

   

D2b i (< y), u (slovní základ i koncovka) × e, o (střed)  

  rebe (nom. pl.), roke (nom. pl.), neso (1. sg. 

préz.) 

 

  stř. pruh střm. nář. 

 též y × ə  

  rəbə 516, 645, 747 

   

D2c i (< y), u (jen koncové) × e, o  

  rybe (nom. pl.), kočko (akuz. sg.)  

  přiléhající úseky k 2b 

   

D3a ý, í (< ý), ú × ej, ou a „nadměrné“ ej (< í), ou (< ů)  

  hloupej, třejska, rouža keleč. a dolská nář. 

   

D3b í (< ý) (jen koncové) × ej  

  hlúpej dolská nář. 

   

D4 ne × ňe (sev.)  

  ňeleje (3. sg. přít. č.) slez. nář., sev. okraj vm. nář., též 755 

   

D5a de, te × ďe, ťe (sev.)  

  buďeťe (2. pl. bud. č.) slez. nář., sev. okraj vm. nář. 

   

D5b ďe, ťe, se, ze (ďi, …) × dz’e, c’e, s’e, z’e (dz’i, …) (sev.)  

  vedz’ec’e (2. pl. přít. č.), c’icho, s’eno, s’ivy, na voz’e (lok. sg.) 

  stř. část slez. nář. kromě již. a sv. úseku 

  a bez Opavska 

   

D5c dz’e, c’e, s’e, z’e (dz’i, …) × dže, če, še, že (dži, …)  

  vedžeče, šivy Opavsko, Jablunkovsko 

   

D5d dz’e, c’e, s’e, z’e, (dz’i, …) × dźe, će, śe, źe (dźi, …) (sv.)  

  vedźeće, śivy sev. Jablunkovsko, Těšínsko 

 též de, te; ďe, ťe, (ďi, …) × dze, ce (dzi, …)  

  dzedzina, cicho, budzece (2. pl. bud. č.)  

  755 
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PRO — mapa E 

E1 šť × šč (vých.)  

  ešče, ščesťí čes. nář. × mor. a slez. nář. 

   

E2 sch (< sh) × zh (vých.)  

  zhoda čes. nář., jz. Morava × mor. a slez. nář. 

   

E3 u- × hu- (ho-) (střed)  

  humí (homí) (3. sg. přít. č.) stř. a již. část střm. nář. 

   

E4a l × l, ł (vých.) (733, 756 jen jediné l)  

  lepił (3. sg. min. č.) vých. úsek střm. nář., vm. a slez. nář. 

   

E4b l, ł × l, „  

  lepi„ (3. sg. min. č.) jv. a sev. okraje vm. nář., sv. část slez. nář. 

   

E5 -é × -í (úžení u tvrdých adjektiv) (záp.)  

  dobrí pole vm. a slez. nář. × střm. a čes. nář. 

   

E6 -’e × -’a (neprovedená přehláska) (vých.)  

  kaša, jedla čes. nář., sz. Morava × mor. a slez. nář. 

   

E7 oN, eN × uN, yN (vých.)  

  honem × hunym vých. slez. nář. 

   

E8 a (< á) × o (vých.)  

  mokro trova vých. slez. nář. 

PRO — mapa F 

F1 i (po z, s, c, ž, š, č, ř, l) × e,  (sev.)  

  zema, selné, cebola, žev, šeje, učel, křevé (z ma, s lné, c bola, …: srov. D2a) 

  centr. střm. nář. 

   

F2a i × i, y (í × í, ý) (sv.)  

  bílí, bili × bíłý, byli sev. vm. a slez. nář. 

   

F2b i, í (po ž, š, č, ř) × y, ý (střed)  

  žyvy, šyje (3. sg. přít. č.), učyl (3. sg. min. č.), křyž 

  Valašsko, záp. část slez. nář. 

   

F2c i, í (po z, s, c) × y, ý (sv.)  

  muzyka, sylny, cygan Valašsko, slez. nář. 

   

F3 o × u  

  vukulu, kuza horský typ 

   

F4 ř × r  

  repa již. okraje vm. nář., 728 

   

F5 hranice nářečí česko-polských (1. relikty nosovek, 2. g, 3. k’i, g’i, 4. typ p’ec, ňeśe, 5. typ krova, 

   6. zvratné śe) (vých.)  

  m’yso, noga, k’ij sv. slez. nář. 

   

F6 se × sa (vých.)  

  bát sa vm. nář. 
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1 šeřík (1180) — mapa s. 47 

1 M šeřík 

bez 

svatojánckej bez 320 

špaňelský bez 213, 753 

šťepnej bez 

tureckej bez 

voňavý bez 

beza 435, 449 

chebz (hebz 833, 835, 84, chybz 806, chebzd 809, 811, 817) 

turecký chebz 706, 734 

voňavý chebz 

chebzik (hebzik 613) 

chebzíček 

chebza (chébza 747) 

chebzi m. 650, 666, 667 

křenka 605 (křemfa 515, 518, křemší 644) 

špaňhél 742 (špaňihel 746, španiel 742) 

flider 808 (flyder 801) 

řebříček 301–303 (žebříček 303, 304) 

N modrí chebz 757, zahradňí chebz 722, domacy chybz 806, modrej bez 506 

2  Nářeční výrazy označující šeřík, tj. keř s bohatými latami nafialovělých, modravých nebo bílých kvítků 

(Syringa vulgaris), vykazují kromě základní lexikální opozice bez × chebz další rozdíly lexikální spíše jen okra- 

jově (křenka × špaňhél × řebříček × flider). 

U výrazu chebz se projevuje též diferenciace slovotvorná (chebz × chebzík × chebzíček) a rodový protiklad 

(chebz × chebza). Zvláště u slova bez se místy objevují doplnění adj. přívlastkem svatojánský, španělský, štěp- 

ný, turecký, voňavý. Dvojslovná spojení jako např. modrý bez, zahradní chebz, zaznamenaná zcela sporadicky, 

byla z mapování vyloučena, protože je nepovažujeme za sousloví. 

Položka 1180 šeřík úzce souvisí s položkou 1181a keř černého bezu. Někteří nář. informátoři často použí- 

vají pro oba keře stejného výrazu bez, popř. chebz, a pouze v případě potřeby rozlišují oba keře pomocí popis- 

ných adjektiv, např. bílý, fialový, voňavý, srov. ČJA 2, 119 keř černého bezu. 

Většina výše uvedených pojmenování vznikla přenesením výrazu označujícího původně keř černého bezu 

(bez, chebz a jejich odvozeniny) na šeřík, a to na základě podobnosti květové laty obou keřů, menší množství 

ekvivalentů (např. křenka, řebříček) bylo přeneseno na základě podobnosti z jiných bylin. 

Pojmenování šeřík, shodné se spis. jazykem, si dosud uchovává poněkud literární ráz a jako takové bylo 

explorátory zaznamenáváno spíš výjimečně. 

3  Pro mapu je příznačný protiklad jednoduché situace v Čechách v podstatě s jediným výrazem bez a poně- 

kud složitějšího stavu na Moravě, kde se objevuje především pojmenování chebz a jeho slovotvorné varianty. 

Většinový výraz bez se kromě celých Čech vyskytuje též na jz. a sev. Moravě a dále podél sev. části hra- 

nice moravsko-slovenské s širším výběžkem na Vsetínsko a do sev. okrajů nář. vm. Dokládá se též z přechod- 

ných nářečí česko-polských. Na zbývajícím území Moravy a Slezska je pojmenování chebz, na Holešovsku v ro- 

dové variantě chebza, na Znojemsku v slovotvorné obměně chebzík a v členité oblasti mezi Mor. Krumlovem 

a Kyjovem v podobě chebzíček. Kolektivum chebzí převládá na Litovelsku. 

Dvojslovná pojmenování se vyskytují především v zč. nářečích, v jejich již. části je to turecký, voňavý 

a ojediněle svatojánský bez, v sev. části štěpný bez. Dvojslovná označení turecký, štěpný a španělský bez se do- 

kládají místy ze sev. části střč. nář., sousloví voňavý a turecký chebz roztroušeně z vých. Moravy, zvláště ze sev. 

části vm. nář. 

Další lexémy jsou víceméně sporadické. Pojmenování křenka se objevuje v již. části čm. nář. a na 

Zábřežsku, přejatý výraz flider v opavské skupině slez. dialektů, ekvivalent špaňhél ve vm. nář. Na Domažlicko 

se omezuje výraz řebříček. 

Situace ve městech se v podstatě shoduje s jejich příslušným venkovským okolím, do měst na Moravě na- 

víc proniká pojmenování bez a zejména šeřík; ten se dokládá často i ze zč. a sč. pohraničí. Podle našeho výzku- 

mu se tento výraz šíří překvapivě málo. 
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4 bez  SSJČ, hluž. běły a módry bóz — Přenesením pojmenování, viz II- 

119 keř černého bezu. 

beza  jen nář.; SSJ baza, bazička nář. — Příklonem k femininu bez, 

viz tam. 

flider  jen nář. — Přejato z něm. Flieder ‚šeřík‘. 

chebz  jen nář. (SSJČ nář. ‚bez‘) — Přenesením pojmenování, viz II- 

119 keř černého bezu. 
chebza  jen nář. — Příklonem k femininu z chebz, viz tam. 

chebzí  jen nář. (SSJČ nář. též chebzoví, Bš u obou ‚bezové křoví, 

bezoví‘; ‚chebdí‘) — Kolektivum k chebz, viz tam. 
chebzíček  jen nář. — Formální dem. k chebz, viz tam. 

chebzík  jen nář. — Formální dem. k chebz, viz tam. 

křenka  jen nář.; Bš Měřín, ALJ Vel. Meziříčí, Morava — Od střem- 
cha, protože se laty šeříku podobají květovým hroznům 

střemchy. 

řebříček  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování řeb- 
říčku na šeřík na základě podobnosti jejich květenství. 

 

svatojánský bez  SSJČ bot. lid. — Dvojslovné pojmenování z adj. 

svatojánský a ze subst. bez, viz tam. 
šeřík  SSJČ, hluž. šěrik — Preslovou adaptací rus. sireň ‚šeřík‘. 

španělský bez  jako sousloví jen nář.; Jg bez španielský, modrý — 

Dvojslovné pojmenování z adj. španělský a ze subst. bez, viz 
tam. 

špaňhél  jen nář. — Ze spojení španělský bez. 

štěpný bez  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné popisné pojmenová- 
ní z adj. štěpný ‚pěstovaný, zahradní‘ a ze subst. bez, viz tam. 

turecký bez  jako sousloví jen nář.; dluž. turkojski baz — Dvojslovné 

pojmenování z adj. turecký a ze subst. bez, viz tam. 
turecký chebz  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z adj. turecký a ze 

subst. chebz, viz tam. 

voňavý bez  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné popisné pojmeno- 
vání z adj. voňavý podle toho, že šeřík voní, a ze subst. bez, 

viz tam. 

voňavý chebz  jen nář.; Kt (Bš), ALJ Prostějov — Dvojslovné popis- 
né pojmenování z adj. voňavý a ze subst. chebz, viz výše.

5 bez Po 1, Ju 1–4, Ru 4 — chebz Ju 6 — hebz Ru 5 — chebí Ru 3 — bezofka Ru 2 — lilák Ju 5 — jegovan Ju 7 

6 ASJ IV 63, MAGP 209 

Pv 

2 angrešt (1179) — mapa s. 49 

1 M angrešt (angreš 461, 734, 742, 744, 750) — ankrešt 303, 421, 442, 443 — angrešť — engrešt (též 72, engreš 

742, 744, 753, ingreš 744) — egreš (hegreš 733) — agrest 835, 836 — agrys 831–834, 84 

angrešl (engrešl 738, egrešl 718, 719) 

angrešla (engrešla 738, 751, 752, 72) 

angreška 147, 160–162 

srstka (srska 161, 464, 519, zrska 49) 

nesrstka 714, 717 

mňechounka (mjechunka 515, 517, mjechonka 518) 

mňechónek 

mňechňáček 661 (mechnáč 680) 

mňechórka 609 (-o- 611, mňechurka 612) 

mouchinka 520, 604 — moňka 658, 662 

chlupáč 

chlupáček (chupáček 701) 

chlupjenka (též chlupaťínka 706) 

kudlačka (kudlanka 820, kudłačynka 807, 810, okudłačynka 808, okudłanka 819, okulanka 819) 

kudláč 

kudłáček 825, 826 

jahutka (jahoda 801, zelyna jahoda 830) 

meruzalka 

víno 118, 119 

husí víno 747, 814 

cizrle 463 (cizrdle 465) 

fafrnka 160–162 

turenka 73 (turka 717) 

S voprňka 135, jakoupka 462, okrózle 603, bubinek 613, kozicár 667, šmagrňa 715 

2  Nář. pojmenování pro plody angreštu, tj. bobule trnitého keře používané jako ovoce, se zpravidla sho- 

dují s názvem keře; diferencují se hojně lexikálně, slovotvorně (např. angrešt × angrešl × angreštka, chlu- 

páč × chlupěnka, měchounka × měchounek) i hláskoslovně (např. angrešt × ankrešt × enkrešt × egreš × agrys × 

× agrest). 

V některých lokalitách byly nář. výrazy zaznamenány pouze v plurálové podobě; ty byly převedeny do 

singuláru, i když se této formy v dialektech mnohdy běžně neužívá. Ojediněle nebylo možné příslušnou podobu 
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singuláru dotvořit s jistotou (např. měchounky je pl. od měchounek i měchounka, kudláčky od kudláčka i kudlá- 

ček); v těchto několika případech bylo přihlíženo k situaci v nejbližším okolí. 

Motivace pojmenování vychází většinou z tvaru a charakteru povrchu uvedeného plodu. Kulatým tvarem 

jsou motivovány např. měchounek, bubínek (podle podobnosti s měchem, bubnem); „chlupatost“ bobulí angreš- 

tu naznačují pojmenování chlupáč, chlupěnka, kudláč, kudlačka, srstka i nesrstka aj. Některé výrazy odrážejí 

depreciativní hodnocení kvality tohoto ovoce, např. husí víno, kozicár. Přenesením vznikly názvy víno, jahůdka 

a též meruzalka. 

3  Jednoduchá situace v Čechách kontrastuje se složitým obrazem Moravy. 

Výraz angrešt, shodný se spis. jazykem, je běžný v Čechách (v podobě angrešť na Manětínsku a dále na 

Českobudějovicku a ve vzácně doložené obměně ankrešt zejména na širším Strakonicku), odděleně pokrývá 

souvislé území též ve vm. dialektech. Tam a ve vých. Slezsku se objevují další jeho hláskové varianty: engrešt 

na Uherskobrodsku, egreš na Břeclavsku a Hodonínsku v návaznosti na slovenské území, agrest na 

Jablunkovsku a agrys na Těšínsku. Z obměn slovotvorných je nejčastější výraz angrešla (na Valašsku 

a Kroměřížsku), forma angrešl je doložena ojediněle ve vm. nář. a v některých jm. městech; malý areál na 

Litomyšlsku vytváří podoba angreštka. 

Z ostatních pojmenování zaujímá největší oblast výraz srstka, rovněž shodný se spisovným jazykem; po- 

krývá větší část střm. nář. a sev. polovinu čes.-mor. nář., ojediněle se objevuje i na záp. Moravě a ve vých. 

Čechách. Na širším Třebíčsku je běžné označení měchounka, ze Znojemska jsou doloženy obměny měchourka 

a měchounek, podoba muňka se vyskytuje na Prostějovsku. 

Pro sev. a vých. okraje střm. nář. a pro pomezí slez. a vm. nář. je typický název chlupáč (objevuje se dále 

též na Velkomeziříčsku a na Kyjovsku), slovotvorná varianta chlupáček je nejčastější na Olomoucku. Na 

Zábřežsku byla zapsána obměna chlupěnka. 

Sev. polovina slez. nář. se vyděluje výrazem kudlačka, v již. části slez. dialektů převládá označení 

kudláč, z Frýdecka je doložena forma kudláček. Zejména pro jz. okraj slez. nář. je charakteristické pojme- 

nování jahůdka. Na Doudlebsku bylo zaznamenáno slovo meruzalka, vyskytující se většinou jako název 

dubletní. 

Mikroareály vytvářejí názvy víno (Kladsko), husí víno (Příborsko), fafrnka (Litomyšlsko), cizrle 

(Telečsko), turenka (Kyjovsko) a mouchynka (Dačicko). 

Města se shodují s nář. okolím, nověji proniká výraz angrešt, jako nová dubleta byl často zaznamenán 

i v oblastech jiných tradičních názvů. 

4 agrest  jen nář.; pol. (stč. ‚kyselé víno‘) — Adaptací přejatého ital. 

agresto ‚nezralé vinné hrozny‘. 

agrys  jen nář.; pol. nář. — Viz agrest; v návaznosti na pol. jazykové 
území. 

angrešl  jen nář.; Bš Zlínsko — Od angrešt, forma s -l patrně z něm. 

angrešla  jen nář. — Rodová varianta slova angrešl, viz tam. 
angrešt  Jg, SSJČ — Viz agrest (-n- patrně vkladné). 

angreštka  jen nář. — Rodová obměna z angrešt (patrně vlivem výra- 

zu srstka), viz angrešt. 
angrešť  jen nář. — Z angrešt, příklonem k měkkému deklinačnímu 

typu. 

ankrešt  jen nář. — Od angrešt, -k- na místě -g- v oblastech neexi- 
stence g (jzč. nář.). 

bubínek  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

cizrle  jen nář. (Jg cizrle a SSJČ cizrna ‚semeno cizrníku obecného‘) 
— Přenesením (spojovacím článkem jsou velké, chlupaté lus- 

ky cizrníku) a adaptací něm. Zisern. 

egreš  jen nář.; Jg slc., Bš horň., SSJ — Přejato z maď. agres, to z ital., 
viz agrest. 

engrešt  jen nář. — Z angrešt, e- vlivem podoby egreš, viz tam. 

fafrnka  jen nář. (nář. fafrnek ‚malý člověk‘) — Patrně přenese- 
ním. 

husí víno  jako sousloví jen nář.; Bš Štramberk — Viz víno; adj. husí 

vyjadřuje patrně depreciativní hodnocení. 
chlupáč  v sled. významu jen nář.; Bš han. — Od chlupatý. 

chlupáček  v sled. významu jen nář.; Jg mor., Bš han. — Formální 

dem. k chlupáč, viz tam. 
chlupěnka  jen nář.; Kt chlupatka, Bš Zábřežsko — Od chlupatý. 

 

jahůdka  v sled. významu jen nář.; Kt jahoda zelená nebo chlupatá, 

hluž. kosmata jahodka (stč. ‚jahoda, bobule‘, SSJČ ‚věc při- 
pomínající tvarem, barvou apod. malou jahodu‘) — Původní 

obecný význam ‚bobule‘ se zde specifikoval na angrešt. 

jakoubka  v sled. významu jen nář.; Bš jakoubek Třešť — Od osob- 
ního jména Jakub (ovoce se sbíralo kolem svátku sv. 

Jakuba). 

kozicár  jen nář. — Buď od nář. kozica ‚podřadný druh hroznů‘, nebo 
adaptací a přenesením z názvu rostliny kozinec cizrnovitý, 

jehož lusk je nafouklý, kulatě vejčitý a černě chlupatý. (Je 

možné, že jde o podobné přenesení jako u cizrle.) 
kudláč  jen nář. — Od nář. kudlatý ‚chundelatý‘. Mužský rod patrně 

podle sousedního výrazu chlupáč. 

kudláček  jen nář.; Kt Příbor, Bš kudłáček Slezsko — Formální dem. 
ke kudláč, viz tam. 

kudlačka  jen nář.; Kt kudlatinka Slezsko, Bš též kudłatinka Slezsko 
— Od nář. kudlatý ‚chundelatý‘. 

měchňáček  jen nář. — Souvisí s měch(n)atý ‚vzdutý, nafouklý jako 

měch‘, formální dem. 

měchounek  v sled. významu jen nář.; Kt měchouny pl. mor. — Viz 

měchňáček. 

měchounka  jen nář.; Jg mor. — Rodová varianta k měchounek, viz 
tam. 

měchourka  jen nář.; Bš záp. Morava — Od měchounka; -r- v důsled- 

ku etymologické neprůhlednosti, popř. příklonem k jiným 
derivátům od měch. např. měchýř, měchura apod. 

meruzalka  v sled. významu jen nář.; Kt — Přenesením (SSJČ bot. 

rod Ribes). 
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mouchynka  jen nář.; Bš mouchonky pl. f. N. Město — Přenesením 
názvů plodů mochyně ‚bylina s černými nebo oranžovými 

bobulemi uzavřenými v červeném kalichu, rod. Physalis‘. 

muňka  v sled. významu jen nář.; Bš Drahany — Podle Mch (Česká 

a slovenská jména rostlin. Praha 1954, s. 99) zkrácením ná- 

zvu mouchonka, viz mouchynka. 

nesrstka  jen nář.; ALJ Kyjovsko — Zápornou předponou ne- k srst- 
ka, asi název pro zahradní angrešt, tj. opak srstky ‚planého 

angreštu s výrazně chlupatými plody‘. 

okrouzle  pomn. jen nář.; ALJ Znojemsko — Snad od okrouhlý; pří- 
klonem k typu cizrle. 

srstka  Jg meruzalka srstka, Kt, SSJČ, Bš srstina záp. Morava — Od 
srst, srstnatý (původně název pro „chlupatý“ plod planého 

angreštu, později význam rozšířen i na hladké plody šlechtě- 

ných odrůd). 

šmagrňa  jen nář.; ALJ též šmadrňa Kyjovsko — Nejasné, podle Mch 

z nář. smradina ‚černý rybíz‘. 

turenka  jen nář.; Bš Kyjovsko — Snad k turek, motivace nejasná. 
víno  v sled. významu jen nář. — Přeneseno na základě podobnosti 

s plody vinné révy. 

voprňka  jen nář. — Nejasné. 

5 angrešt Ju 1–6, Ru 3, 4 — angrejšt Po 1 — angreš Ru 2 — agrázle Ju 6 — ogrózle Ju 7 

6 ASJ IV 45, SSA 5.29, ALŚ 231, PLPJ 65 

Fi 

3 třešně (1171) — mapa s. 53 

1 M třešňe — střešňe — křešňe — čerešňa 755 

višňe (též 219) 

hamlara (hamlar 818) 

N třešeň, střešeň, višeň, s„atka v’išňa 801 

2  Zjišťovaly se názvy pro třešni, tj. pro malou (červenou, černou nebo žlutou) sladkou peckovici, plod stro- 

mu se stopkatými, zpravidla bílými květy botanického rodu Cerasus. Výzkum ukázal, že v sledovaném význa- 

mu se na části území užívá výrazu višně, označujícího jinak velmi podobné (zpravidla tmavočervené) plody stro- 

mu téhož botanického rodu, jež jsou však nakyslé. Přitom na jistém teritoriu tento výraz buď označuje obě 

rostliny a jejich plody bez rozlišení, nebo se ve významu ‚višně‘ užívá slovo kyselka či přejatého výrazu vajks- 

le;  ojediněle může být význam základních výrazů pro obě plodiny jen málo diferencovaný (višně ‚třešně‘ × třeš- 

ně ‚menší druh třešně‘), příp. obrácený (višně ‚třešně‘× křešně ‚višně‘). Změna významu slova višně je poměr- 

ně mladá; nejen stará čeština, ale ještě i slovník Jungmannův obě blízké rostliny rozlišují. K obdobné změně 

došlo i u slez. nář. ekvivalentu hamlara, což je varianta slova amarela, které jinak označuje druh višně tvořící 

přechod k třešním. Impulz k zevšeobecnění některých těchto druhových názvů mohl vzejít z moderního ovoc- 

nářství, neboť třešně a višně se dnes pěstují v četných, různě zkřížených odrůdách, z nichž některé mají velmi 

blízké vlastnosti (např. tzv. sladkovišně s plody nasládlými aj.). 

V spisovném jazyce se většinou odlišují formy třešeň, višeň pro strom a třešně, višně pro plod. Výzkumem 

bylo ověřeno, že nářečí tyto dvojí formy nemají, v obou významech se užívá tvaru třešně, višně. Pokud se ve vý- 

znamu ‚strom‘ formy třešeň a višeň rozptýleně a nepravidelně objevují, jde o průnik z vrstvy spisovné. 

Kromě rozdílů lexikálních se na mapě sledují i závažné obměny hláskoslovné, zvl. střešně a křešně. 

3  Z území čes. jazyka s většinovým výrazem třešně se na západě vyděluje areál, v němž se v sledovaném 

významu uplatňuje pojmenování višně (centrum střč. oblasti, okraj záp. Čech a Strakonicko). Také z nepravi- 

delného členění a ze skutečnosti, že tento areál nedosahuje všude jzč. okrajů, lze soudit, že jde o významovou 

změnu patrně mladou. Přejatý výraz hamlara se vyskytuje jen na širším Hlučínsku. 

Rozsáhlý areál slova třešně je dále rozčleněn hláskoslovně. Nejvýznamnější variantou je podoba střešně, 

která zahrnuje téměř celou Moravu se záp. částí Slezska, v Čechách je také na Budějovicku a ojediněle i jinde. 

Podoba křešně je příznačná pro širší Chodsko a Klatovsko. 

Příznakové regionální formy se ve vymezených areálech většinou dosud udržují i v mluvě měst, avšak jen 

u staré generace. 

4 čerešně  jen nář.; Bš a SSJ čerešňa, pol. czereśnia — Z psl. čeršьňa; 

viz třešně. 

hamlara  jen nář. (Jg amarelle f., lid. amrhele, hamrale, hamrle, 

SSJČ amarelka, zast. amarele, ob. amrhele, SSJ amarela 
,druh višně s nakyslou chutí‘) — Adaptací něm. Amarelle (to 

z lat.). 

křešně  jen nář. — Nář. disimilací pův. skupiny čř- v kř-, viz třešně. 
střešně  jen nář.; Jg. SSJČ nář. — Zvratnou analogií podle slov, kde 

stř- (např. střecha) je původní; na Moravě, kde podoby typu 

 

 

 třecha neexistují, musel být impulz ke změně jiný; viz 

třešně. 
třešně  stč. třešně, Jg, SSJČ, pol. zast. trześnia — Z psl. *čeršьňa 

(pův. psl. *čerša upraveno analogií podle višьňa), po metate- 

zi změnou čř- v tř-. 
višně  v sled. významu jen nář. (stč., Jg, SSJČ, SSJ višňa, pol. wiś- 

nia, dluž. wišnja — u všech ,višně‘) — Změnou významu 

slova višně. 
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5 třešňe Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — třešňa Ju 6 — střešňa Ju 6, 7, Ru 5 

6 AJŚ 232, SSA 5.11, OLA 484 

Jč 

4 švestka (1169) — mapa s. 53 

1 M švestka — šveska 

kadlátka — karlátka (ga- 704) 

kadlátko 

slíva (śliva 818, 819, 830, slyva 805, 806, s’lyva 801) 

slifka (též 755, 59, 92, 95, ślifka 831–836, 84) 

trnka (též 829, 92) 

N dalamaška 625, dorancija 641, 661, 678, durancija 713, durancie 734, 736, duranc 637, guranzija 680, garanzyje 704, ranuša 704, 

kozý cecek 704, kulinka 704, uherka 816 

2  Nář. pojmenování pro švestku, tj. modrý vejčitý plod (peckovici) ovocného stromu (Prunus), se diferen- 

cují především lexikálně. Méně často se objevují rozdíly slovotvorné (slíva × slivka) a rodové (kadlátka × kad- 

látko). Pokud jde o hláskoslovnou diferenciaci, u výrazu šveska se dokládá zcela ojediněle podoba švestka, 

shodná se spis. jazykem, a u slova kadlátka jeho výchozí forma karlátka. 

Otázkou se zjišťovaly pouze výrazy pro podlouhlou modrou švestku, chrakteristickou zejména tím, že pec- 

ku lze snadno vyloupnout. Proto byla pojmenování pro jiné druhy švestek z mapování vyloučena. Pouze v svč. 

nář. byl zaznamenán každý výskyt slova slíva, a to i ve významu plodu, který jde špatně od pecky (především na 

Litomyšlsku). Jde totiž o původní pojmenování jakékoli švestky, které se později v některých oblastech specifi- 

kovalo jako označení jen pro určitý druh. 

Na Břeclavsku a místy při vých. okrajích střm. nář. slouží výraz trnka jako obecné pojmenování pro všech- 

ny druhy švestek a současně v plurálové formě označuje švestková povidla, srov. I-140 povidla. 

3  Většinový výraz šveska se vyskytuje v podstatě v celých Čechách, ve střč. a jzč. nář. jako pojmenování je- 

diné. Podoba se spis. výslovností švestka proniká místy do svč. a střč. nář. oblasti, soustředěněji do sev. úseku 

nář. čm. 

Starobylé pojmenování slíva vytváří souvislý areál téměř v celé svč. nář. oblasti, a to většinou v dubletě 

s výrazem šveska. Odděleně se vyčleňuje v záp. skupině slez. nář. a v slovotvorné variantě slivka se dokládá 

v jejich skupině východní. 

Ve střm. nářečích (bez jejich vých. okrajů a Znojemska), v přilehlé sev. části čm. nář. a v nejvýchodnějším 

okraji nář. svč. převládá výraz kadlátka, ve formě karlátka se dokládá porůznu z Prostějovska, záp. Brněnska 

a již. části vm. nář. Rodová varianta kadlátko vytváří souvislý areál, který zabírá Znojemsko, Třebíčsko a již. 

a stř. úseky čm. nář. s přilehlým Telečskem. 

Pojmenování trnka je téměř jediným nář. výrazem dokládaným z vm. nář., zasahuje též na široký přilehlý 

vých. okraj střm. nář. 

Situace ve městech se shoduje s jejich příslušným venkovským okolím, zvláště do střm. měst proniká slo- 

vo švestka, shodné se spis. jazykem. 

4 kadlátka  f. jen nář.; SSJČ nář., zprav. dem. pl. n., Bš záp. Mor., kad- 

látky han., hor., Kt pl. n., ALJ též pl. n. — Z karlátka hlásko- 
vou změnou rl > dl, viz V-325b Karla gen. sg. 

kadlátko  n. v sled. významu jen nář.; SSJČ též kadle n., oba nář., 

Kt  n., ALJ Ždár, Dačice, Telč, Mor. Budějovice — Hlásko- 

vou změnou rl > dl z karlátko, to dem. ke karle n., srov. kar- 

látka. 

karlátka  f. v sled. významu jen nář.; Jg karlata, karlátka n. pl., 
karlátky f. pl., SSJČ též karle n., oba nář., Bš záp. Mor., kar- 

látky podl., dol. — Odvozeno od jména českého krále Karla 

IV., který podporoval sázení ovocných stromů, zvláště 
slív. 

slíva  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář., Bš sliva laš., též ‚du- 

rancie‘, SSJ sliva ‚druh větší švestky‘, pol. śliwa, dluž. sliwa 
— Původ nejistý, snad od adj. slivъ ‚modravý‘, jež by mohlo 

 

 

být příbuzno s lat. livere ‚být modrý, modrat se‘. Slíva je pův. 
název pro švestku. 

slivka  v sled. významu jen nář.; Jg dem., SSJČ též slívka, oba nář. 

dem., Bš slivky horň., laš., SSJ zprav. pl., pol. śliwka — 
Formální deminutivum od slíva, viz tam. 

šveska  jen nář.; ALJ — Ze švestka zjednodušením výslovnosti složi- 

té souhláskové skupiny v základu slova, viz švestka. 
švestka  Jg, SSJČ — Odvozeno z předpokládaného lat. slova *sebesti- 

ca ‚arabská‘, a to na základě arabského slova sebesten (ozna- 
čujícího plody švestky), to z perštiny (něm. Zwetschke je 

z češtiny). 

trnka  v sled. významu jen nář.; Jg mor., SSJČ nář., Bš sloven., 
SSJ nář. — Přenesením (SSJČ trnka černá bot. ‚Prunus 

spinosa‘). 
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5 švestka Ju 3, Ru 3, 5 — šveska Ju 1, 2, 5, 6, Ru 2, 4 — kadlátka Ju 6 — karlátka Ru 5 — slíva Ju 1, 4 — slíwa Po 1 — slifka Ru 5 — trnka Ju 7 — 

pruna Ru 3 

6 SSA 5.14 (strom), 5.15, 16 (různé názvy plodů; pl.), OLA 485 (plod), 486 (strom), ALE 60 (plod) 

Pv 

5 bouchoř (1170) — mapa s. 55 

1 M bouchoř (bachoř 113) — bouchor (bouchorek 802, bouchar 116, 427, buchol 824) 

bachor (též 406, bá- 253, 418, bachorka 417, baroch 252) 

buchanec 214, 428 (bouchanec 428) 

puchr (bugr 249, puchor 239, též puchřok 825) 

pumr 303, 307 

oupor (oubor 332) 

ouborek — houborek (též 447) 

ouborka (též 405, 449) 

roup 

roupa (též 437, chrúpa 720) 

rumpa (též 714) 

rumpál (rumpála 713) 

roubl (též 637) 

roublík 

rampouch (rapouch 160, 161, 602, 603, 613) 

ropóch 

chrastafka (-ufka 824) 

zboun (ka/d/la/z/boun 149) 

vokurče (vokurka 109) 

spuchlik 103–105, 110 (puchlice 103, pouchle též 317, 439, spouchle též 312) 

dlaška (též 107, 646, tlaška 119) 

taška 116, 135, 804 

vaček (cvaček 162) 

vačka (cvačka 148) 

ruda (vodruda 137, vohruda 137) 

bapčulka 325, 326 (bapčurka 237, bapčour 328, bapka 327, bábina 603) 

chromajzlík 436, 448–450 (chromáč 451, chramáč 451) 

trúd 

houser (-ar 740, 806, 807, 810, též 813, houserák též 457, gáser 724) 

ganzar 669, 670 (glozar 671) 

gangal 817 (galgan 817, gangar 702) 

grmaňa 728, 755 (grmanec 745) 

kozák (kozár 721, kobzár 458) 

kocur (kočár 815) 

kohútek 743, 749 

kokáč 

piporec 802, 803 

struk 805, 806 

palcát 459 (malcát 460) 

skaženec (též 329, skaželec 311,313) 

skaženka (též 317) 

povrhelec 507 (povrhejl 508, 509) 

šurp 644 (šúrp 729, šurpáň 646, šurgota 756) 

S bačkora 140, burák 428, capouch 143, gágor 740, glaga 727, gogulka 683, híl 737 nedubl., chrmta 810, ka- 

nec 454, korban 816, kozlik 142, kozub 823, krmholec 739 nedubl., krmolka 121, krnal 810, křapák 654 ne- 

dubl., křivačka 750 nedubl., křivák 120, kuřavice 129, motyl 826, mrcouch 458, papuč 650, plaskurka 748, 

pleskáč 106, poskunče n. 617, praskač 145, preclík 460, puchejř 151, puškvorec 139, pytlík 307, šešulka 

447, špajzlík 450, tobulka 836 nedubl., volafka, volač m. 805 nedubl. 
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N červenka, kripl, mrzák, opadatka, padafka, parchant, plánka, spratek, vopadúfka, zagalka, zákrsek, zmrsklina, zmršček, zparchanťe- 
lá švestka, zvrženec 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování pro plody švestky znetvořené houbou Taphrina prunis. Protože tyto plody 

(protáhlé, značně zvětšené, namnoze duté, nemodrající, nepříliš kyselé) dříve děti někdy jedly, není divu, že na 

většině území našeho národního jazyka byly běžně známy a měly zvláštní pojmenování. Jen na szč. okraji, na 

již. a vých. Jindřichohradecku a na Novoměstsku označení scházejí. V některých lokalitách informátoři uváděli 

nespecifikované výrazy s širším významem ‚zmetek‘, např. mrzák, zmrsklina, kripl, plánka, zagálka, zákrsek, 

parchant, spratek apod., nebo přenášeli na znetvořený plod švestky pojmenování pro červivou švestku, tedy 

např. vopadůvka, padavka, červivka, červenka aj. Tyto výrazy – zapsané spíš výjimečně a netvořící souvislé ob- 

lasti – jsme na mapě neregistrovali. Motivačně se k nim řadí i slova jako zkaženec, zkaženka, povrhejl a galgan; 

ta však vytvářejí kompaktní větší či menší areály a hlavně jsou hojně doložena ve starší literatuře i v KLA, pro- 

to jsme je také na mapě zaznamenali. 

Položka patří k těm nemnohým, u nichž se neprojevuje vliv spisovného jazyka ani vzájemné ovlivňování 

jednotlivých nářečních typů mezi sebou. (Spis. výraz bouchoř se kromě střč. oblasti, kde je v nářečích běžný, 

jinde téměř nezná.) Položka se vyznačuje nevšedním bohatstvím lexémů, často omezených na velmi malé úze- 

mí, popř. na jedinou lokalitu, a hranice mezi jednotlivými výrazy jsou ostré. Výskyt dublet není hojný. 

Motivace zachycených pojmenování je přirozeně rozmanitá. Řada výrazů se opírá o představu, že bouchoř 

je něco dutého, napuchlého, oteklého (např. bouchoř, puchřák, zboun, vačka, spuchlík, puchýř, puchr, ouborek, 

buchanec, bachor). Část názvů je motivována hrbolatým povrchem bouchoře (např. roup, ropouch, chrastavka, 

krmolka), jeho plochostí (plaskurka, pleskáč), křivostí (křivák, preclík), popř. jeho křehkostí a křupavostí (např. 

křapák, praskáč). 

Metaforického původu (na základě nejrůznějších společných znaků) jsou např. výrazy okurče, houser, 

struk, taška, dlaška, pytlík, papuč, bačkora, tobolka, gágor, motýl, babčulka, kozák, kohoutek, kokáč, kanec, ko- 

zub. Zvláštní skupinu tvoří pojmenování vzniklá specifikací obecnějších významů ‚zkažená věc‘ (např. zkaže- 

nec, povrhejl, gangal). 

Značná variabilita podob vztahujících se k jednomu základu (např. puchr – puchor – bugr – buchoř – ba- 

chor – baroch; rampouch – rapouch; roup – chrúpa – rumpa – rumpál) je výsledkem zastření původního moti- 

vačního zdroje a následné adideace k běžnějším výrazům. Pokud vznik těchto podob nelze vysvětlit na základě 

běžných hláskoslovných nebo slovotvorných postupů, považujeme je za odlišné lexémy. 

V úzu se příslušná nářeční označení vyskytují často v plurálové podobě; náš výzkum se však zaměřil na 

singulár a v tomto tvaru je také uvádíme v komentáři i na mapě. 

Bš dokládá ještě výrazy trudovačka (Zlínsko), chrastinka (Opavsko), kostrbál (Loštice), korbel (sev. 

Morava), macúrek (Holešovsko), pipora (Opavsko). 

3  Větší střední část Čech má různá pojmenování volně derivovaná od zákl. puch-, bouch-, v jzč. nář. převlá- 

dají deriváty od základu úpor-, úbor-, záp. pol. Moravy má odvozeniny od základu roup-, roubl-. Na okrajích 

zkoumaného území poněkud převládají pojmenování metaforického původu. 

Výraz bouchoř, shodný se spisovným jazykem, zabírá území ve středu Čech, od Ml. Boleslavi po Jihlavu. 

Na západ o tohoto území se rýsuje oblast adideovaného slova bachor, směrem na sz. odtud pak menší oblast vý- 

razu puchr. Větší část nářečí jzč. má slovo úborek, popř. úborka (již. Příbramsko) a úpor (Klatovsko 

s Chodskem). Menší území sev. od Prahy (mezi Prahou, Roudnicí a Ml. Boleslavi) se liší slovem zboun. Ve vých. 

úseku svč. nářečí se vyskytuje označení dlaška a vaček, vačka. Na severu Čech se rýsují mikroareály slov 

spuchlík a okurče. Záp. okraj Čech patří výrazům zkaženec, zkaželec, zkaženka. Mikroareály vytvářejí v Čechách 

ještě výrazy babčulka (Rakovnicko) a chromajzlík (Českobudějovicko). 

Označení rampouch se dokládá ze dvou menších od sebe oddělených oblastí, a to z jz. Moravy 

a Vysokomýtska. Mezi oblast základu úbor- a areál výrazu bachor je záp. od Tábora vklíněno menší protáhlé 

území slova roup, jež má paralelu na větší střední části Moravy. Vedle něho se na Moravě objevují i jeho četné 

další odvozeniny, někdy adideované k jiným výrazům, totiž fem. roupa (okraje oblasti výrazu roup), rumpa (zvl. 

Břeclavsko), rumpál (Kyjovsko) a dále roubl (úzký pruh mezi N. Městem na Mor. a Třebíčí) a roublík (zvl. 

Třebíčsko, Znojemsko a odděleně i záp. Kroměřížsko). 

Ucelené oblasti vytvářejí na Moravě a ve Slezsku ještě slova houser (Holešovsko, sz. Vsetínsko a záp. 

úsek slez. nář.), troud (zhruba Valašsko), kokáč (již. Vsetínsko), kozák (zvl. Frýdecko), kocour (oblast mezi 

Ostravicí a Odrou), chrastavka (záp. od Ostravy), ropouch (Litovelsko), ruda (Zábřežsko). 

Další nář. označení jsou zpravidla zcela sporadická. 

Ve městech položka nebyla zkoumána. 
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4 babčulka  jen nář.; Kt babka (SSJČ babče nespis. ‚druh peckovitého 

ovoce‘) — K nář. babčeti Kt ‚krabatiti se, o jablkách‘; bou- 

choř je svraštělý. 

bačkora  v sled. významu jen nář. (Kt bačkorky ‚černé slívy hořké 

chuti‘) — Přenesením. 

bachor  v sled. významu jen nář.; Jg bachora, Kt bachoráč ‚tlustý 

lusk‘ — Přenesením (SSJ ‚něco vydutého‘), popř. adideací 
z bouchoř, viz tam. 

bouchor  m. Kt, SSJČ, ALJ (Jg bouchorka ‚okurka bachoratá‘) — Viz 

bouchoř, forma bouchor depalatalizací r’, v jzč. nář. častější. 
bouchoř  Jg, SSJČ, ALJ — K sloves. základu puch (puchnouti ‚oté- 

kati, bobtnati‘; puchati je obměnou pukati), b- adideací patr- 

ně k bouchat. 
bouchanec  v sled. významu jen nář.; ALJ — Od zákl. puch-, srov. 

bouchoř. 

burák  v sled. významu jen nář.; Jg — Nejasné, snad souvisí s jč. nář. 
zaburalý ‚zavalitý‘. 

capouch  v sled. významu jen nář.; Kt cafouch — Málo jasné. Podle 

Mch obměnou slova sopouch ‚dymník‘ a zkřížením s ram- 
pouch, viz II-166. 

dlaška  v sled. významu jen nář.; Kt — Přenesením (Jg i SSJČ ‚ne- 

zralý hrachový lusk‘), srov. II-22 nezralý hrachový lusk. 

gágor  jen nář. — Přenesením (Kt gagor ‚břicho, chřtán‘, SSJ hovor. 

expr. ‚hrdlo‘). Podle Mch souvisí s výrazem gangal, viz tam. 

gangal  jen nář.; Bš — Podle Mch z *gal-gal, to zdvojením gal- (srov. 
hálka ‚zduřenina, odchylka ve vzrůstu a tvaru rostliny způ- 

sobená cizím organismem‘). 

ganzar  jen nář. — Expres. varianta nář. husar vlivem něm. Gans, viz 
houser. 

glaga  jen nář. — Nejasné, snad souvisí s gangal, viz tam. 

gogulka  jen nář. — Specifikací významu (gagalka slez. ‚nezralý, za- 
krslý, kyselý plod‘), srov. gangal, event. přenesením (nář. ga- 

gulka ‚husa‘). 

grmaně  jen nář.; Kt, Bš, Jg a SSJ grman, Kt (Bš) též ogrman, krman 
— K sloven. zgrmanieť ‚zvrhout se‘, srov. též krmholec. 

houser  v sled. významu jen nář.; Jg mor., Kt husar Opavsko — 

Přenesením. 
húborek  jen nář. — Od úborek s protet. h-, viz úborek. 

hýl  v sled. významu jen nář. — Souvisí snad se střhn. gil, to z č. kýla 
(lit. kūla ‚nádor, výrůstek‘); srov. čes. pahýl. Nelze vyloučit 

ani přenesení názvu ptáka. 

chrastavka  v sled. významu jen nář. — Od adj. chrastavý (SSJČ 
‚strupatý‘). 

chrmta  jen nář. — Nejasné. Snad souvisí s chrmol, to obměna slova 

chumel. 
chromajzlík  jen nář. — Od chromý (SSJČ říd. expr. též ‚poškozený‘). 

kanec  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

kocour  v sled. významu jen nář.; Kt, Bš kocur — Přenesením. 
kohoutek  v sled. významu jen nář. — Přenesením, srov. kokáč. 

kokáč  jen nář.; Bš kokáš (Kt ‚nezralá švestka‘ Klobouky) — 

Přenesením, motivačně stejné je pojmenování kohoutek, viz 
tam. Srov. stč. a nář. kokeš ‚kohout‘. 

korban  jen nář.; Bš, Kt korbel — Snad zkrácením z nář. kostrbál ‚ne- 

zralý hrachový lusk‘, srov. dlaška; nelze vyloučit ani přene- 
sení jiných významů (Bš krban ‚starý hrnec‘, pol. dial. kor- 

ban ‚krabice z kůry‘, tedy něco neforemného). 

kozák  v sled. významu jen nář.; Bš — Snad přenesením (SSJČ ‚druh 
houby‘). Nelze vyloučit souvislost s výrazem kozlík, viz tam. 

kozlík  v sled. významu jen nář. — Snad přenesením (dem. od kozel). 

kozub  v sled. významu jen nář. — Nejasné, snad přenesením (Kt ‚ko- 
šík z březové kůry‘), motiv přenesení srov. korban. 

krmholec  jen nář. (Mch také krmelec, krmolek) — Podle Mch z hr- 

mulec, v důsledku expr. došlo ke změně h v g a dále v k. Psl. 
asi *grъmolъ (lit. grumulas ‚chuchvalec, knedlík‘), srov. gr- 

maně. 

krmolka  jen nář. — Slovotvorná varianta nář. krmolec, viz tam. 

 

krnal  jen nář. — Patrně k základu krn- (srov. zakrnělý, krňous; krně- 

ti ‚puchřeti‘). 
křapák  jen nář.; Kt křapáč — Od křapat ‚vydávat chrastivé zvuky‘. 

křivačka  v sled. významu jen nář. — Rodová varianta slova křivák, 

viz tam. 
křivák  v sled. významu jen nář. — Od adj. křivý; plod má nepravi- 

delný tvar. 

kuřavice  jen nář.; Jg, Kt — K nář. kuřavěti Kt „puchrovatět“. 
motýl  v sled. významu jen nář. — Přenesením, motivace nejasná. 

mrcouch  jen nář. (Jg ‚kořen u mrkve‘) — Patrně přenesením (Kt (Bš) 

mrcousek ‚výrůstek na kůži‘). 
okurče  jen nář.; Jg okurka — Od výrazu okurka přeřazením k neu- 

trům typu kuře a přenesením. 

ouborek  Jg, SSJČ ob., též úborek zast., Kt úborek, ouborec, houbo- 
rec a úborec ‚něco zakrnělého‘ — Formál. dem. k úbor, viz 

tam. 

ouborka  jen nář. — Rodová varianta výrazu ouborek, viz tam. 
oupor  jen nář.; Jg oubor — Přenesením významu výrazu přejatého 

a adaptovaného ze sthn. ambar ,džbán‘ (to z lat amp(h)ora). 

palcát  v sled. významu jen nář. (Kt i malcát ‚něco tlustého‘) — 
Nejasné. 

papuč  v sled. významu jen nář. — Přenesením, patrně na základě 

společné vlastnosti ‚neforemný, měkký‘. 
piporec  jen nář.; Kt Opavsko — Nejasné. Nelze vyloučit souvislost 

s výrazem pípa ‚uschlý zbytek květu u jablka‘, srov. II-9 bu- 

bák. 
plaskurka  jen nář. — Od nář. plaskatý ‚plochý‘. 

pleskáč  v sled. významu jen nář. — Od pleskatý ‚plochý‘, přenese- 

ním (SSJČ ‚plochý kámen n. jiná plochá věc‘). 
poskunče  jen nář. — Nejasné. 

povrhelec  v sled. významu jen nář. (Jg i SSJČ zast. povrhel ‚něco, 

čím se opovrhuje‘) — Od povrhnout. 
praskač  jen nář. (Jg praskavka „plod tobolce podobný, který s pras- 

kem praská“) — Od praskat ‚vydávat praskavé zvuky‘. 

preclík  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚druh pečiva‘), 
snad podle tvaru. 

puchr  Jg též pucher, SSJČ též pucher a pouchr, Kt puchřec — K zá- 

kladu puch-, srov. též bouchoř, spuchlík. 
puchýř  v sled. významu jen nář.; Kt puchéř mor. — Přenesením 

(SSJČ ‚vypouklina na pokožce‘). 

pumr  jen nář. — Snad deformací z puchr, viz tam. 
puškvorec  v sled. významu jen nář. — Patrně přiřazením výrazů pi- 

porec, puchr k známějšímu slovu (SSJČ ‚vodní rostlina‘). 

pytlík  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 
rampouch  v sled. významu jen nář.; Kt též rapouch — Přenesením 

(SSJČ ‚střechýl‘). 

ropouch  v sled. významu jen nář.; Kt — Snad přenesením a přecho- 
dem k muž. rodu z ropucha (podle svraštělého povrchu), 

popř. přenesením (Mch ropouch „expr. varianta slova ram- 

pouch ‚střechýl‘“). 

roubl  jen nář. — Od roub ‚něco, co bylo urubnuto‘ (psl. *rNbъlь). 

roublík  jen nář. — Formál. dem. od roubl (viz tam). Přenesením (Jg 
též roubík ‚roub‘). 

roup  v sled. významu jen nář.; Jg, Kt Milevsko, Bš — Od roub (viz 

roubl) adideací k roup (SSJČ ‚cizopasný hlíst‘), popř. odvo- 
zením od roupa, viz tam. 

roupa  jen nář.; Kt — Rodová obměna výrazu roup, viz tam. Event. 

snad souvisí s rupati ‚vydávati praskavý zvuk‘ (příbuzné je 

lat. rumpo), srov. motivačně stejné slovo praskač. 

ruda  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚skvrny na ovo- 

ci jako projev různých chorob‘). 
rumpa  jen nář.; Kt Zlínsko — Z roupa (souhl. -m- nepravidelná, pa- 

trně adideací), srov. Kt rumpatý ‚křupavý‘. 

rumpál  v sled. významu jen nář.; Kt — Souvisí s roupa, rumpa. 
spuchlík  jen nář.; Kt krkonoš. — Od adj. spuchlý ‚oteklý‘, to k zákl. 

puch-, srov. bouchoř, puchr. 
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struk  v sled. významu jen nář. — Přenesením (Jg, SSJČ nář. ‚lusk‘), 
srov. motivačně stejný výraz dlaška, srov. II-21 hrachový lusk. 

šešulka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (formál. dem. k še- 

šule ‚pukavý plod, jehož pouzdro je rozděleno podélnou při- 

hrádkou‘, srov. struk, dlaška). 

špajzlík  jen nář. — Nejasné, patrně přejato z něm. 

šurp  jen nář.; Kt, Bš šurpáň ‚zakrslé ovoce, rudou spálené ovoce‘ — 
Snad souvisí se šurpěti ‚škaredým se stávat‘ Jg. 

taška  v sled. významu jen nář.; Jg též ‚nedozrálé lusky‘ — 

Přenesením, srov. něm. Tasche von Pflaumen. 
tobulka  jen nář. — Přenesením (SSJČ tobolka ‚kabelka, taška‘), srov. 

taška. Změna -o- > -u- v návaznosti na pol. 

troud  v sled. významu jen nář.; Bš trudovačka Zlínsko — Psl. *trǫdъ, 
 

původně jméno činitele, který působí zduřeniny, puchry na 
rostlinách, přeneseně pak výsledek napadení. 

vaček  jen nář.; SSJČ nář. — Mch připouští možnost, že jde o přejetí 

a adaptaci něm. nář. tschwatsch ‚švestka‘, spis. Zwetschke. 

vačka  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Rodová varianta slova vaček, viz tam. 
volač, volavka  v sled. významu jen nář.; Kt volovatka — Od nář. vo- 

latý, Jg volavý ‚mající vole‘, tj. ‚zduření štítné žlázy‘, u bou- 
choře jde o zduření plodu švestky. 

zboun  v sled. významu jen nář.; Jg též zbon (SSJČ ‚květný stvol ci- 

bule‘) — Málo jasné, snad od z-buch-něti ‚napuchnouti‘, srov. 
bouchoř, puchr. 

zkaženec  v sled. významu jen nář.; Jg, Kt — Od adj. zkažený. 

zkaženka  jen nář. — Rodová varianta slova zkaženec, viz tam. 

5 skaženec Ru 2 — zakrslá karlátka Ru 5 — rogáč Ju 2, 7 

6 — 

Bh 

6 chumáč ovoce (1156) — mapa s. 59 

1 M rundál — rundel 

rundelec (randulec 114, 115, vargulec 131, vardulec 115) — rundalec 108, 122, 123, (rundálec 101, 

109, 121) 

ratanec 102–104, 110 

rožeň (též 143, rožňík 207, 208, 210) 

hrozen (hrozeň 215) 

chumáč (chomáč, chlmáč 752, 753) 

chumel (též chumelec 301) 

chundel 446 (chundál 452, dundel 451) 

chuchvalec 450, 460 

vjeňík 

kotváč 

kvák 

skváč 332, 336, 337 (sváč 331, 336) 

žvanec (též švanec 701, 702, též švonec 680) 

žvachel (též žvachol 654, 677) 

kranec — granec 

vatrč 505, 507, 509, 510 (vatrc 506, vatrs 507, 508, vatrlec 506, 511, vatras 616) 

kotrč 506, 621,  631 

hafel (hapel 702, hepel 650, hafol 666, též hafól 671, hamfol 667, chavol 665, hafola 666) 

cimbál (combál 664) 

rumpál 

guča (gúča 642, kuča 643, 742, 750) 

hrča 

hrč f. 749–751 

brča (brnčál 709) 

brmbál 621 (brumbál 446) 

brňa 751-753 

drnčál (drncál 683, drča 672) 

bakule 

kyča (kiča 820, 822, 826, 827, též kička 830) 

kistka (též kístka 755, též kystka 732, kista 819, též kysť f. 726) 

kytka 627, 628 (kyta 751, 753, kiťa 627, keťica 629) 

čača — čaša 

pača 662, 676, 808, 820 

habán (-ň f. 742) 
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hambáł 752 (hambáłek 727, hangál 626) 

pancyř (panceř 828) 

třáp (třapáč 457, třampouch 433, třampulec 445) 

střapec (střaplec 648) 

křást 116, 129 (křásť 118) 

trs 

spleták 311, 313, 327 (spletenec 313, 316) 

vrkoč (vrkúč 130) 

varcheť 802, 810, 818 

krdel 682, 748, 812 

šipl 613 (šipal 615) 

pytel 802, 803 

S cep 747, drn 113, kopec 424, kotóč 644, krumpáč 333, kšyca 803 (ščica 705), paušl 447, rampóch 616, ra- 

nec 233, rulik 158, rúženec 136, řencál 655 

2  Nářeční pojmenování pro chumáč ovoce, velké množství ovoce (nejčastěji třešní) ještě na větvi, jsou vel- 

mi četná. Některých z nich je možno užít převážně jen v kontextu s ovocem (např. rundalec, kyča, věník, skváč, 

pancíř, ratanec, hafel), jiná pojmenování mají širší význam a označují shluk čehokoli, něco dohromady splete- 

ného, zpravidla visícího, mohou se tedy vztahovat též k jiným předmětům než k ovoci, např. chumáč vlny, chun- 

del vlasů, chumel psů, chuchvalec hadrů apod. Zejména u těchto druhých jmenovaných výrazů je běžná jejich 

specifikace genitivem vysvětlovacím, srov. níže. 

Četné rozdíly lexikální jsou provázeny rozdíly slovotvornými (např. rundel × rundelec, chumáč × chumel, 

třáp × střapec) a rozdíly hláskoslovnými (např. žvanec × švanec × švonec, rundalec × rundelec, čača × čaša). 

Řada výrazů, ze synchronního hlediska samostatných, pochází patrně ze společného základu (např. hrča, brča, 

drnčál, brňa; rumpál, rundál). Tato variabilita plyne jednak z etymologické neprůhlednosti některých základů, 

jednak z jisté expresivity, která provází sledovaný jev, totiž údiv a radost nad velkým množstvím ovoce. 

Spisovný jazyk nemá pro sledovaný pojem termín. Výrazy střapec, chuchvalec, hrozen, chumáč jsou té- 

měř synonymní a mají ještě další významy, slovo věník je hodnoceno SSJČ jako zastaralé; navíc by mělo být 

charakterizováno jako oblastní české. 

Ze spojení odpovídajícímu spis. chumáč ovoce (třešní, švestek) zachycujeme na mapě jen výraz základní. 

Protože determinující výraz (zpravidla v genitivu) v závislosti na kontextu nebo situaci bývá v mluveném jazy- 

ce běžně elidován, na mapě ani v komentáři jej nesledujeme. 

Výzkum položky byl v Čechách realizován jen na opěrné síti; tamější situace byla proto zpřesněna vý- 

sledky KLA. V ní máme doloženy ještě navíc některé výrazy, které jsme terénním výzkumem nezaznamenali; 

ty jsme na mapy nezakreslili. Jde např. o slova bumbolec, bombolec z již. Kroměřížska, crmbál od Kyjova, kvas- 

la od Val. Meziříčí a od Holešova, věcheť ze záp. Litovelska a rukáv ze Šumperska. 

3  Pro nářeční označení sledovaného pojmu je charakteristické, že žádný z nich nemá výrazně převažující 

územní rozsah. Poněkud zvláštní postavení si podržuje jen slovo chumáč (shodné se spis. jazykem). Kromě toho, 

že se vyskytuje i nedubletně na záp. okraji Čech s přesahem až na Strakonicko a odděleně ještě na 

Českobudějovicku, je časté vedle jiných pojmenování téměř na celém zkoumaném území (mimo nářečí svč. 

a nářečí slezská). 

Poněkud větší rozsah má výraz rundál/rundel a jeho slovotvorná varianta rundelec (svč. nářečí). Vlastní 

střed Čech (oblast mezi Roudnicí, Benešovem a Kolínem) charakterizuje slovo rožeň (v jeho jádru s malou en- 

klávou s výrazem trs). Na tuto oblast na jihu navazuje pojmenování věník a na jihovýchodě Čech a záp. Moravě 

s výběžky až k Brnu a Znojmu výraz žvanec, jv. od Kolína žvachel. Ve vm. nářečích dominuje slovo guča a ve 

Slezsku kyča. Větší nebo menší, ne vždy ostře vymezené oblasti vytvářejí pak ještě tyto další výrazy: kotváč 

a skváč na Klatovsku, kvák na jz. Strakonicku, třáp na Prachaticku, chumel na Rakovnicku, vatrč na 

Novoměstsku, kranec, granec zvl. na jz. Moravě, hafel na Litovelsku a Lipnicku, čača (čaša) na jihu Slezska 

a sev. od Vsetína, pancíř zvl. na Frýdecku, kystka v přechod. nářečích česko-polských, habán sv. od Uh. Brodu. 

Střed Moravy je pestrý: vedle výrazu střapec jsou zde ještě pojmenování cimbál, chumáč a hojně obměňované 

výrazy hrča, brča, drča. 

4 bakule  v sled. významu jen nář. — Přenesením na zákl. tvarové po- 

dobnosti (stč., Kt, SSJČ ob. u všech ‚kulovité těleso‘), srov. 
I-68 boule. 

brča  jen nář. — Nejasné, snad hláskovou obměnou z hrča, viz tam. 

 

brmbál  jen nář. (SSJ brmbolec ‚věc kulovitá, která na něčem visí‘) 

— Nejasné, patrně kontaminací brča a cimbál, viz tam. 

brňa  jen nář. — Nejasné, patrně expr. obměna výrazu brča, viz tam. 
cep  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 
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cimbál  v sled. významu jen nář.; Bš cambál — Specifikací nář. cim- 
bál ‚přívěsek, něco visícího‘, to z nář. cimbat ‚houpat se, vi- 

set‘. Srov. Bš cimbolek ‚rampouch‘, viz II-166 rampouch. 

čača, čaša  jen nář.; Bš čačka ‚chumáček‘, čacky vinné ‚hrozny‘ — 

Nejasné, snad souvisí s čač, čačka (Jg ‚něco pěkného, cen- 

ného‘). 

drn  v sled. významu jen nář.; Jg „jest ovoce jako drnu“ — 
Přenesením (SSJČ ‚hustý trávník‘). 

drnčál  jen nář. — Expr. varianta od drča, nejasné. 

granec  jen nář. — Přenesením, viz kranec. 
guča  jen nář. (Kt ‚chumel‘, Slovácko, SSJČ nář. ‚boule, hromada‘, 

SSJ ,něco smotaného do koule, boule‘) — Podle Mch souvisí 

s psl. *kuča, kyka, kъka ‚kadeř, zvlněný chomáč vlasů‘; spe- 
cifikací. 

habán  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě představy 
něčeho velkého (Bš habáň ‚větvička s listím‘, SSJČ ob. ‚ča- 

houn, dlouhán‘). 

hafel  jen nář.; Bš hafok, hafolec ‚houf‘ — Z něm. dial. Hanfel, to 
z Handvoll ‚hrst‘. 

hambál  jen nář. — Nejasné, patrně deformací z hafel, srov. nář. ham- 

fol 667. Nelze vyloučit kontaminaci s nář. kompat, kompálat 
‚koupat‘ ani souvislost se slovem hambalek ‚bidlo, hřada‘. 

hrč  v sled. významu jen nář.; Jg ‚věník, chomáč něčeho‘ (Bš hrč, 

hrča ‚houf‘ — Přenesením (SSJČ ‚boule, nádor‘). 
hrča  jen nář. (Jg též hrče ‚věník, chomáč‘, SSJČ nář. hrča, SSJ 

hŕč/hrčí u obou ‚boule‘) — Přenesením či specifikací, původ 

nejasný. 
hrozen  v sled. významu jen nář. (stč. též hrozěn, Jg mor. ‚větvička, 

střapec‘, SSJČ, u obou ‚plodenství vinné révy‘, SSJČ též 

‚kuželovitý soubor plodů‘) — Specifikací. 
chuchvalec  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, SSJ ‚chumáč, něco 

dohromady spleteného‘) — Specifikací. 

chumáč  v sled. významu jen nář. (stč., Jg, SSJČ, SSJ, u všech ‚něco 
dohromady shluknutého, spojeného‘) — Specifikací. 

chumel  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, SSJ ‚chumáč, něco do- 

hromady spleteného‘) — Specifikací. 
chundel  v sled. významu jen nář. (Jg i chundál, SSJČ ‚chumáč, nej- 

častěji o vlasech‘) — Specifikací (slovo z nář. kud/o/liť sa 

‚chumeliti se‘ a od kudla ‚chundel vlasů‘). 
kopec  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚hromada, 

kupa‘). 

kotouč  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚věc dokulata svinutá‘, SSJ 
‘chumáč‘) — Specifikací. 

kotrč  v sled. významu jen nář. (SSJČ nář. ‚chumáč, trs‘) — 

Specifikací. 
kotváč  jen nář.; Kt kotvač „hromada srostlého ovoce“. — Od kotev 

(SSJČ nář. ‚větev‘). 

kranec  v sled. významu jen nář.; Jg ‚větvička plná plodů‘ — Mch 
kranec i granec z něm. (Kranz ‚věnec‘). 

krdel  jen nář. (Jg slc. i mor., SSJČ nář. ‚hejno, houf‘, Kt ‚hromada, 

kupa‘, SSJ kŕdel ‚velké množství ptáků, zvířat, expr. i lidí‘) — 
Přenesením nebo specifikací; slovo „karpatského“ původu. 

krumpáč  v sled. významu jen nář. — Nejasné. 

křást  jen nář. — Nejasné, snad souvisí s chrást ‚křoví, houština‘. 
kštice  v sled. významu jen nář. — Přenesením (Jg mor. kšice ,kytka 

květin, chomáč vlasů‘, SSJČ ‚chomáč vlasů nad čelem‘). 

kvák  v sled. významu jen nář. — Z kotváček vzniklo kváček, dále 
kvák, viz kotváč. 

kyča  jen nář. — Přenesením (Jg kyčka dem. ke kyka nebo kyč ‚kytice‘, 

,kytka‘, Bš ,třapec‘, pol. ‚uzel, svazek‘), srov. kytka. 
kystka  jen nář.; Bš kýstka ‚kytička třešní svázaných za stopky‘ (Kt 

 

‚kytka, svazek‘, SSJ ‚střapec‘, Jg kystka „kytka z hedvábí“) — 
Specifikací. 

kytka  v sled. významu jen nář. (stč. dem. ke kyta ‚hrozen, svazek ně- 

čeho‘, Jg, SSJ ‚svazek něčeho‘, SSJČ ob. ‚kytice‘) — 

Přenesením, popř. specifikací. 

pača  jen nář. — Nář. něco velkého, objemného; nejasné. Snad expr. 

obměna slova pačesy ‚vyčesané chumáče lnu‘ (podle guča, 
hrča ap.). 

pancíř  v sled. významu jen nář.; Kt sloven. pancierik ‚větvička 

s chumáčem ovoce‘, Bš pancer ‚uražená větev s ovocem‘ — 
Nejasné. Snad lze spojit se slez. nář. výrazem palcyř ‚jakýsi 

mužský účes‘ Mch. To přejato ze střhn. 

paušl  jen nář. — Nejasné, patrně z něm. 
pytel  v sled. významu jen nář. — Přenesením, popř. specifikací (Jg, 

SSJČ ‚podlouhlý obal, velké množství něčeho‘). 
rampouch  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚střechýl‘), 

viz II-166. 

ranec  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ ‚uzel, plachta naplněná 
věcmi‘, Kt ‚svazek‘) — Přenesením, popř. specifikací. 

ratanec  jen nář. — Nejasné. 

rožeň  v sled. významu jen nář. (Jg ‚něco jako roh‘, SSJČ obl. ‚hro- 
zen vína‘, Kt „špatně místo hrozen“) — Specifikací, popř. 

přenesením. 

rulík  v sled. významu jen nář. (Bš ,lelík‘, SSJČ ‚něco spleteného‘) — 
Specifikací, viz I-37 cop. 

rumpál  v sled. významu jen nář. — Nejasné, snad expr. obměna slo- 

va rampouch, viz II-166 rampouch a II-5 bouchoř. 
rundál, rundalec, rundel, rundelec  jen nář. — Podle Mch souvisí 

uvedená slova s chundel ‚chuchval‘. Nelze vyloučit souvis- 

lost s něm. rund ‚kulatý‘. Šlo by o stejnou motivaci, jako je 
bakula, guča. 

růženec  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚modlitební 

pomůcka z kuliček‘). 
řincál  jen nář. — Nejasné, snad hláskovou obměnou výrazu rumpál, 

viz tam. 

skváč  jen nář. — Z kvák, viz tam. 
spleták  jen nář. (Jg ‚něco spleteného‘) — Specifikací. 

střapec  v sled. významu jen nář. (SSJČ např. třapce hroznů, Jg ‚třa- 

pec, hrozen‘, SSJ strapec ‚chumáč, chuchvalec‘) — Specifi- 
kací. srov. třáp. 

šipl  jen nář. — Nejasné. 

trs  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJ ‚chumáč rostlin‘, Jg 
i SSJČ ‚shluk, zpravidla rostlin, vyrůstající v těsné blízkos- 

ti‘). 

třáp  v sled. významu jen nář. (Jg ‚hrozen‘) — Přenesením, popř. spe- 
cifikací, srov. střapec. 

varcheť  jen nář. (Bš ‚balík‘) — Nejasné, snad kontaminací pol. war- 

kocz ‚vlasy spletené do copu‘ a nář. slova věcheť ‚chumáč, 
např. slámy‘, srov. vrkoč — Přenesením a specifikací. 

vatrč  jen nář. (Kt vatrs ‚trs , Bš ‚svazek‘ N. Město) — Nejasné. 

věník  SSJČ zast. též ‚větvička‘, Jg ‚větvička plná květů nebo plodů‘ 
— Přenesením, srov. stč. ‚větev‘, to souvisí s věja ‚větev‘, psl. 

*vějьnikъ. 

vrkoč  v sled. významu jen nář. — Přenesením, popř. specifikací (Jg, 
SSJČ, SSJ ‚cop, něco spleteného‘). 

žvachel  jen nář. (Jg, SSJČ nář., SSJ žvachel, Bš, u všech ‚chuchva- 

lec, chumáč‘) — Specifikací, popř. přenesením. 
žvanec  v sled. významu jen nář.; Bš ž. hroznů záp. Morava — 

Přenesením (Jg ‚něco měkkého a pomačkaného‘, SSJČ expr. 

‚chumáč, něco zmuchlaného‘). 

5 chumáč Ju 5, Ru 3–5 — ranec Ju 3 — ščica Ju 7 — kotváč Ru 2 — vjeňík Ru 2 — rožňík Ru 2 — guča Ru 5 — kotouček Po 1 

6 — 

Bh 
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7/229.2 pecka (1173) — mapa s. 477 

1 M pecka (též 833, 834, 84) 

kostka (koska 701, kvóska 755) 

2  Sledovala se nářeční pojmenování pro pecku, tj. tvrdý obal se semenem některých dužnatých plodů. V zís- 

kaném nářečním materiálu se projevila lexikální dichotomie. 

3  Pro celé Čechy a záp. polovinu Moravy (po řeku Svitavu) je příznačný nedubletní výraz pecka, ten je 

shodný se spisovným jazykem a důsledně pronikl do měst v oblasti výrazu kostka, rozšířeného na ostatním 

území.

4 kostka  Jg, SSJČ obl. (SSJ kocka ‚těleso podobné kostce‘, pol. i hluž. 

‚kost‘ nebo ‚krychle‘) — Dem. od kost (psl. *kostь) s pův. vý- 

znamem ‚malá kost‘ i ‚pecka‘. 

 

pecka  stč., Jg, SSJČ, hluž. též packa — Z psl. *peťьka patrně ‚vajíč- 

ko‘, přenesením pojmenování. 

 

5 pecka Ju 1–5, Ru 2–4 — p’ecka Po 1 — kostka Ju 7, Ru 5 — koska Ju 6, Ru 8 

6 AJŚ 237, AJPP 316, SSA 5.13 (Obstkerne) 

Vj 

8 štěpovat (strom) (1152) — mapa s. 63 

1 M šťepovat (štepovat 118, 49, chčepovat 652, 653) 

šťepit (též 809) — šťípit (též 702) 

roubovat (roubit 304, 745, 10) 

róblovat 

vrubovat (brubovat 236, 438) — vroubovat 

vroubit 

revit (rýviť 702) 

2  Mapa zobrazuje územní rozložení nář. sloves pro vyjádření činnosti ve spis. jazyce označované slovesy 

štěpovat a roubovat (strom), tj. šlechtit pomocí roubů (proutků, které po přenesení na jinou rostlinu s ní srostou 

a pokračují ve vývinu). 

Kromě výše uvedených dvou základních lexikálních ekvivalentů byly zachyceny též jejich varianty slo- 

votvorné (štěpovat × štěpit, roubovat × vroubovat × vroubit) a hláskové (štěpit × štípit, roubovat × roublovat, 

vrubovat × vroubovat); nář. diferenciaci doplňuje slezský regionalismus revit. 

U odvozovacích základů sloves roubovat a vrubovat se z onomaziologického hlediska vychází z opačných 

představ: Oba základy souvisí s psl. *rǫbati ,rubat, sekat‘; sloveso roubovat je slovotvorně motivováno substan- 

tivem roub, tj. ‚něco „urubnutého“, useknutého‘, sloveso vrubovat je odvozeno od vrub zast. ‚roub‘ (vrubovat 

a vroubit od vroub říd. a zast. v témže významu), tj. ‚něco „vsekávaného“, vsazovaného někam, tj. do stromu‘. 

Slovesa se základem štěp-/štíp- jsou odvozena od štěp říd. ‚roub‘ a souvisí se slovesem štěpit/štípat (k psl. 

*ščep-/*ščěp-). Není jasné, zda u psl. *ščepъ je třeba vyjít z představy ‚něco uštípnutého, useknutého‘, tedy téže 

představy jako u slova roub, či zda toto slovo původně vycházelo z pojetí opačného (Mch: mor. do ščepu = do- 

prostřed dřeva, aby se rozštíplo), a motivačně tedy souviselo spíše se slovem vrub. 

3  Pro Čechy je charakteristické sloveso roubovat, které se jako výhradní vyskytuje ve velké střední části 

Čech, směrem k okrajům se objevuje častěji v dubletách s jinými výrazy, na Doudlebsku a na sev. okraji Čech 

pak někdy chybí vůbec. V již. Čechách a více či méně rozptýleně i dále v celé jz. polovině Čech se užívá slove- 

sa vrubovat, zejména ze záp. Čech se nepříliš pravidelně dokládá podoba vroubovat a varianta vroubit. Sloveso 

roubovat proniká i na Moravu, především do stř. a sev. části střm. dialektů; na Blanensku a Vyškovsku byla za- 

psána obměna roublovat. 

Na většině Moravy a v části sv. Čech je základní sloveso štěpovat. Jeho varianta štěpit byla zachycena ve 

třech oddělených areálech: v sz. části svč. nář. oblasti, na Opavsku a Hlučínsku a okrajově při mor.-sloven. hra- 

nici vých. od Uherského Brodu. Sev. a stř. část vm. nář. s Holešovskem a vých. část slez. nář. se vyznačují po- 

dobou štípit; ta byla zaznamenána odděleně i na Domažlicku a Klatovsku. 

V již. části opav. nář. je malý, ale kompaktní areál slovesa revit. 

Městská mluva se zpravidla shoduje s venkovským okolím, do mor. měst proniká výraz roubovat. 
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4 revit  jen nář.; Kt slez. — Souvisí s nář. revek ‚roub‘; je zde patrně ten- 

týž základ jako ve slově réva. 

roublovat  jen nář. — Od roubl nář. ‚roub‘ (ALJ sev. Mor.), to podle 

Mch  l-ový tvar z *rǫbъl’ь, tvar bez náležitého -e- podle ne- 

přímých pádů; viz roubovat. 

roubovat  Jg též roubiti, roubati, SSJČ — Od roub, to z psl. *rǫbati 

‚rubat, sekat‘. 
štěpit  Jg, SSJČ poněk. zast., SSJ štepiť, pol. szczepić, hluž. šćěpić — 

Od štěp ‚roub‘, to z psl. *ščepъ. 

 

štěpovat  Jg, SSJČ, hluž. šćěpować — Viz štěpit. 

štípit  Jg, SSJČ říd. kniž. a nář. — Viz štěpit, podoba se zdlouženým 
kmenovým vokálem. 

vroubit  Jg, SSJČ říd. zast. — Od vroub (SSJČ říd. zast. ‚roub‘), viz 

roubovat, srov. též odd. 2. 
vroubovat  jen nář.; SSJ vrúblovať (Bš vrúbľ ‚roub‘) — Viz vroubit. 

vrubovat  v sled. významu jen nář.; Jg — Od vrub (SSJČ zast. 

‚roub‘), srov. též odd. 2. 

5 šťepovat Ju 1, 2, 4, 6 — šťepowat Po 1 — ščepovat Ru 5 — šťepit Ru 4 — ščípiť Ju 7 — roubovat Ju 3, Ru 4 — roubuvat Ru 3 — roubit Ru 1 — 

vrubovat Ru 2 

6 OLA 483 

Či 

9 bubák (uschlý zbytek květu na spodu jablka) (1166) — mapa s. 65 

1 M bubák (bo- 138, ba- 144) 

šušeň m. (sušen 718, 729, 743, su- 618, 635, 802) 

šušňa f. — šišňe f. 424, 425, 445, 448 (šíšňera 448) 

šušňák 464 — šíšňák 424 

šňupák (šňupka 464) 

pípa 

pépl m. 650 (pépel 701, pupl 306, pypel 804, pouple n. 202, píplička 316, píple f. 317) 

pupik (pupek 620, též 433, 510) 

šešulka 434, 446, 447 (šušolka 336, šomolka 107) — čečulka 516 (číčelka 106, čečka 337) 

špička 333, 336, 449, 451 

ťopka (ťi- 437, ďu- 459) 

komiňík (komeňík 249) 

komiňíček 

komínek 109, 451 

pavouk 225, 453 (pabouk 247, babouk 219, 453) 

kališek 610, 615, 618 (kalich 116, 430, 611) 

(v)očko 

muška (též 433, též moucha 104) 

stržeň m. 724, 738, 742 

dud 811 (dudek 813, tutek 805) 

ps’inka 818–820 

korunka 135, 824 

S čapka 814, čepek 805, matička 420, mour 137, špunt 457, žid 520 nedubl. 

N špetka 110, květ 626, 721, kvítko 732, 824 

2  Sledovaly se nář. ekvivalenty spisovného výrazu bubák, tj. uschlý tmavý zbytek květního kalichu rostlin 

na malvicích (např. na jablkách, na hruškách). Nář. ekvivalenty jsou rozrůzněny především lexikálně; slovo- 

tvorné a hláskoslovné rozdíly se projevily v malé míře. 

Výrazová pestrost je způsobena tím, že označení denotátu náleží k periférii slovní zásoby a v běžné ko- 

munikaci se vyskytují jen zřídka situace, kdy je zapotřebí ho pojmenovat. 

Většina názvů je metaforického původu. Na základě podobnosti se zaschlým nosním hlenem vznikla po- 

jmenování bubák, šušeň, dud, pípa. Podobností s nápadným bodem (místem nápadným ve svém okolí) jsou mo- 

tivovány výrazy čapka, čepek, komínek, očko, pupík, stržeň, šešulka, šňupák, špička, špunt, tmavým zbarvením 

pak označení kominík, kominíček, mour, žid. Pojmenování pavouk a muška byla přenesena na základě podob- 

nosti s drobným hmyzem. V některých případech došlo k přenesení názvu zbytku květu, z něhož bubák vznikl 

(kalíšek, korunka). 

Přímý terénní výzkum se soustředil především na Moravu, v Čechách byl prováděn jen na tzv. řídké síti 

nář. bodů. Na jejím základě byl získaný obraz zeměpisného rozšíření jednotlivých nář. pojmenování doplněn 

a upřesněn doklady z KLA. 

Ve městech výzkum prováděn nebyl. 
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3  Tři nejrozšířenější pojmenování se nacházejí v areálech zahrnujících zhruba Čechy (bubák), Moravu (šu- 

šeň) a Slezsko (muška). K nim přistupují další označení, z nichž ucelený areál tvoří výraz pípa, zabírající téměř 

celá zč. nář. (kromě jejich vých. okraje). Přejatá podoba pépl je doložena v blízkosti oblastí s bývalým něm. 

osídlením na okraji záp. Čech a sev. Moravy. Jzč. nář. charakterizuje terminologická nejednotnost. Poměrně čas- 

to, avšak zcela rozptýleně jsou v jižních Čechách rozšířena pojmenování kominík, kominíček (vyskytující se též 

na sz. okraji střč. nář.), špička a ťopka. Na sv. Prachaticku byl zaznamenán výraz šešulka. Na vých. okrajích svč. 

a střč. nář. byl zaznamenán lexém šňupák. 

Rodová varianta šušně f. většinového mor. označení (šušeň m.) vytváří dva malé areály na Novo- 

městsku s přilehlým Třebíčskem a na sv. Vsetínsku (její hlásková obměna šíšně byla doložena z jižních Čech, 

z oblasti mezi Táborem, Prachaticemi a Českými Budějovicemi). Na jz. Moravě se nachází kompaktní areál 

označení pupík. Lexém kalíšek je typický zejména pro znojemský nář. typ, na Valašsku se sporadicky vy- 

skytuje výraz stržeň. Na jz. Frenštátsku bylo zachyceno pojmenování očko. Z jz. části středoop. nář. typu se 

dokládá výraz dud. Ve zkoumaných bodech na pol. území a na Hlučínsku bylo zaznamenáno pojmenování 

psinka. 

Většina výrazů se mimo souvislé areály vyskytuje řídce a rozptýleně též jinde na zkoumaném území.

4 bubák  SSJČ — Přenesením (SSJČ ‚uschlý hlen v nose‘). 

čapka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚čepice‘). 

čečulka  jen nář. — Hlásková obměna šešulka, viz tam; střídání še- 

/če- je v tomto slově už stč. nebo ještě starší (stč. šešel ‚ku- 

žel, chochol‘); nelze vyloučit přenesení nář. pojmenování pro 
čočku (viz I-97 čočka). 

čepek  jen nář. — Přenesením (nář. ‚zátka‘). 

dud  jen nář. — Přenesením (ALJ duda Frenštát ‚sušeň v nose‘, dud 
‚něco špinavého‘). 

kalíšek  v sled. významu jen nář.; Kt — Přenesením (SSJČ ‚vnější 

obal květní tvořený listeny vyrůstajícími zpod kalichu‘). 
komínek  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

kominíček  v sled. významu jen nář. — Přenesením; viz kominík. 

kominík  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚čistič, vy- 
metač komínů‘). 

korunka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ koruna 

‚vnitřní obal květu‘). 
matička  v sled. významu jen nář. — Málo jasné, patrně přenesením 

(SSJČ zahr. ‚část rostliny, která je základem květu, plodu 

apod.‘). 

mour  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚saze‘). 

muška  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

očko  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 
pavouk  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

pépl  m. jen nář. — Přenesením a hláskovou adaptací slova přejatého 

z něm. (Pöpel ‚nosní hlen‘). 
pípa  v sled. významu jen nář. — Přenesením a morfologickou adap- 

tací výrazu přejatého z něm., viz pépl. 

 

psinka  jen nář. — Od psina (SSJČ poněk. zast. expr. ‚něco bídného, 
špatného‘), specifikačním formantem -ka. 

pupík  v sled. významu jen nář.; Jg — Přenesením (SSJČ ‚zbytek pu- 

pečníku‘). 
stržeň  m. v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ zast. a nář. 

‚jádro, vršek vředu‘). 

šešulka  v sled. významu jen nář.; Jg, ALJ šešolka, šomolka Podkrk. 
— Patrně specifikací (SSJČ expr. nespecif. ‚vrcholek ně- 

čeho‘). 
šíšně  f. jen nář. — Přenesením, hlásková obměna výrazu šušně, viz 

tam (Jg šišně f. ‚uschlý nosní hlen‘). 

šíšňák  jen nář.; Jg — Hlásková obměna výrazu šušňák, viz tam. 
šňupák  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ob. expr. ‚če- 

nich‘). 

špička  v sled. významu jen nář.; Jg — Přenesením (SSJČ ‚hrot, špi- 
ce‘). 

špunt  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ob. ‚zátka‘). 

šušeň  m. jen nář.; Kt též šišeň, SSJČ obl. šušeň — Hláskovou asimi- 
lací (s > š) ze sušeň, to od suchý (psl. *suchъ). Nelze vyloučit 

ani přenesení (SSJČ ‚uschlý nosní hlen‘). 

šušňák  jen nář. — Expresivně zabarvená slovotvorná varianta výrazu 
šušeň, viz tam. 

šušně  f. jen nář. — Rodová obměna výrazu šušeň, viz tam (Jg ‚uschlý 

nosní hlen‘). 
ťopka  v sled. významu jen nář. — Patrně přenesením (SSJČ říd. 

‘skvrna‘). 

žid  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ nář. ‚skvrna, šmou- 
ha‘).

5 bubák Ju 1–3 — šušeň Ju 7 — štržeň Ju 7 — čepička Ju 2 

6 — 

Vj 

10 slupka (1167) — mapa s. 67 

1 M slupka 

šlupka (žlupka 126) 

šlupina 

šupa 

šupka 

šupina (župina 307) 

kúže — koža 

koška 
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skura — kúra 

skurka 

škrapka 656, 658 

S šelina 806, šúta 335 

2  Nářeční pojmenování pro slupku, tj. pro pevnější, zpravidla tenkou a loupáním oddělitelnou vrchní vrstvu 

plodu, např. jablek, vykazují vedle diferencí lexikálních též rozdíly slovotvorné (např. šupa × šupka × šupina, 

skura × skurka) a hláskoslovné (např. kůže × kože). 

Výzkum byl zaměřen na zjištění názvů slupky ovoce. Explorátoři byli však upozorněni na případné 

zvláštní pojmenování jablečné slupky a slupky plodů jiných rostlin, např. cibule, česneku nebo brambor. 

Materiál tuto předpokládanou diferenciaci nepotvrdil. Jen výraz kůže, je-li dubletní, označuje zpravidla slupku 

na jablku. 

Mapované výrazy jsou z větší části vícevýznamové: kůra, skura (srov. II-74 kůra), šupka, šlupka, šlupina, 

šupina, šupa (srov. I-103 skořápka), kůže, kože, šupka, skura (srov. I-106 škraloup). 

3  Na mapě vystupuje výrazný česko-moravský lexikální protiklad mezi slovy šlupka a šupka. 

Výraz šlupka je běžný bezmála po celých Čechách (na okrajích v dubletě s jinými výrazy). Ojediněle se 

vyskytuje i na Moravě, rozšířený je také v mluvě měst. Pojmenování šupka je charakteristické pro Moravu a část 

již. Čech. V širokém příhraničním pásu jzč. nář. je nejběžnější forma šupina; ta se odděleně objevuje též na 

Zábřežsku. Podoba šupa je rozšířena zejména na Ostravsku a Příborsku. Označení šlupina pokrývá území zhru- 

ba mezi Příbramí a Strakonicemi, soustředěněji se dále vyskytuje v Poohří, na Náchodsku a v Kladsku. Spisovný 

výraz slupka byl zaznamenán jen řídce. 

Z dalších pojmenování je nejhojnější slovo kůže; větší areál vytváří pouze v již. Čechách, častěji bylo 

doloženo i z Domažlicka a rozptýleně i odjinud, hlavně ze střm. nář. Jeho hlásková varianta kože je typická ze- 

jména pro Opavsko (zde je nedubletní), pro sev. okraj vm. nář. a Valašsko (v jeho již. části jako formální dem. 

kožka). 

Výraz kůra se objevuje porůznu v Čechách, častěji při sev. okraji jzč. nář. a na Kolínsku. Varianta skura je 

typická pro Hlučínsko a přilehlé body na území Polska a též pro Frýdecko. Slovotvorná obměna skurka je běž- 

ná na Těšínsku a Jablunkovsku. 

Z mikroareálu vých. od Boskovic je doložen lexém škrabka. 

4 kože, kůže  SSJČ ob. (stč. kóže ‚pokrývka těla obratlovců‘) — 

Metaforickým přenesením (psl. *koža). 
kožka  stč. kóžka, SSJČ ob. dem., SSJ hovor. — Přenesením, formál- 

ní dem. od kůže, viz kože, kůže. 
kůra  Jg, SSJČ též kora zast. — Podle Holuba-Kopečného psl. duble- 

ta *(s)kora, souvisí s ide. *(s)ker- ‚řezat, krájet‘. 

skura  v sled. významu jen nář. (Jg „kůra rostlinná“, SSJČ též skůra 
a skora, vše zast. a nář. ‚(vydělaná) kůže‘, pol. skóra ‚kůže‘) 

— Viz kůra, v návaznosti na pol. 

skurka  jen nář.; Jg skorka, skůrka — obě dem. (Kt skůrka a Kt(Bš) 
‚kůže‘), pol. skórka — Formální dem. k skura, viz kůra. 

slupka  Jg, SSJČ — Ke zvukomalebnému slovesu lupati ‚loupat‘. 

šelina  jen nář. — Od nář. šelat ‚loupat‘, to přejato z něm. (schälen). 

 

škrabka  v sled. významu jen nář. — Od škrabat. 

šlupina  Jg, SSJČ ob., též slupina říd., pol. a dluž. łupina (hluž. łu- 

pizna ‚ořechová skořápka‘) — Kontaminací slupka a šupina, 

viz tam. 

šlupka  Jg, SSJČ ob. — Kontaminací slupka a šupka, viz tam. 

šupa  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš laš., SSJ — Z něm. Schuppe 
‚šupina‘, přenesením. 

šupina  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ říd. — Specifikačním su- 

fixem -ina od šupa, viz tam. 
šupka  jen nář.; Jg, SSJČ nář., Bš — Formální dem. od šupa, viz tam. 

šúta  v sled. významu jen nář. (SSJČ zast. a nář. ‚šiška‘) — Přeneseno 

snad na základě věcné souvislosti (šupiny na šiškách jehlič- 
natých stromů lze odlupovat); srov. II-73 šiška. 

5 šlupka Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — šupka Ju 7 — kúra Ju 5, 6 

6 ASJ IV 65, ALE 226 (s. z brambor) 

Fi 

11 ohryzek (1168) — mapa s. 69 

1 M (v)ohryzek (vohrzek 511, „o- 832–836) — (v)ohřizek 213, 227, 66 (vohřižek 461) — vohrízek (vohrejzek 514, 

517–520, vohrézek 603, 604) 

obhryzek (obryzek 811, 813) 

(v)okusek 

vopkusek 438, 606, 630 

(v)ožerek 247, 459 

(v)obžerek 
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(v)okružek (voškrúžek 623, vokrúšek 443, skrožek 622) 

vořezek 602 (vořízek 212) 

vobřezek 437, 607, 611, 628 

vostružek 

S voškurec 209, křupyk 818 

N vokousánek 

2  Byla zjišťována nář. pojmenování ohryzku, tj. okousaného vnitřku (jádřince) jablka nebo hrušky. Z hledis- 

ka sémantického patří většina nář. ekvivalentů ke jménům výsledků děje označujícím pozůstatky po nějaké čin- 

nosti, a proto mívá i význam ‚to, co zůstalo po ohryzání, okrouhání, ostrouhání něčeho‘, případně ‚kousky vzni- 

kající při řezání, strouhání apod.‘ (též jablek nebo hrušek), srov. okružek, ostružek apod. v oddíle 4. 

Vedle výrazných lexikálních rozdílů se v nář. materiálu projevily též rozdíly slovotvorné (např. ohryzek 

× obhryzek) a hláskové (ohryzek × ohrýzek × ohřizek). 

3  Mezi všemi nář. ekvivalenty zaujímá nejvýznamnější místo pojmenování ohryzek, shodné se spisovným 

jazykem. Vyskytuje se téměř na celém zkoumaném území; v záp. polovině Čech a části již. a střední Moravy 

však bylo zachyceno méně často, protože v těchto oblastech se dosud drží výrazy jiné. 

Pro jzč. nář. (kromě jejich vých. a již. části) s přesahem do střč. dialektů a pro mikroareál v Podještědí 

a v Podkrkonoší je typický název okusek (sporadicky užívaný též ve spisovném jazyce), pro doudlebský nář. 

úsek je příznačné pojmenování obžerek. Na již. Moravě a severně od Brna vytváří menší areál nář. ekvivalent 

okružek, naším výzkumem zjištěn jako téměř nedubletní; byl zaznamenán rovněž několikrát v již. Čechách, a to 

zejména jv. od Sušice. Výraz ostružek se nachází na Roudnicku a odděleně na Boskovicku. 

Většinové pojmenování ohryzek žije v několika variantách (slovotvorných a hláskových): obhryzek (ze- 

jména záp. polovina Slezska s malým přesahem do vm. nář.), ohrýzek (většinou dubletně v několika menších 

areálech v svč. nář. a v již. části čes.-mor. nářečí), ohřizek (Mělnicko, odděleně na Prostějovsku a Olomoucku). 

Ostatní nář. ekvivalenty byly zaznamenány jen sporadicky. 

Ve městech je nář. situace v podstatě shodná s příslušným venkovským okolím. 

4  Zjištěná nář. pojmenování (kromě křupík a oškurec) jsou odvozena od předponových dokonavých sloves. Původní význam 

předpony o-/ob- byl prostorový ‚směřování děje kolem objektu‘, ale brzy se objevují významy další, např. ‚zasahování celého po- 

vrchu‘. Později vyjadřuje varianta ob- především ‚směřování kolem‘, méně často ‚směřování po povrchu‘; v druhém případě je častější 
varianta o-. 

křupík  jen nář. — Odvozeno patrně od slovesa křupat. 

obhryzek  jen nář.; Kt, SSJ obhryzok — Od obhryzat (tak Jg, SSJČ 

říd. obhrýzat). 

obkusek  jen nář. — Od obkousat. 
obřezek  v sled. významu jen nář. (stč. obřězek ‚odřezek‘, Jg ‚odře- 

zek‘ i ‚ořezaný zbytek‘) — Od obřezat (Jg ‚okolo řezat‘). 

obžerek  jen nář. — Od obežrat (SSJČ poněk. zast. ‚sežrat z povrchu 
něčeho‘). 

ohryzek  stč., Jg, SSJČ, pol. ogryzek, hluž. wohryzk — Od ohrýzt. 

ohrýzek  jen nář. — Od ohrýzat. 
ohřizek  jen nář.; stč., Jg — Od ohřízti (tak stč.); -r- se měnilo v -ř- ve 

skupině hry- (hrýzti, ohryzek). 

okružek  jen nář. (Kt okrušky „vrchní kůra jablek, řípy atd., která se 

okrajuje neb krouhá“) — Od okrouhat, Kt nář. okroužit 
‚ostrouhat, okrájet‘. 

okusek  SSJČ říd. (Kt ‚něco ohlodaného, něco ukousnutého‘) — Od 
okousat. 

ořezek  v sled. významu jen nář. (SSJČ říd. ‚odřezek‘) — Od ořezat, 

to kontaminací o(h)řízt a ořezat. 
ostružek  jen nář. (stč. i Jg ‚kousek materiálu vzniklého oškrábáním 

nebo jemným okrájením něčeno‘) — Od ostrouhat. 

oškurec  jen nář. — Nejasné. 
ožerek  jen nář. — Od ožrat (SSJČ ‚sežrat z povrchu něčeho‘). 

5 ohryzek Ju 7 — ohrizek Ru 5 — vohrizek Ru 4, Ju 1–4, 6 — wohrízek Po 1 — vokusek Ru 2, 3, Ju 5 

6 ASJ III, 45 

Pl 

12 třást (1160) — mapa s. 71 

1 M třást (třa- 824, 827, 828, trjasc 755, -ť 756, 757) — tříst — třynst 

třepat 

klepat 

pajtlovat — pajdlovat 

chvjet 801, 814, 83 — chvit (chf- 804, 807, 811, 821) — chvját (chf- 818, 819, 822) 

S ošivať 815, drbat 128 
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2  Při výzkumu se zjišťovaly nář. ekvivalenty spisovného slovesa třást v konkrétním kontextu třást stromem. 

Lexikální rozdíly doplňují rozdíly hláskoslovné, z nichž je nejvýznamnější rozdíl třást × tříst. Hranici obou po- 

dob se podařilo zachytit poměrně přesně, přestože je ve své moravské části překryta lexémem třepat. 

3  Na celém zkoumaném území je výraz třást a jeho hláskové varianty. Podoba tříst se vyskytuje ve většině 

nářečí zč. s přesahem na jz. Strakonicko (v celé této skupině někdy v dubletě s podobou třást), dále v sev. části 

čes.-mor. přechodného pásu, na Náchodsku, Kladsku a ve střm. dialektech bez vých. okrajů (v jižním úseku 

vždy v dubletě s výrazem třepat). V pol.-čes. smíšeném pruhu byla zachycena podoba s rozloženou nosovkou 

třinst. 

Sloveso klepat zabírá svč. nářečí (s malými přesahy i do stř. Čech). 

Další velkou oblast vytváří sloveso třepat. Zaujímá většinu Moravy bez centrálního úseku střm. nářečí, 

bez nářečí horského typu, sv. Třebíčska a bez vých. okrajů vm. dialektů. Je doloženo také z Novoměstska a oje- 

diněle i z Čech. 

Výraz pajtlovat byl zaznamenán v jzč. nářečích (na Českobudějovicku v podobě pajdlovat). 

Ve středoopavském nář. typu se užívá slovesa chvít. V obměně chvját (v realizaci chvjat, chvjot) je zejmé- 

na na Hlučínsku. Příborsko má podobu chvět. 

Situace ve městech odpovídá stavu ve venkovském okolí. Především do některých čes. měst proniká vý- 

raz třepat. 

4 drbat  SSJČ ob. ‚jemně třásti‘, Kl drbať — Psl. *drъbati. 

chvět  stč. chvieti, Jg, SSJČ říd., kniž. ‚jemně třást, zachvívat‘ — 

Z psl. *chvě(ja)ti. 

chvít  Jg, SSJČ říd., kniž. ‚jemně třást, zachvívat‘ — Z psl. *chvě(ja)ti, 
přehlasovaná (a monoftongizovaná) podoba: chv’áti > chvieti > 

chvíti. 

chvját  jen nář.; pol. chwiać, dluž. chvjaś — Z pův. *chvě(ja)ti. 
klepat  v sled. významu jen nář.; stč. — Psl. *klepati. 

ošívat  v sled. významu jen nář.; Bš laš. — Souvisí s nář. šibati ‚šlehat, 

mrskat‘ (to už psl. *šibati). 
pajdlovat  jen nář. — Hlásková obměna výrazu pajtlovat, viz tam. 

 

pajtlovat  jen nář., SSJČ nář., ALJ též han. — Adaptací z něm. beu- 

teln ‚třást‘, sufix -ovat. 

třást  Jg, SSJČ, SSJ triasť, pol. trząść, hluž. třasć — Třást je novější, 
nyní s vyrovnanou hláskovou podobou podle participia 

l-ového, viz tříst. 
třepat  stč. třěpati, Jg, SSJČ, pol. trzepać — Psl. *trepati. 

třinst  jen nář. — Podoba s rozloženou nosovkou (reflex za starší 

krátké ę), viz tříst. 
tříst  jen nář.; stč. třiesti, Jg — Podoba s pravidelnou střídnicí za 

ä před měkkou samohláskou (psl. *tręsti). 

5 třást Po 1, Ju 1, 2, 5–7, Ru 2–5 — tříst Ju 4 — třepat Ru 5 — klepat Ju 1–4, Ru 2, 4 

6 OLA 1509 

Mj 

13 sklízet ovoce (1157) — mapa s. 73 

1 M trhat 

česat 

(v)obírat (objérac 755) 

N kliďit 246, kloďit 655, sklízet 136, 256, 14, 51, skliďet 620, sklózet 661 nedubl., skluzať 816, skludzać 826, sklizet 94, otřasat 733, 

třepat 736, škubat 325, 451 

2  Položka sleduje zeměpisnou diferenciaci výrazů označujících činnost ‚sklízet ovoce ze stromu‘ a vykazu- 

je lexikální trichotomii česat × trhat × obírat, přičemž všechna uvedená slovesa jsou užívána v tomto významu 

i ve spisovném jazyce. 

V některých oblastech, zejména v mor. městech, se v případě dubletních pojmenování rozlišuje mezi spo- 

jením česat např. jablka a trhat např. třešně. Sloveso česat patří v současné době i do odborné terminologie. 

Slovesa sklízet, škubat, třást, třepat byla pro svůj širší nebo specifický význam z mapování vyloučena. 

3  Ve větší části Čech a místy na záp. Moravě, dále v mor. pohraničních městech mohou slovesa trhat a če- 

sat koexistovat jako synonyma, na ostatním území Moravy a ve Slezsku sloveso česat není běžné, neproniká. Ve 

vm. a slez. městech převládá sloveso trhat, a to i v areálu slovesa obírat. 

Sloveso česat se dokládá souvisle v podstatě z celé sz. poloviny Čech, ze zč. nář. přesahuje až ke 

Strakonicím a v svč. nář. oblasti zabírá i Vysokomýtsko, roztroušeně se objevuje i jinde, zvláště na území čes. nář. 

Na zbývajícím území Čech, téměř na celé Moravě (s výjimkou některých nejvýchodnějších úseků) a v záp. 

části Slezska převládá sloveso trhat. To se většinou jako dubleta s lexémem česat vyskytuje soustředěněji též 

v záp. Čechách a na Strakonicku, rozptýleně i na ostatním zkoumaném území. 
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Pro stř. a vých. část slez. nář. a úzký pás podél hranice moravsko-slovenské včetně Kopanic je typické slo- 

veso obírat. Odděleně se vyskytuje zejména na okrajích jzč. nář. 

4 česat  stč., Jg (hrušky česati), SSJČ, SSJ česať expr. ‚trhat, strhá- 

vat‘ (pol. czesać, hluž. časać — u obou ‚česat vlasy‘) — 

Přenesením slovesa s pův. významem ‚shrabovat, škrá- 
bat‘. 

 

obírat  Jg, SSJČ říd., SSJ oberať, pol. obierać — Od psl. *oběrati 
nebo *obirati. 

trhat  stč., Jg (višně trhati), SSJČ, SSJ trhať, dluž. tergaś — Z psl. 

*tъrgati pravidelnými hláskovými změnami. 

5 trhat Po 1, Ju 1–6, Ru 2–4 — obírat Ru 5 — obírať Ju 7 

6 ASJ IV 67, OLA 473 (sklízet) 

Pv 

14 dýně (1143) — mapa s. 73 

1 M díňe (gdiňe 504) — dyňe (též 240, dziň 755, též gdiňe 205, 248) 

turek 

turkiňe 137, 160–162 (turka 162) 

plucar (plócar 650, plucár 721) 

baňa 

S krbis 810 

N meloun 127, 128, 202, 210, 215, tikev 156 

2  Výzkumem se sledovalo rozšíření nář. výrazů pro dýni, tj. plod tykve obecné (bot. Cucurbita pepo). Jde 

o tykev vhodnou pro přípravu pokrmů, nikoli pro krmení hospodářského zvířectva. 

Je pozoruhodné, že spis. výraz tykev (mající spíše charakter odb. termínu) se nevyskytuje nikde v nářečích. 

Ve stč. se toto pojmenování vyskytovalo, ale označovalo dýni krmnou, kdežto stč. slovo dýně pojmenovávalo 

jedlé druhy dýně (snad i meloun). Sporadicky dokládané pojmenování meloun bylo pro svůj specifický význam 

z mapového zpracování vyloučeno. 

Nář. materiál vykazuje především diference lexikální, méně často rodové (turek × turkyně) a hláskoslovné 

(dýně × dyně). Většina zaznamenaných výrazů je metaforického původu a vznikla nejčastěji přenesením pojmeno- 

vání na základě podobnosti tvaru vyduté nádoby a sledovaného plodu (baňa, plucar, patrně i dýně), srov. odd. 4. 

3  Základní lexikální trichotomii představují výrazy turek, dýně a baňa. K nim přistupuje regionalismus plu- 

car dokládaný z širokého Příborska a z jv. Zábřežska. 

Pojmenování turek zabírá celé Čechy a přilehlou jz. a již. Moravu až k Mikulovu. Jeho rodová varianta tur- 

kyně se objevuje na Litomyšlsku a ojediněle na Zábřežsku. 

Pro celou zbývající Moravu a sousední jv. část Slezska je charakteristický výraz dyně, ten byl zaznamenán 

též v dubletě především na jz. cípu Moravy a při vých. okrajích střč. a svč. nář., ojediněle i jinde. Podoba dýně, 

shodná se spis. jazykem, se dokládá rozptýleně, zejména ze sev. poloviny čm. nář. a z Litomyšlska. 

Téměř celý středoopavský typ slez. nář., dále Hlučínsko a Těšínsko se vyznačují pojmenováním baňa. 

Do mluvy většiny měst ležících mimo areál výrazu dyně proniklo toto pojmenování, ať už v podobě dýně 

nebo dyně. 

4 baňa  jen nář.; Jg bot. baně, baňka, pol. bania, hluž. banja, dluž. 

bańa — Přenesením pojmenování na základě podobnosti tva- 
ru (SSJČ nář. ‚hliněná nádoba‘). 

dyně  SSJČ ob., Kt též dyňa, dyňka mor., SSJ nář. dyňa, pol. dynia — 

Z dýně starým mor. krácením dvojslabičných slov, viz dýně. 

dýně  stč., Jg, Kt též dýň, SSJČ — Podle Mch původ neznámý, snad 

slovo praevropské. 

krbis  jen nář. — Adaptace výrazu přejatého z něm. Kürbis ‚tykev, 
dýně‘. 

plucar  Jg slc., SSJČ zahr. bot. ‚tykev obrovská‘, Bš, Kl — Z něm. 

 

 

Plutzer, původní význam něm. i čes. ‚dýně, turek‘; z dýní se 

dělaly džbány (SSJČ nář. ‚hliněný džbán nebo jiná baňatá 
nádoba‘). 

turek  Jg („turky větší jsou než melouny“), SSJČ obl., Bš záp. Mor. 

— Na základě pojmenování turecké zelí, staří Čechové tak 

označovali jednu cizí (indickou) odrůdu dýně, která k nám 

přišla přes Turecko (Mch). 

turkyně  v sled. významu jen nář.; Kl turkyňa ‚tykev, kukuřice‘ — 
Přechýlením z turek pomocí sufixu -yně vlivem slova dyně, 

viz turek. 

5 diňa Ju 6 — dyňa Ju 7 — díň Ru 1 — turek Po 1, Ju 1, 5, Ru 1–4 — turkiňe Ju 2, 3 — sremkiňe Ju 3 — kirbus bílej Ru 4 — tuřín Ju 1 — sirák Ju 2 — 

bundava Ju 7 — mesiráč Ju 7 

6 ASJ 57: 19a (červená dyňa), AJŚ 150, SSA 5.52, OLA 513 

Pv 
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15 sazenice (i kolektivum) (1113) — mapa s. 75 

(zelná sazenice 1124) 

1 M jednotlivina: 

sazeňice (sazeňíce 107, 117, 118, 213, sazaňice 106, 107) — sázeňica — saďeňice — sáďeňica 

sazenka (sázenka 668, 674, 737, sázanka 728) — sudzunka 835, 836 

sazečka (sázečka 112, 125, 224, sazačka 107, 121) 

saďička 

přísada (též 802, prjésada 755) 

flanca f. 

flancka 

flancek 
  kolektivum: 

sadba 

sáď f. 206, 208, 313 

sáďe 201, 206, 312, 326 

přísada 

2  Při výzkumu se zjišťovaly výrazy zvlášť pro jednotlivinu a zvlášť pro kolektivum. 

Nář. materiál zachycující pojmenování pro sazenici, tj. ‚mladou rostlinu určenou k přesazení‘, se diferen- 

cuje především slovotvorně. Vedle deverbálních odvozenin (např. sazečka × sadička × přísada) jsou doloženy 

i odvozeniny od slovesných adjektiv (např. sazenice). Deriváty se liší též hláskoslovně (sazenice × sazenice, sa- 

zenice × saděnice). Z mapování byly vyloučeny výrazy, které označují pouze sazenice určitých druhů zeleniny. 

V oddíle 7 pojednáváme pouze o názvech sazenice zelné. 

Nemapovali jsme ani deminutivní podoby sazenička/sázenička, jež se vyskytují zpravidla v dubletě se zá- 

kladním tvarem. 

Z mapování byly vyřazeny také podoby sazenice, sázenice zapsané řídce zejména ve vm. dialektech, jež 

byly do nářečí přejaty nově prostřednictvím spis. jazyka. 

Vedle uvedených variant se vyskytují také názvy od cizího základu flanc-. U nich byl zachycen vedle roz- 

dílu slovotvorného (flanca × flancka) též rozdíl rodový (flancka × flancek). 

Souběžně s pojmenováním pro jednotlivou sazenici se při výzkumu zjišťovaly i výrazy označující sazeni- 

ce souhrnně. V Čechách je zvláštní výraz pro jednotlivinu a zvláštní výraz pro kolektivum. Kolektivum je vyjá- 

dřeno substantivem sadba (na mapě je vyznačeno zvláštním typem izoglosy). Na Moravě výraz přísada ozna- 

čuje primárně kolektivum, ale užívá se ho i pro jednotlivinu. Naproti tomu v záp. Čechách a ve Slezsku souhrnné 

výrazy neexistují a suplují je plurálové formy výrazů pojmenovávajících jednotlivou sazenici (sadičky, flancky). 

Kolektiva na mapě znázorňujeme svislými značkami, jednotliviny značkami vodorovnými. 

Ve městech nebyl výzkum proveden. 

3  Nejrozšířenější výraz sazenice byl zapsán na větší části Čech a na záp. Moravě (zde často v hláskových va- 

riantách sázenice a sáděnice). 

V Čechách se vydělují další tři menší areály. Největší z nich tvoří pojmenování sazečka, zaujímající sz. 

část středočeské nář. oblasti, horní Pojizeří, Novopacko a Plzeňsko. Označení sadička bylo zaznamenáno na 

okraji záp. Čech. Na Českobudějovicku se vyčleňuje malý areál s výrazem sazenka (vyskytuje se též 

v Podkrkonoší a rozptýleně na Moravě). 

Výraz přísada byl zachycen na větší části střmor. nářečí a ve vm. dialektech. Označení flancka je téměř 

celoslezské (bez Příborska). Obměnu flanca má Hlučínsko, rodová varianta flancek byla řídce zachycena ze- 

jména na Frýdecku. 

Kolektivum sadba se vyskytuje v Čechách (kromě záp. okrajových úseků) a zhruba na záp. polovině 

Moravy.

4 flanca  jen nář.; pol. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Pflanze 

‚rostlina‘) a následnou specifikací. 
flancek  jen nář. — Rodová varianta slova flancka, viz flanca. 

flancka  jen nář. — Snad formální deminutivum k flanca, viz 

tam. 
přísada  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., SSJ priesada, pol. 

rozsada, říd. rozsadnik — Od přisadit, viz sadička. 

sadba  Jg, SSJ, SSJČ — Od sadit. 

 

sáď  SSJČ — Od sadit. 

sádě  jen nář. — Viz sáď. 

saděnice  jen nář.; Jg, SSJ sadenica — Od nář. saděný, to od nář. 
sádět. 

sáděnice  jen nář. — Kvantita zřejmě vlivem infinitivu sádět, viz 

saděnice. 
sadička  v sled. významu jen nář.; Jg — Od sadit (psl. *saditi). 

sadzunka  jen nář.; pol. sadzonka — Od psl. *sadjati. 



 

77 

sazečka  v sled. významu jen nář.; Kt — Od sázet (psl. *sadjati), viz 
sadička. 

sazenice  stč. sazěnina, Jg, SSJČ, hluž. sadźenca — Od adj. sázený. 

sázenice  jen nář. — Kvantita zřejmě vlivem infinitivu sázet, viz 
sazenice. 

sazenka  jen nář.; hluž. sadźenka — Od sázet. 

5 sazeňice Ju 1, 3 — sazeňička Ju 4 — sazečka Ju 1, 2, Ru 2, 4 — sázečka Ju 2 — saďička Ju 5 — sázička Ju 2 — přísada Ju 6, 7 — flanc, flance pl. 

Ju 2 — mlaďice Ru 3 — palánta Ru 4 — sadba kol. Ju 1, 2 — rasát kol. Ru 3 

6 AJK 319 

7  Kromě výše uvedených dvou položek byla v dotazníku ještě navíc zvláštní otázka pro zelnou sazenici. Nář. pojmenování pro uvede- 

nou reálii bývají často dvojslovná. Nář. výrazy pro sazenici vůbec se zpřesňují atributy zelná nebo zelová (přísada na vých. polovině Moravy 
a ve Slezsku bez Těšínska; flancka na Těšínsku, Příborsku a Opavsku; sazečka a sazenice roztroušeně ve střč. a svč. dialektech, hlavatice, 

popř. hlavačice zejména na širokém Brněnsku), dále hlávková (sazenice rozptýleně ve střč. a svč. oblasti, ve variantách sázenice, sáděnice 

na Třebíčsku a Tišnovsku, hlavatice, popř. hlavačice hlavně na širokém Boskovicku), popř. zelí (jen ojediněle, např. ve spojení sazenice zelí 
roztroušeně po celých Č., sazečka zelí na Roudnicku a Mělnicku). 

Jednoslovné termíny jsou méně časté; jde o výrazy hlavatice v celých Čechách, hlavačice na záp. Moravě a hlavatka v Podkrkonoší 

a roztroušeně ve vých. části svč. dialektů. Z Novoměstska a ze záp. okraje střm. nářečí se v sled. významu dokládá též výraz košťálek. Za 
zmínku stojí, že rozdíl čes. hlavatice proti mor. přísada zaznamenává už Blahoslav v Gramatice české z r. 1571. 

Atlasy: — 

Mj 

16 kropicí konev (1123) — mapa s. 79 

1 M konev (šprickonev 644) 

konva (konvja 622, 628, 629, 641, špryckonva 804, 806, špryckondva 806) — komva (komba 430, 607) 

konvice 

kropice (kropna 417, kropjena 417) 

kropička 

kropeňice 158, 222 (kropeňička 244) 

kropenka 

kropáč 

kropidlo 333, 453, 457 (kropítko 411) 

cefna — cechna 506, 507 

giskana (též 835, gy- 801, 820) 

zalévačka 730, 746 

polevačka 832 (polivok 828) 

S pudlač 462 

N kropicí konev, zalívací k., polívací k., stříkací k., zahradní k., konev na zelejváňí, k. na zalíváňí, k. na políváňí, k. na kropeňí, k. na 

stříkání, k. z ružó, k. s cezanem, k. s trachtírem, k. na vodu 

2  Nář. pojmenování kropicí konve, tj. vyšší okrouhlé nádoby opatřené kropítkem sloužící k zalévání rostlin 

v zahradě, se diferencují především lexikálně a slovotvorně (např. konev × konvice, kropice × kropeňice × kro- 

pička × kropenka × kropáč × kropidlo); zaznamenán byl též rozdíl morfologický (konev × konva) a rozdíly hlás- 

koslovné (např. konva × komva, cefna × cechna). 

Při výzkumu byly u výrazu konev, majícího širší význam, často zapisovány i přívlastky (adjektiva, popř. 

předložkové vazby), kterými nářeční mluvčí specifikovali sledovanou reálii, např. zalévací konev, polévací k., 

stříkací k., konev na kropení, k. na zalévání, k. na stříkání, konev s růží apod. Vzhledem k tomu, že se – až na 

čes. sousloví kropicí konev – těchto zpřesňujících výrazů v běžné komunikaci zpravidla neužívá, nejsou na mapě 

vyznačeny. Vytvářejí méně vyhraněné areály: spojení kropicí konev je poměrně časté v Čechách; v střm. a vm. 

nář. je běžná vazba konva na zalévání, v okolí Prostějova tvoří menší areál označení zalévací konva; výraz kon- 

va na polévání se nejčastěji objevuje na Zábřežsku a v záp. polovině slez. nář.; ve stř. části slez. dialektů se mís- 

ty vyskytlo spojení stříkací konva. 

Vedle výrazů původně přejatých (starší konev, novější giskana) byly zachyceny též názvy původu domá- 

cího; převážně jsou to substantiva odvozená od slovesa kropit (např. kropice, kropáč, kropidlo), eventuálně po- 

doby vzniklé univerbizací (např. zalévačka, polévačka, kropička). 

Se spis. jazykem se shodují výrazy (kropicí) konev, kropice, kropička a zast. kropenka. 

3  Proti jednoduchému stavu na Moravě vystupuje složitější jazyková situace v Čechách, ta je charakterizo- 

vána především různými odvozeninami od slovesa kropit. 
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Název konev (včetně nemapovaného sousloví kropicí konev) pokrývá souvislé území zhruba v oblasti střč. 

nář. s přesahem na Táborsko a Jindřichohradecko (jako dubletní je dále hojný i v svč. nář.); na Moravě a ve vět- 

ší části Slezska je běžná varianta konva. 

Pro nář. jzč. je typické pojmenování kropáč. V svč. dialektech jsou nejběžnější výrazy kropice a kropička. 

Pojmenování kropice je častější spíše ve střed. části areálu a na širším Vysokomýtsku, odděleně se vyskytuje též 

na jz. Jindřichohradecku. Podoba kropička se uchovává především v okrajových oblastech uvedeného území, 

dále se dokládá ze sv. Jindřichohradecka. Zejména na Ledečsku byly zapsány názvy kropenka a kropenice. 

Ostatní lexémy mají charakter okrajových regionalismů. Slovo cefna se vyskytuje jv. od Jihlavy a sev. od 

Nového Města na Mor. Označení giskana pokrývá sev. okraj slez. dialektů. Z Těšínska je doloženo pojmenová- 

ní polévačka a z jz. Uherskobrodska slovo zalévačka. 

Ve městech se udržují tradiční názvy, nověji proniká výraz konev. 

4 cefna  jen nář.; Jg, Bš Tišnov (Kt cefnička ‚konvice‘) — Hláskovou 

úpravou a derivací z nář. ceva ‚roura, trubice‘. 

cechna  jen nář.; Jg — Viz cefna. 

giskana  jen nář. — Přejato z něm. (Gießkanne). 
komva  jen nář. — Viz konva, m regresivní asimilací. 

konev  stč., Jg i SSJČ kropicí konev, pol. konew — Přejato z něm. 

(sthněm. channa). 

konva  jen nář.; Jg mor., SSJ kanva na polievanie — Od konev, viz 

tam; změna morfologické charakteristiky (přechod k pro- 

dukt. typu žena). 
konvice  v sled. významu jen nář.; Jg dem. (SSJČ ‚nádoba uzpůsobe- 

ná k snadnému vylévání tekutiny‘) — Derivací a specifikací 

od konev, viz tam. 
kropáč  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚násadec s otvory u kropicí 

konve‘) — Od kropit. 

 

kropenice  v sled. významu jen nář.; Jg, dluž. chropnica — Od kropit. 

kropenka  Jg, SSJČ zast. — Od kropit. 

kropice  Kt, SSJČ, hluž. krjepjawa — Od kropit. 
kropička  SSJČ — Univerbizací spojení kropicí konev. 

kropidlo  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ‚náčiní ke kropení‘) — 

Od kropit. 
polévačka  jen nář.; Jg polevačka, SSJ polievacia kruhla, pol. pole- 

waczka — Univerbizací sousloví polévací konev. 

pudlač  jen nář.; Jg též pudlačka ‚konev‘ (Bš pudło laš., val. ‚mírka 
na obilí; pouzdro‘, pol. pudłak ‚míra medu‘) — Adaptací vý- 

razu přejatého z něm. 

zalévačka  jen nář. — Univerbizací sousloví zalévací konev. 

5 konev Ju 3 — kanta Ju 1, 2, 5–7, Ru 4 — giskana Po 1 — koni„ka Po 1 

6 ASJ IV 172 

Fi 

17 lístek (1364), lísteček (1365) — mapa s. 81 

1 M lístek (lystek 801, 805, 819, lýstek 738) — léstek (též lejstek 713) 

lupínek — lupánek 

lupínko 

lísteček — lístejček — lésteček 

2  Nář. pojmenování pro malý rostlinný list se liší po stránce lexikální i hláskoslovné (např. lístek × léstek, lu- 

pínek × lupánek). Slovo lupínek vykazuje též diference v rodě (lupínko). 

V komentáři i na mapě jsou zpracovány odpovědi na dvě otázky dotazníku. Na slově lístek se sledoval rozdíl mezi 

dlouhým í a é po souhlásce l (lístek × léstek), na slově lísteček se měl zachytit rozsah sekundární 

přípony -ejček. Nář. materiál kromě uvedených předpokládaných rozdílů přinesl také územní rozšíření lexému 

lupínek. 

První i druhý stupeň deminuce slova list dokládají nářečí zcela běžně (lístek, lísteček), druhý stupeň k slo- 

vu lupen (lupíneček) je zcela ojedinělý. 

Zatímco výraz lístek má běžně též význam ‚papírový lístek‘, u slova lupínek jde vždy jen o list rostliny. 

Mluva měst se výrazněji neliší od venkovského okolí; v oblasti výrazu lupínek je zejména u ml. generace 

častější slovo lístek. 

3  Na celém zkoumaném území jsou běžné výrazy lístek a lísteček (v centr. a vých. úseku střm. nářečí v hlás- 

kové podobě léstek a lésteček; v sz. Čechách byla zaznamenána obměna lístejček). Dubletně se v nářečích jzč. 

s menšími přesahy do nářečí střč. a na jz. Moravě vyskytuje rovněž slovo lupínek, v zč. nářečích jeho rodová va- 

rianta lupínko (k zákl. výrazu lupeno). Na širším Strakonicku byla vedle formy lupínek zapsána ještě hlásková 

podoba lupánek. 

4 lésteček  jen nář. — Z lísteček, viz léstek. 

léstek  jen nář. — Z lístek změnou širokého í po souhl. l, viz tam. 

 

lísteček  stč., Jg, SSJČ, SSJ lístoček, pol. listeczek — Viz lís- 

tek. 
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lístejček  jen nář. — Z lísteček sekundárním analogickým sufixem 
-ejček (podle lesejček, prstejček apod.). 

lístek  stč., Jg, SSJČ, SSJ lístok, pol. listek, hluž. listk — Dem. od list, 

psl. *listъ. 

lupánek  jen nář.; Jg — Z pův. lupének jzč. změnou e > a po původ- 

ním -p’-, viz lupínek. 

lupínek  stč. lupen, lupěn, dem. nedoloženo, Jg též lupének, SSJČ 
 

též lupének kniž. (SSJ lupienok dem. k lupeň ‚plátek okvětí‘) 
— Dem. k lupen, pův. *lepenъ samohl. u od lupiti ‚loupati‘, 

srov. slupka. 

lupínko  jen nář.; SSJČ nář., též lupénko nář. (Jg lupeno ‚lupení‘ 

hromad.) — Dem. k lupeno, to z lupen přechodem k stř. 

rodu.

5 lístek Po 1, Ju 3–6, Ru 1, 2, 5 — listek Ju 1, 2 — lupínek Ju 5, Ru 4 — lupínko Ru 2, 3 

lísteček Po 1, Ju 2–5, 7, Ru 2, 5 — listeček Ju 1, 2 — listejček Ju 2, 4, Ru 1 

6 AJŚ 218, SSA 3.94, ALE 45 

Bh 

18 ujmout (1118) — mapa s. 81 

1 M (h)ujmout se (ujmnyc śe 831) 

(h)ujat se 

přijmout se (přémót se 663) 

přímnout se 

přijat se (přyjoc’ se 828) — přyjunt śe 

N chytit se, chytnout se, uchytit se, uchytnout se, hopnót se, udac’ se 

2  Zjišťovaly se nářeční ekvivalenty spisovného výrazu ujmout se (v kontextu „o rostlině“). Byly zazname- 

nány deriváty souvisící s psl. základem *-jęti. Objevují se diference slovotvorné (např. přijmout se × ujmout se) 

a morfologické (např. přijmout se × přímnout se, ujmout se × ujat se), hláskoslovného charakteru je rozdíl při- 

jat se × přijunt se. 

Z mapování byly vyloučeny výrazy (u)chytit se, (u)chytnout se. Ty se mohou – jako fakultativní – objevit 

na celém zkoumaném území. 

3  Území českého národního jazyka se člení mezi slovotvorné odvozeniny od základů -jmout se a -jat se; vý- 

jimkou jsou zč. nářečí, která se vydělují tvarem přímnout se. Varianty se základem -jat se zaujímají východní ob- 

lasti, jejich záp. hranici přibližně vymezuje linie procházející městy Prostějov a Břeclav. Holešovsko, vých. část 

opavské podskupiny a část Ostravska se vydělují variantou s infinitivním -jmout se. Jablunkovsko se liší obmě- 

nou přijunt se. 

Existence předpony při- je typická pro jč. nářečí (s přesahem do jz. cípu Moravy), dále pro sev. oblast nář. 

svč., sv. část dialektů střm., Valašsko a slezská nářečí. Na ostatním území byla zapsána předpona u-. 

Jazyková situace ve městech se shoduje s příslušným venkovským okolím, jako progresivní se navíc uplat- 

ňuje téměř všude výraz ujmout se. 

4  Výrazy s kořenným -j- vycházejí ze společného psl. základu *-jęti. Podoby -jat a -jmout jsou pak neologismy utvořené kmenovou 

analogií: buď vyrovnáním s kmenem prézentním, nebo s infinitivním, reprezentovaným základem participia l-ového nebo pasivního. 

přijat se  stč., Jg slc., též přijíti se, SSJČ říd. a nář., též přijíti se zast. 
přijmout se  Jg, SSJČ. 

přijunt se  jen nář.; pol. przyjąć się — Hlásková podoba s rozloženou 

nosovkou navazující na polské jazykové území. 

přímnout se  jen nář. — Od přímout se, to nář. hlásková obměna vý- 
razu přijmout se, přechodem ke vzoru tisknout. 

ujat se  jen nář.; stč. ujieti sě, Jg též ujíti se, SSJ ujať sa, pol. ująć się. 

ujmout se  Jg, SSJČ. 

5 ujmout se Ju 3 — přijmout se Ju 4 — přimout se Ju 4, 5 — přijať se Ju 7 — přímnout se Ju 1–3, 5 

6 — 

Kl 

19 kapusta (1127) — mapa s. 83 

1 M kapusta (kapuzda 613, strapatá k. 755, k. strapačka 755) 

kel (keł 702, 710, 713, 724, 730, 746, ke„ 729) — kél (kíl 669, 670, 673) — kchel — kchél — kchejl 

kélí 722 

S střapaté zelé 752, velškraut 818 
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2  Nář. pojmenování pro kapustu, tj. odrůdu brukve zelné s kadeřavými listy tvořícími hlávku, vykazují ved- 

le diference lexikální též rozdíly hláskoslovné. 

Zaznamenané názvy jsou výrazy přejaté, které patrně v minulosti označovaly různé druhy zeleniny rodu 

Brassica (srov. význam slova kapusta ve spis. češtině se slovem kapusta ‚zelí‘ ve spis. slovenštině). 

Na mapě registrujeme hláskoslovné obměny kel, kchél, kchejl; nesledujeme však rozšíření podoby kéł 

s nenáležitým ł. 

V oblastech, kde se kapusta dříve nepěstovala, nebyly přirozeně její názvy zaznamenány. 

3  Izoglosa dělící výrazy kapusta a kél sleduje starou hranici česko-moravskou. Slovo kapusta, shodné se 

spis. jazykem, je běžné v Čechách, nověji proniká zvláště do Slezska a je časté v městské mluvě. Výraz kél (na 

Moravě a částečně i ve Slezsku) je hláskoslovně hojně obměňovaný: podoba kél je běžná v úzkém pruhu od 

Šumperka až po Kyjov a rozptýleně i dále na vých. Moravě, obměna kchél zaujímá větší záp. část střm. nář., 

v oblasti čm. nář. jsou časté formy kchejl (v sev. úseku) a kchel (v již. části), varianta kel je typická pro vých. po- 

lovinu Moravy a Slezsko. 

4 kapusta  stč., Jg, SSJČ, pol. włoska kapusta (SSJ ‚zelí‘) — Přejaté 

slovo, rozšířené ve většině slovanských jazyků: jeho posled- 

ním pramenem je středolat. compos(i)ta ‚kysané (pův. smí- 
chané) zelí‘, vzhledem k slovan. ka- asi kontaminované 

s pokračováním středolat. caputium ‚hlávka‘. 

kel  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ — Viz kél; krácení kmenové sa- 
mohlásky. 

 

kél  jen nář.: SSJČ nář., Kt — Přejato z něm. dial. (střhn. koele). 

kélí  jen nář. — Kontaminací výrazů kél a zelí. 
kchejl, kchel, kchél  jen nář. — Viz kél a kel: aspirace náslovného k- 

v návaznosti na něm. výslovnost (srov. II-188 kostelní kůr). 

střapaté zelí  jako sousloví jen nář. — Popisné spojení. 
velškraut  jen nář. — Přejato z něm. 

5 kapusta Ju 1–4 — kél Ju 4, Ru 3 — kel Ju 4, 5, 7, Ru 1, 2 — kchél Ju 6 — kelkapusta Ru 4 — velškraut Po 1 

6 — 

Fi 

20 košťál (1129) — mapa s. 83 

1 M košťál (koščal 517, 71, gožďál 719) — koščil 

hloub (též 634, hłub 676, 678, 680–684, 703, 721, 722, húb 701, 703, 705, 729, 732, 736, 738, 745, 757, 

801, též 744) — h b (h b 756) — glumb 

húbek 731, 735, 737 

N h„úbí, hłobí, prostředek 75, kłak 803, mačinka 620 

2  Nářeční výrazy pro košťál, tj. ztuhlý stonek některých druhů zeleniny, zejména zelí a kapusty, vykazují 

vedle rozdílu lexikálního i okrajové diference slovotvorné (hloub × hloubek) a hláskoslovné (hloub × hĺb 

× glumb).  

Slabika -lǫ- prošla analogickým vývojem jako psl.  (hĺb, húb). 

3  Výraznou územní dichotomii představují lexémy košťál a hloub. (O uvedeném lex. rozdílu pojednává už 

J. Blahoslav ve své Gramatice české z r. 1571.) 

Pojmenování košťál zaujímá celé území Čech a zahrnuje téměř celou oblast nář. střm., jako novější ozna- 

čení málo proniká do vm. dialektů. Hlásková varianta koštil se dokládá ze Znojemska. 

Slovo hloub je běžné v nář. vm. (s výjimkou úzkého záp. okraje), na Holešovsku a v nář. slez. Forma hĺb 

se vyskytuje na Zlínsku, Valašskokloboucku a na Kopanicích, obměna glumb byla zachycena v čes.-pol. smíše- 

ném pásu. 

4 glumb  jen nář.; pol. głąb — Viz hloub, obměna s rozloženou nosov- 

kou (navazující na pol. jazykové území). 

hĺb  jen nář.; Bš hłb — Viz hloub; analogií podle stĺp. 
hloub  jen nář.; Jg, Bš hłúb vých. Mor., SSJ hlúb, hluž. hłub — Psl. 

*ģlǫbъ ‚stonek, košťál‘. 

hloubek  jen nář.; Jg též hloubík obě dem. — Formální dem. k hloub, 
viz tam. 

 

košťál  Jg, SSJČ, Bš koščal, SSJ koštial hovor. expr. — Od kost expr. 
sufixem -ál. 

koštil  jen nář. — Viz košťál; i krácením í vzniklého nadměrnou pře- 

hláskou ’a > ie > í. 

5 košťál Ju 1–3, 5, 6 — hlúb Ju 7 — hlub Ju 7 

6 SSA 5.47 

Fi 
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21 hrachový lusk (1132 a) — mapa s. 85 

1 M lusk (usk 734) 

lusek 

luska (lúska 107, uska 735) 

usko 736 

struk 

struko 106, 701 

strouček (strunček 831) 

strunčko 

2  Nářeční označení hrachového lusku se diferencují lexikálně (lusk × struk), slovotvorně (např. lusk × lusek), 

morfologicky (např. lusk × luska × lusko) a hláskoslovně (např. strou- × strun-). 

3  Pro zeměpisné rozšíření zjištěných nářečních pojmenování je příznačná lexikální dichotomie představená 

výrazy odvozenými jednak od základu lusk-, jednak od základu struk-. Hranice vymezující území výskytu uve- 

dených lexémů probíhá východní částí zkoumaného území. Ve slez. nářečích, na Holešovsku a v nář. vm. s vý- 

jimkou jejich jz. oblasti se užívá názvu struk, v již. úseku tohoto areálu a na vých. Vsetínsku formy strouček. 

Výchozí podoba struk zasahovala dříve patrně rozsáhlejší území, jak o tom svědčí enkláva v sev. části čm. nář. 

a ojedinělý výskyt na Brněnsku a odděleně i v Podještědí. 

Pro záp. a stř. část území českého národního jazyka jsou příznačná pojmenování se základem lusk-: výraz 

luska byl zapsán v Čechách s výjimkou sev. poloviny střč. nář. a Podkrkonoší, na Moravě se objevuje řidčeji, a to 

zejména na širším Brněnsku, Břeclavsku a ve východním okraji střm. dialektů. Forma lusk se dokládá soustře- 

děně ze sev. poloviny střč. nářečí, především však z nář. čm. a střm. 

Podoba lusek se vyskytuje v Čechách, vždy v oblastech kontaktu forem lusk a luska, a to v již. úseku střč. 

nář. a v sev. úseku dialektů svč. 

Situace ve městech odpovídá stavu zjištěnému ve venkovském okolí, nověji se šíří slovo lusk, shodné se 

spisovným jazykem. 

4 lusek  jen nář.; Jg též luštěk — Patrně neologismus vzniklý z uzuální- 

ho plurálu lusky, který se mohl vykládat jako maskulinum 

i femininum. Viz lusk a luska. 

lusk  Jg, SSJČ — Od luskat pův. ‚loupat‘. 
luska  Jg, Bš łuska Zábř., SSJČ říd. — Rodová varianta výrazu lusk, 

viz tam. 

lusko  jen nář. — Rodová varianta výrazu lusk, viz tam. 
strouček  v sled. významu jen nář.; Jg dem. — Formální deminutivum 

od výrazu struk, viz tam. (Srov. též II-25 strouček česneku.) 
 

 

struk  v sled. významu jen nář.; Jg též strouk st. a mor. slc., SSJČ 
nář., SSJ, pol. strąk, hluž. truk — Psl. asi *strukъ, *strǫkъ 

‚lusk, šešule‘. 

struko  jen nář. — Rodová varianta výrazu struk, viz tam. 
strunčko  jen nář. — Hlásková obměna výrazu stroučko (to formální 

deminutivum od výrazu struko) s rozloženou nosovkou. Viz 

struko.

5 lusk Ju 3, Ru 3 — luska Po 1, Ju 1, 2, 4–6 — strúček Ju 7 

6 OLA 508 (lusk), ALE 76 (lusk) 

Kl 

22 nezralý hrachový lusk (1132 b) — mapa s. 85 

1 M dlaška (dláška 160, 520, laština 116) — dlašťka (dlaštka 604, 609, 612, 615, 626) — dleška 

tlaška (tlaska 451,453) — tleška 

kleška (kleska 224, klištka 239, voklešek 403) 

klešťice (klešťina 317) 

klíšťe (klíšťák 334) 

klepina (tlepina 407, 442) 

S deščička 660 

2  Při zjišťování nářečních označení hrachového lusku (srov. mapu II-21 hrachový lusk) byla navíc zazna- 

menána i slova pojmenovávající nezralý, tj. tenký, ještě neplný hrachový lusk. Mapa pozitivně znázorňuje ze- 

měpisné rozšíření právě těchto ekvivalentů, tj. výrazů, které svědčí o rozlišování názvů zralého i nezralého hra- 

chového lusku. Nářeční materiál byl doplněn údaji z KLA. O situaci na území, na němž k uvedenému 

diferencování nedochází, pojednává předcházející mapa. 
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Naprostá většina zaznamenaných výrazů je odvozena od sloves onomatopoického původu (dlaskat, dles- 

kat, tlaskat, tleskat, kleskat – všechna ‚vydávat pleskavý zvuk‘), a je tudíž problematické stanovit hranici, kdy 

lze vztahy mezi jednotlivými slovy považovat za protiklad lexikální a kdy za hláskoslovný. Ve snaze vymezit 

hláskové odlišnosti konsonantické a vokalické klademe do výchozí lexikální opozice základy dl(a)sk- × tl(a)sk- 

× kl(e)sk- × klep-; vztah dlašk- × dlešk- aj. pokládáme za hláskoslovný. 

V menší míře byly zjištěny i rozdíly slovotvorné (např. kleška × kleštice × kleština). 

3  Speciální označení nezralého hrachového lusku, jež mají povahu termínu, byla doložena ze západní 

a střední části zkoumaného území. Největší rozsah byl zjištěn u výrazu dlaška. Toho se užívá v mikroareálu na 

sev. Plzeňsku, hlavně však v nář. svč. a v již. úseku přechodného pásu čm. Pro záp. polovinu Moravy je pří- 

značná obměna dlašťka. Na přilehlém Ledečsku a Jindřichohradecku je rozšířen výraz tlaška. Ve střč. nář. do- 

minují podoby s kořenným -e-, a to dleška zejména podél hranice svč. a střč. dialektů a tleška ve střední části 

střč. nářeční oblasti s centrem na Benešovsku. Na území na sz. od Prahy a na severním Příbramsku bylo zachy- 

ceno pojmenování kleška, forma kleštice se vyskytuje v již. polovině zč. nář., odděleně pak na Písecku 

a Prachaticku. Strakonicko se vyčleňuje regionalismem klepina, na úzkém pruhu území mezi Rakovníkem 

a Strakonicemi byl zaznamenán ekvivalent klíště. 

4 deštička  jen nář. — Z dlaštička adideací k nář. výrazu deštička ‚de- 

stička‘ na základě zvukové podobnosti slov a pro etymolo- 

gickou neprůhlednost slova dlaštička, to dem. od dlaška, viz 

tam. 

dlaška  jen nář.; Jg též dlasek, Kt též dlašek, SSJČ nář. — Z nář. 
dlaščka zjednodušením souhláskové skupiny. Od zvukoma- 

lebného slovesa dlaskat. 

dlašťka  jen nář.; SSJČ dlášťka nář. — Od zvukomalebného slovesa 
dlaskat sufixem -ka. 

dleska  jen nář.; Jg též dleska, SSJČ nář. — Od zvukomalebného dles- 

kat sufixem -ka. 
klepina  jen nář. — Nejasné, patrně souvisí s výrazem klípě ‚mládě 

špatně vyvinuté‘ na základě konotačního příznaku ‚nezra- 

 

 

lost‘. Není ani vyloučena příbuznost s něm. (nář. Schefe 
‚lusk‘, to z ide. *(s)ken- ‚krýt, zahalovat‘). 

kleška  jen nář.; Jg kléštka, klíštka — Od zvukomalebného slovesa 

kleskat sufixem -ka. 
kleštice  jen nář.; Jg — Od zvukomalebného slovesa kleskat sufíxem 

-ice. 

klíště  v sled. významu jen nář. — Od zvukomalebného slovesa kles- 
kat adideací k výrazu klíště na základě zvukové podobnosti 

a etymologické neprůhlednosti slova. 
tlaška  jen nář.; Jg — Od zvukomalebného slovesa tlaskat sufíxem 

-ka. 

tleška  jen nář.; Jg též tlešťka — Od zvukomalebného slovesa tleskat 
sufíxem -ka. 

5 — 

6 — 

Kl 

23 rajské jablíčko (1133) — mapa s. 87 

1 M rajské jablíčko (r. jabúčko 755, r. jabłuško 819, jarski jabličko 154) 

rajské japko 

rajskí n. sg. 

rajče n. (jarče n. 154) — rajča n. 

rajšče n. (rajsče n. 402, 422, 423, rajšča n. 757) 

rajščák 

rajčinka 755 

paradajské jablíčko (pararaj- 516, 602, p. jabúčko 736, 752, p. jablíšku 633) 

paradajské japko (paradej- 632, pararaj- 748, 804, 809) 

paradajské n. sg. (paratajska f. 612) 

paradajka (paradejka 719, 833, pararajče n. 619) 

paradajz m. 638, 652, 801 

paradizepfl 819 

tomata (tomáta 119) 

2  Byla zjišťována nář. pojmenování pro rajské jablíčko, plod byliny z čeledi lilkovitých (Solanum lycopersi- 

cum). Výzkum ukázal, že k označení plodu i celé rostliny se většinou užívá jediného názvu. 

Vedle výrazného lex. protikladu (raj- × paradaj-) se v získaném nář. materiálu projevily též diference 

v typu pojmenování (rajské jablíčko × rajče, paradajské jablíčko × paradajka), diference slovotvorné (např. raj- 

če × rajščák) i hláskové (rajče × rajča). Rozdíl rajče × rajšče považujeme za slovotvorný, neboť podoba rajče 

byla utvořena z adjektiva rajský formantem -če, podoba rajšče formantem -e (s alternací -sk- > -šč-). 
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Na našem území se rajská jablíčka začala pěstovat ve větším měřítku teprve začátkem 20. století. Jejich 

základním pojmenováním se stala sousloví rajské jablíčko/jabko, paradajské jablíčko/jabko, jež vznikla překla- 

dem něm. složeniny (viz oddíl 4). Tato dvouslovná pojmenování si podržela terminologickou platnost až do 

dnešních dnů a zároveň posloužila i jako fundující základ pro tvoření dalších, a to jednoslovných názvů, jež jsou 

v nářečí pociťovány jako novější (rajče, paradajka apod.). K označení rajského jablíčka jsou tedy na většině 

zkoumaného území k dispozici dubletní, mnohdy i tripletní výrazy. 

Součástí slovní zásoby spisovné češtiny jsou dvouslovná pojmenování rajské jablíčko/jablko a jejich uni- 

verbizovaná podoba rajče. 

3  Základní protiklad raj- × paradaj- doplňuje okrajový přejatý název tomata, typický zvláště pro Hlu- 

čínsko. 

Většinové pojmenování rajské jablíčko se vyskytuje v Čechách a v nářečí čes.-mor. Odtud proniklo dále 

na Moravu, zejména do její záp. části. Jeho varianta rajské jabko byla zachycena především na sev. a sv. okraji 

střm. dialektů, na sev. Valašsku a ve střed. pruhu Slezska. Porůznu se objevuje též v Čechách a na ostatním úze- 

mí střm. dialektů. Výraz rajče je rozšířen na značné části zkoumaného území. V Čechách a v oblasti čes.-mor. 

nářečí se vyskytuje téměř důsledně, na Moravě a ve Slezsku pak méně pravidelně. Častěji byl zaznamenán jen 

v sev. oblastech střm. dialektů. V podobě rajča se nachází na Valašsku, Frenštátsku a Uherskobrodsku. Varianta 

rajšče byla zaznamenána především v záp. polovině jč. nářečí a ojediněle na již. Moravě. Substantivizované adj. 

rajské se vyskytuje řídce v Čechách a na záp. polovině Moravy (zejména na okrajích tohoto území). Pro již. úsek 

moravsko-slovenského pomezí je typický (v návaznosti na slovenské jazykové území) výraz rajščák. 

Pouze na Moravě a ve Slezsku jsou soustředěna pojmenování se základem paradaj-. Sousloví paradajské 

jablíčko se často vyskytuje na záp. Moravě, jeho varianta paradajské jabko především v nář. střm. (kromě jejich 

záp. a sev. části), méně často na Valašsku a v záp. polovině Slezska. Pro nář. vm. a na ně navazující nář. čes.-pol. 

smíšeného pruhu je typický výraz paradajka. Substantivizované adjektivum paradajské bylo doloženo spora- 

dicky ze všech mor. nářečí (soustředěněji se vyskytlo jen v širokém okolí Boskovic a Znojma) a zcela ojediněle 

ze Slezska (Hlučínsko). 

V městské mluvě má – vedle výrazů typických pro blízké venkovské okolí – pevné postavení pojmenová- 

ní rajče (v pohraničních městech bylo často zachyceno jako výraz jediný). 

4 paradajka  jen nář.; SSJ hovor. — Odvozeno od adjektiva paradaj- 

ský, viz paradajské jablíčko/jabko. 
paradajské  n. sg. jen nář. — Substantivizací adjektiva z dvouslovné- 

ho spojení paradajské jablíčko/jabko. 

paradajské jabko  jen nář.; Kt paradajská jablka — Sousloví; adjek- 

tivní část sousloví byla odvozena od prvního členu složeniny 

přejatého z rakouské němčiny (Paradeis-), substantivní část 

tvoří překlad druhého členu něm. složeniny (Paradeis-apfel) 
jablko, ob. jabko. 

paradajské jablíčko  jen nář.; SSJČ nář. — Viz paradajské jabko; 

substantivní část sousloví představuje formální dem. od 
jablko. 

paradajz  jen nář. — Přejato z rakouské němčiny (Paradeisapfel). 

paradízepfl  jen nář. — Přejato z něm. Paradiesäpfel (pl.). 
rajča  n. jen nář. — Viz rajče. Novotvar podle substantiv nář. typu 

kuřa (forma s neprovedenou přehláskou ’a > e). 

 

rajče  n. SSJČ — Univerbizací sousloví rajské jablíčko/jabko. 

rajčinka  jen nář.; SSJ rajčina hovor. — Od rajčina; navazuje na slo- 

venské jazykové území, 
rajské  n. sg. jen nář. — Substantivizací adjektiva z dvouslovného 

spojení rajské jablíčko/jabko. 

rajské jabko  Kt, SSJČ, u obou rajské jablko — Překlad něm. 
Paradiesapfel, popř. Paradeisapfel (rakouská něm.). (Ve stč. 

‚granátové jablko‘; námi sledovaný význam je až novočes- 

ký.) 
rajské jablíčko  SSJČ — Viz rajské jabko a paradajské jablíčko. 

rajščák  jen nář.; Kt — Od rajský. 

rajšče  n. jen nář. — Univerbizací sousloví rajské jablíčko/jabko. 
tomata  f. jen nář.; SSJČ říd. tomata, tomáta (n. pl.), SSJ tomatový 

(kuchařský termín), hluž. tomata (f.) — Z franc. tomate (to 

z indiánských jazyků) prostřednictvím něm. Tomate ‚rajské 
jablíčko‘.

5 rajskí jablíčko Ru 1 — paradajka Ru 1 — paradajz Ju 5, 7, Ru 5 — paradajs Ju 1–4, Ru 3 — paradejs Ru 4 — paratajs Ru 2 — paratejs Ru 2 — 

paradajzl Ju 6 — paradajzla Ru 2 — paratajzle Ru 1, 2 — tomáta Po 1 

6 ASJ IV 56:18 a; AJŚ 147; OLA 514; ALE 78 

Pl 

24 petržel (1134) — mapa s. 89 

1 M petržel f. — petržél — petržal (-ál 519, 620, 626, 75, též 734) — petružel — petružél 639, 643 

petržela 732 

petržedle f. 419, 428, 429 

petruška 

petržel m. — petržal 603 — petružál 162 
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petrželí n. — petrželé — petržalé 734, 735 — petruželí — petruželé — petrzelí 721 — petrzelé 738, 747, 

814 — petruzeli — petruzele 817 

S patružen/patružlen 755 

2  Výzkum byl zaměřen na areálové vymezení slovotvorných prostředků v nář. názvech pro petržel, tj. byli- 

nu s dělenými listy a s okolíky bílých květů, pěstovanou pro kořen a nať (rod Petroselinum). Specifické výrazy 

pro nať byly zapisovány jen výjimečně a nejsou na mapě zakresleny (několik záznamů je pouze z Čech; jde 

o dem. podoby petrželka – západněji, petržilka – východněji, petruželka). 

Vedle rozdílů slovotvorných (petržel × petruška × petrželí) byly zaznamenány i diference morfologické 

(petržel f. × petržela f. × petržedle f.), v rodě (petržel f. × petržel m.) a zejména hláskoslovné (petržel × petržél 

× petržal × petružel apod.). Tato variabilita odráží různé způsoby adaptace cizího slova v českém jazykovém 

prostředí. 

Pozn.: Slovo petrželí hodnotíme ne jako pouhou rodovou variantu slova petržel, ale jako variantu slovo- 

tvornou, přistupuje zde totiž nový významotvorný příznak – kolektivnost (formant -í; petržel se vždy pěstuje ve 

větším množství, jednotlivina je zde tedy nazývána stejně jako více rostlin). 

3  Územní rozčlenění nář. pojmenování je koncentrováno na Moravu a do Slezska. Z hlediska slovotvorného 

se zkoumané území rozpadá do tří oblastí: pro Čechy a záp. polovinu Moravy je charakteristické pojmenování 

petržel f., vých. polovina Moravy s již. Slezskem se vyznačuje variantou petrželí, Slezsko má odvozeninu pet- 

ruška. Slovotvorná hranice petržel × petrželí je naprosto ostrá; slovo petržel, shodné se spis. jazykem, proniklo 

vých. od této hranice pouze do měst, vůbec ne však do mluvy venkova. 

Oba dva naposledy uvedené výrazy jsou dále bohatě hláskově diferencovány: Vlastní podoba petržel za- 

bírá celé Čechy a záp. okraj Moravy, oblast s centrem na Brněnsku má obměnu s prodlouženým vokálem petr- 

žél, již. Morava (mezi Slavonicemi, Třebíčí a Břeclaví) je charakterizována variantou petržal (ta je doložena též 

z Novoměstska). Na sz. okraji Čech a na většině území svč. nář. byla zpravidla jako dubletní zaznamenána po- 

doba petružel. 

Varianta petrželí má ještě více hláskových obměn: vlastní petrželí v souvislém pásu táhnoucím se od nej- 

severnějšího okraje vm. nář. přes Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Kyjov až k Břeclavi a na menší oblasti na sev. 

Uherskobrodsku, petrželé na již. Vsetínsku a již. Uherskobrodsku (na vých. Břeclavsku petržalé), petruželí na 

rozsáhlém území ve středu Moravy, petruželé na Vsetínsku, petrzelí ojediněle na Novojičínsku, petrzelé již. od 

Příbora, petruzelí v již. Slezsku (tam zpravidla v dubletě s výrazem petruška). 

Morfologická varianta petržedle tvoří malý areál na sev. Jindřichohradecku. 

Podoby muž. rodu byly zachyceny řídce, zpravidla nedubletně na okrajích oblastí s příslušnými podoba- 

mi rodu ženského. 

4  Všechna zaznamenaná pojmenování vznikla adaptací lat. výrazu petroselinum (slova na -l jsou ze střhn. petersil, to z lat., slova na 

-n přímo z lat.). Uvádíme zde pouze výrazy doložené v excerpované literatuře; všechny ostatní jsou jen nář. 
patružlen  jen nář.; Jg petružlen, petržlen slc., Kt petružleň kopanič., 

SSJ petržlen, Kl petružlen. 

petruška  v sled. významu jen nář.; Kt u Příbora, též petružka, SSJ 
nář., pol. pietruszka, hluž. petruška — V návaznosti na polšti- 

nu; nelze vyloučit vliv domácké podoby žen. jména Petra. 

petružel  Jg, SSJČ zast. a nář., ALJ též jč., Kl m. 

petruželí  jen nář.; Kt na Mor. 

petržal  f. jen nář.; ALJ. 

petržal  m. jen nář.; SSJ nář. 
petržel  f. SSJČ, Jg též petruž, hluž. pětršilka. 

petržel  m. jen nář.; Jg slc., SSJ nář. 

petrželí  jen nář.; SSJČ nář. 

5 petržel f. Ju 2, 3, 5, 6, Ru 1–4 — petružel Po 1, Ju 1, 2 — petržel m. Ju 4, 5 — petrželí Ju 7, Ru 5 — petruželí Ju 7 — petruželé Ju 7 — peršun 

Ju 5 

6 ASJ III 295, IV 58:20b 

Či 

25 stroužek česneku (1141) — mapa s. 91 

1 M struk 

strouček (stručok 801, strunček 831) — štrouček (též 315, 328, 648, 674, šróček 642, též 662) 

stroučka — štroučka (též 663) 

stroučko (strúko 701, strunčko 832–836, 84) 

stroužek (stroušek 204, 212, 334, 440) — strouzek (strousek 406, 440) 

strouška 
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strouže n. 103–105 

vroubek (roubek 117–119, 129) 

pazourek — parouzek (parousek 307, padouzek 307) 

špárek (špálek 453) 

drápek 306, 424 

zoubek (vozoubek 423) 

křížalka 135 (křéžalka 650) 

S prasátko 406 

2  Nář. pojmenování části hlávky česneku se liší lexikálně, slovotvorně (např. struk × strouček), gramatic- 

kým rodem (např. strouček × stroučka × stroučko) i hláskoslovně (např. stroužek × strouzek × stroušek × strou- 

sek). 

Žádné nář. pojmenování stroužku česneku není původní, téměř všechna vznikla metaforickým pře- 

nášením na základě podobnosti. Některá naše nář. označení (pazourek, špárek, drápek) se motivačně sho- 

dují s němčinou, srov. něm. Zehe (Knoblauchzehe) ‚pazour, pařát, dráp‘. Většina z nich jsou formální de- 

minutiva. 

Rozdíl mezi formami strouček a stroužek vznikl patrně v důsledku adideace etymologicky málo průhled- 

né původnější formy strouček k základu slovesného původu (strouhat – stroužek). Rozdíl strouček × stroužek vede- 

me na mapě jako rozdíl lexikální. 

Materiál získaný naším výzkumem byl konfrontován s materiálem KLA. V něm se navíc objevily ještě 

další formy a výrazy: pstroužek (okolí Žamberku a Semil), štrouzek (Kolínsko), pazoušek (Vysokomýtsko), 

štránek (Novopacko a Mnichovohradišťsko). 

3  Největší územní rozšíření mají výrazy stroužek a strouček. Starší podoba strouček je typická pro vět- 

šinu Moravy a Slezska a pro zč. a szč. okraje (Plzeňsko a Rakovnicko, Roudnicko a horní Pojizeří). Z ob- 

lasti slova stroužek, zabírající velkou část Čech (sev. polovinu střč. nář. oblasti, většinu svč. nářečí) a saha- 

jící až na Znojemsko, vyděluje se na Příbramsku a Benešovsku rozsáhlé území hláskoslovné varianty 

strouzek. 

Na Těšínsku a Jablunkovsku byly zapsány rodové varianty stroučko, v Podkrkonoší varianta strouže. 

Nevelké enklávy na širokém Litovelsku a na Královéhradecku a Břeclavsku mají varianty rodu ženského 

(stroučka, štroučka, stroužka). Kompaktní území mezi Kyjovem a Břeclaví vytváří hlásková podoba štrouček. 

Zejména ve střední části Slezska převládá nedeminutivní forma struk. 

Největší okrajovou oblast tvoří na jihozápadě Čech a na přilehlé jihozápadní Moravě slovo pazourek, v úseku 

mezi Klatovy a Plzní v přesmyknuté podobě parouzek. Z této protáhlé oblasti se vyčleňuje Českobudějovicko 

výrazem špárek. Na Táborsku vystupuje nevelké území výrazu zoubek, který tvoří další oddělenou oblast ještě 

na Zábřežsku. Pro Náchodsko s přilehlým Kladskem je typické označení vroubek (roubek). Výskyt ostatních le- 

xémů je sporadický. 

4 drápek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ ‚ro- 

hovitý zahnutý útvar na konci prstů na nohou savců‘). 

křížalka  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (Jg ‚kou- 

sek, dílek něčeho‘). 
parouzek  jen nář. — Z pazourek přesmykem, viz tam. 

pazourek  Jg pazour česnekový, SSJČ obl. čes. — Přenesením význa- 

mu (SSJČ dem. k pazour ‚zvířecí prst s drápem‘). 
prasátko  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu. 

strouček  jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ strúčok dem. — Formální dem. 

k struk, viz tam. 
stroučka  jen nář.; SSJČ stručka nář. — Ze strouček, viz tam, přecho- 

dem k žen. rodu. 

stroučko  jen nář. — Ze strouček, viz tam, přechodem k stř. rodu. 
strouzek  jen nář. (Jg struzek ‚něco odstrouhnutého‘) — Přenesením 

významu. 

strouže  jen nář. — Ze stroužek přechodem k stř. rodu, vzoru kuře. 

 

stroužek  Jg, SSJČ, SSJ strúžok — Adideací k strouhat ze strouček, 

viz tam. 
stroužka  v sled. významu jen nář. — Ze stroužek přechodem k žen. 

rodu. 

struk  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ — Přenesením vý- 

znamu. Psl. asi *strCkъ nebo *strukъ ‚lusk, šešule‘. 

špárek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ dem. 
k zast. ob. špár ‚prst s drápem‘). Motivačně stejné je nář. pa- 

zourek, drápek, srov. tam. 

štrouček  jen nář. — Ze strouček patrně vlivem něm. 
štroučka  jen nář. — Ze stroučka patrně vlivem něm. 

vroubek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ 

dem. k vrub ‚rýha vzniklá seknutím, zářez‘). 
zoubek  v sled. významu jen nář.; pol. ząbek — Přenesením význa- 

mu.

5 strúček Ju 7, Ru 5 — stróček Ju 6 — stroužek Po 1, Ju 1–3, Ru 2–4 — stroušek Ju 5, Ru 2 — pazourek Ju 4 

6 — 

Bh 
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26 krtek (1460) — mapa s. 93 

1 M krt (též 737) — chrt 511, 605, 607 — kret 

krtek — chrtek 461, 512 

krťice — krčica 

2  V nář. pojmenování pro krtka (Talpa europaea) jsou především rozdíly slovotvorné povahy (krt × kr- 

tek × krtice). Z hláskoslovných diferencí je nejzávažnější rozdíl kret × krt, ostatní jsou podružné (chrt × krt, kr- 

tice × krčice). 

Spis. jazyk má vedle nepříznakového pojmenování krtek ještě zastaralé výrazy krt, krtice. Slovo krtice 

mělo podle Jg význam ‚krtčí samice‘; náš výzkum tuto informaci nepřinesl. 

3  Většinové je pojmenování krtek. Zabírá téměř celé Čechy a záp. polovinu Moravy, hojně proniká i do ob- 

lastí s jinou nář. variantou, běžné je ve všech městech. V Čechách se však dubletně vedle něho vyskytují jako ná- 

řeční archaismy územně ostře vymezené slovotvorné obměny, a to krt (oblast mezi Strakonicemi a Klatovy, od- 

děleně ještě vých. část střč. nářečí) a krtice (svč. nářečí, dále pak Zábřežsko a vých. polovina Moravy). Slezsko 

s přilehlým Valašskem se vyděluje hláskovou podobou kret. Jiné hláskové obměny netvoří větší kompaktní cel- 

ky; podoba chrt(ek) se dokládá řídce z oblasti již. od N. Města n. Mor., podoba krčice rozptýleně ze širšího 

Brněnska a z Břeclavska. 

4 chrt  v sled. významu jen nář. — Viz krt, záměna k za ch. 

chrtek  jen nář. — Derivací od chrt, viz tam. 
krčice  jen nář.; Jg slc. — Viz krtice, analogickým vyrovnáním k adj. krtčí. 

kret  jen nář.; Jg mor., pol., dluž. kšet, škret — Viz krt, pravidelným hlás- 

kovým vývojem z psl. *krъtъ. 
krt  stč., Jg, SSJČ zast. a nář., SSJ — Podle Mch deverb. (litev. tūrkti 

‚hrabat se v zemi‘). Základové sloveso v slovanštině zaniklo 

 

 

a jméno tъrkъ ztratilo oporu v příbuzném slově, proto má psl. 
*krъtъ obrácený sled hlásek. Podle Sławského souvisí 

s *krutěti ‚pohybovati se‘ (litev. krutus ‚pohyblivý‘). Podoba 

krt podle nepřímých pádů. 
krtek  stč. i Jg dem. ke krt, SSJČ — Formální dem. ke krt, viz kret. 

krtice  stč. krticě, SSJČ zast. a nář., SSJ krtica hovor. (Jg ‚krtova sa- 

mice‘) — Derivací od krt, viz tam. 

5 krt Ru 4 — krtek Ju 3, 5 — krťice Po 1, Ju 1, 2, 4, 6, 7 — krčica Ru 5 

6 ASJ III 267, MAGP 310, AJŚ 525a, AJK 78:1, SSA 3.15, OLA 35, ALE 102 

Bh 

27 krtinec (1461) — mapa s. 95 

1 M krťinec (chr- 511, 512, 605, 607, krtenec 318, 330, 331, krčinec 612, 614, 615, 62) — kreťinec 

krťičinec (též krťičanec 616, 630, krčečenec 638) 

krťák 609–611 (krč- 611) 

krťičák (krč- 618, 622, 623, 635) 

krťičňák (krč- 735–737) 

krťinčák 723, 725 

krtina (krečina 835, 836) 

krtičina 

kretovina (též krtkovina 306) 

kretufka 

N kopec, kopeček, kopenec, kopka, kopice, krtčí kopeček, krťičí kopeček, hromátka, krtčí hromátka 

2  Mapa zachycuje zeměpisné rozložení nář. pojmenování pro krtinec, kopeček hlíny navršený krtkem. 

Kromě výrazných rozdílů slovotvorných (např. krtinec × krtičák × krtičňák × krtina × kretovina) 

objevují se i ojedinělé rozdíly hláskoslovné. Ty se týkají slovních základů (krt- × chrt- × kret-), (srov. 

II-26 krtek). 

Značná variabilita názvů pro sledovaný jev je i ve spis. jazyce. Kromě zcela synonymních variant krtinec 

a krtina dokládají se ze spis. jazyka jako řidší též formy krtice, krtiště a krtičina. 

Zcela ojediněle byly zapsány i podoby krtč-. Výslovnost s etym. náležitým -t- je vzácná a možná jen při 

pomalé řeči (běžná je výslovnost splývavá krčinec, krčina atd.), proto ji neregistrujeme. Podoby s krč- jsou pa- 

trně utvořeny od adj. krtčí. 

Oblasti s pojmenováním pro krtčí hromádku jsou slovotvorně mnohem rozrůzněnější než oblasti s pojme- 

nováním pro krtka. Např. v oblasti výrazu krtice ‚krtek‘ se vyskytuje hned pět slovotvorných variant jako ozna- 
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čení pro hromádku: krtičinec, krtinec, krtičák, krtičňák, krtičina, v oblasti výrazu kret jsou varianty kretinec, kre- 

tůvka, kretovina, v oblasti slova krtek je krtinec, krtina i krťák. 

Vedle výrazů odvozených od základu krt- byla výjimečně zachycena též pojmenování popisná a neplně 

terminologizovaná, např. hromádka, kopeček, krtčí hromádka. Ta na mapě zakreslena nejsou. 

3  Oblasti všech nářečních variant jsou poměrně ostře ohraničené. 

Převážná část Čech má pojmenování rodu ženského, a to krtina a v svč. nářečích (kromě vých. okraje) 

krtičina. Žen. rodu jsou dále též výrazy na okrajích Slezska: kretůvka (opavská část) a kretovina (zvl. Tě- 

šínsko). 

Z Moravy a ze stř. části Slezska se dokládají pojmenování rodu mužského. Střední část a jv. Moravy 

se vyčleňuje slovem krtičinec, na záp. Moravě, na Valašsku, ve Slezsku, ale též v Čechách v enklávě mezi 

Plzní a Příbramí se vyskytuje slovotvorná varianta krtinec. Souvislý pás obcí od Brna přes Boskovice s pře- 

chodem do sv. Čech až k Náchodu je charakterizován formou krtičák, z Břeclavska je doložena forma 

krtičňák. 

4  Nář. pojmenování krtčí hromádky jsou buď desubstantiva, nebo deadjektiva k základům kr(e)t(ic)-, kr(e)t(e)k (z psl. *krъtъ, srov. 

II -26 krtek) tvořená pro muž. rod sufixy -inec, -i(ň)ák, pro žen. rod sufixy -ina, -ovina, -ůvka. 

kretinec  jen nář. 
kretovina  jen nář.; Jg krtovina pol., pol. kretowina. 

kretůvka  jen nář. 

krťák  jen nář. 
krtičák  jen nář. 

krtičina  Jg, SSJČ říd., též krtice. 

krtičinec  jen nář.; SSJČ nář., SSJ nář. 
krtičňák  jen nář. 

krtina  Jg též krtiště, krtkoviště, SSJČ též krtiště říd., SSJ nář. 

krtinčák  jen nář. 
krtinec  Jg slc. a mor., SSJČ též krtčinec nář. 

5 krtinec Ru 3 — krťičanec Ju 4 — krťičenec Ju 6 — krťina Ju 1, 3, 5 — krtkovina Ru 1 — krtorowina Ju 2 — kompostek Ru 4 

6 AJŚ 525b, SSA 3.16, OLA 38, ALE 103 

Bh 

28 lasička (1462) — mapa s. 97 

1 M laska — vlaska 

lasice (vlasica 620) 

lasička (lasíčka 225, 230) — hlasička 

kolčava (kolčafka 121, 205, 208, 214, 245, 511, 618, 648, 657) — končava (končafka 118, 203, 227) 

končalka (končelka 202) 

S vízrl 306 

2  Sledovala se nářeční pojmenování pro lasici kolčavu (Mustela nivalis), naši drobnou šelmu z čeledi kuno- 

vitých. Výrazná dichotomie lexikální je rozhojněna rozdíly slovotvornými (např. lasice × lasička × laska) 

a hláskoslovnými (např. lasička × hlasička, laska × vlaska). Ve spisovném jazyce jsou výrazy lasička, lasice 

a kolčava synonymy. 

Výrazy s deminutivními sufixy jsou deminutivy formálními. 

3  Výrazy od základu las- se dnes vyskytují téměř na celém zkoumaném území, neboť pronikly i do oblasti 

výskytu slova kolčava. Jako základní se jeví pojmenování lasička, rozšířené v celých Čechách a zhruba v záp. 

polovině Moravy. Zpravidla v dubletě s ním se při okrajích Čech a na záp. Moravě vyskytuje forma lasice. Pro 

vých. polovinu Moravy a Slezsko je příznačný archaický výraz laska, na záp. okraji tohoto území v ještě starší 

podobě vlaska. Z nejzápadnějšího okraje Čech je doložena hláskoslovná varianta hlasička. 

Slovo kolčava, zaznamenané často v dubletě s výrazy lasička nebo lasice, zaujímá rozsáhlý areál v sv. po- 

lovině Čech a přesahuje na Moravu až k Litovli a Boskovicům. Varianta končava byla zapsána v sev. Čechách 

a na Kladsku, forma končalka pak soustředěněji v Podkrkonoší. 

Je překvapivé, že slovo lasička proniká poměrně málo do areálu výrazu laska; zcela běžné je však i tady 

v městské mluvě. 

4 hlasička  jen nář. — Viz lasička, náslovné h- z pův. v-. 

kolčava  stč., Jg, SSJČ, hluž. kohlica, dluž. kolica — Nejasné. Asi de- 

rivací psl. *kolica. 
končalka  jen nář.; Jg i končelka — Z dem. formy končavka 

 

 

v důsledku změny bilabiálního v v „ a dále v l. Viz končava. 

končava  jen nář. — Viz kolčava, hlásková změna l > n v základu slo- 

va nejasná, snad asimilací místa artikulace, popř. kontamina- 

cí s výrazem kuna. 
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lasice  stč. lasicě, Jg, SSJČ, SSJ lasica, pol. łasica, dluž. łasyca — 
Pův. dem. k laska, viz tam. 

lasička  Jg dem., SSJČ, pol. łasiczka dem., dluž. łasycka dem., hluž. 

lastwička — Formální dem. k lasice, viz tam. 

laska  jen nář.; Jg mor., pol. i dluž. łaska — Psl. *vьlasъka souvisí 

s germ. *wisul-ōn (sthn. wisula, něm. Wiesel). Přesmyk 

 

s-l > l-s má příčiny tabuové; lasice byla obávána, neboť mo- 
hla člověku „podfouknout“ těžké nemoci jevící se odulina- 

mi. Slovo praevropské. 

vízrl  jen nář. — Přejato z něm. 

vlaska  jen nář.; stč. vlasicě — Viz laska, podoba vlaska patrně pů- 

vodní.

5 laska Ju 6 — łaska Ju 7 — lasice Ju 2–4 — lasička Ru 2, 3 — kolčava Po 1, Ju 1, 3, 4, Ru 1,4 — vízl Po 1 

6 ASJ III 251, SSA 3.10, OLA 25, ALE 101 

Bh 

29 potkan, krysa (1459) — mapa s. 99 

1 M ňemkyňe 

ňemka 

ňemecká myš (jemecká m. 306, ňemecké meš m. 646) 

potkán (potkáň 684, 720) — potkan 

ščur (též chčór 652) 

velka myš 

rocna 

roc m. 447, 457, 460 

rocák 447, 454 

krisa (též krís m. 755) 

S pajerka 516, rata 817 

2  Výzkum byl původně zaměřen na nář. výrazy pro velkou dlouhoocasou myš (zool. krysa obecná, lat. 

Rattus rattus). Tento druh byl však už v minulých staletích z našeho území téměř vytlačen (dnes žije pouze na 

malé oblasti a nijak hojně v okolí Teplic, Mostu a Mělníka) jiným, velmi podobným druhem hlodavce, potka- 

nem (zool. potkan obecný, lat. Rattus norvegicus). Generace informátorů narozených koncem minulého nebo 

v prvním desetiletí tohoto století už většinou neznala obě zvířata současně. Zaznamenaná nář. pojmenování tedy 

označují oba hlodavce bez rozlišení, nebo – a to na většině zkoumaného území – pouze potkana. K potkanovi se 

tedy vztahuje i poměrně nový výraz krysa; už Kott ve svém Česko-německém slovníku z roku 1880 u hesla potkan 

uvádí: „V Čechách ho jmenují krysa, avšak potkan jest větší než krysa a všude ji vyhubil.“ 

Kromě výrazných diferencí lexikálních byly zaznamenány i rozdíly slovotvorné (němkyně × němka, roc- 

na × roc × rocák) a hláskoslovné (potkán × potkan). Vedle pojmenování jednoslovných jsou doložena i souslo- 

ví (německá myš, velká myš). 

3  Výrazně vystupuje česko-moravsko-slezská trichotomie němkyně × potkán × šťur. 

Označení němkyně bylo zapsáno v celých Čechách s přilehlou záp. Moravou (až po Nové Město na Mor. 

a Znojmo). Jeho méně užívaná varianta němka se vyskytuje soustředěněji na Plzeňsku a Rakovnicku a dále při 

sev. části čes.-mor. hranice a na Litovelsku. Sousloví německá myš je doloženo nesouvisle a zpravidla dubletně 

z Čech a záp. poloviny Moravy (zasahuje až k Brnu a Prostějovu do oblasti výrazu potkán; bylo zaznamenáno 

též na sev. pomezí vm. dialektů). 

Většinu Moravy zaujímá pojmenování potkán. To se řídce a rozptýleně objevuje i v Čechách (obvykle spo- 

lečně se dvěma až třemi dalšími výrazy), zde však v podobě s krátkou kmenovou samohláskou potkan; jde tedy 

patrně vesměs o novější přejetí ze spis. jazyka. 

K slezskému označení šťur se v pruhu při záp. okraji přimyká zpravidla dubletní sousloví velká myš. 

Ze záp. Čech a z nejjižnějšího jč. okraje se dokládají adaptované přejímky z němčiny rocna, roc a rocák. 

Pojmenování krysa je běžné téměř ve všech městech, v nově dosídleném pohraničí zpravidla jako jediný 

užívaný výraz (do městské mluvy proniklo ze spisovného jazyka, kde ovšem funguje pouze jako zool. termín pro 

krysu obecnou), jinak zejména v okolí vnitrozemských měst. Ve Slezsku nebylo ve venkovské síti zachyceno vů- 

bec, na Moravě jen vzácně, v Čechách soustavněji pouze při szč. a sč. okraji a v povodí Lužnice, jinde též řídce. 

Vždy se vyskytuje v dubletě s jiným výrazem. 

4 krysa  Jg (rus.) ‚německá myš, potkan‘, SSJČ ‚velká dlouhoocasá 

myš‘, zool. k. obecná ‚Rattus rattus‘, SSJ též krýs m. ‚hloda- 

vec podobný potkanovi ‚Mus rathus‘ — Podle Mch přejato 
Jungmannem z ruštiny 

 

německá myš  stč. ‚krysa‘, Jg rus. ‚krysa‘, SSJČ ob. ‚krysa, potkan‘ 
—  Sousloví se specifikujícím adjektivem. Viz němkyně. 

němka  v sled. významu jen nář. — Viz němkyně. 

němkyně  Kt ‚německá myš‘, SSJČ ob. ‚německá myš; krysa, 
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potkan‘ — Univerbizací sousloví německá myš. Motivace vý- 
razu patrně podle domnělého původu hlodavce. 

pajerka  jen nář. — Ztrátou znělosti u náslovné retnice a derivací 

z něm. Beyern, Beyer-. Motivace výrazu srov. němkyně. 

potkan  Jg též podkan mor. a slc. ,německá myš, šťur, Mus rat- 

tus‘, SSJČ zool. p. obecný ‚Rattus norvegicus‘, SSJ zool. p. 

čierny ‚Rattus rattus‘ (! srov. krysa) — Podle Mch z maď. pot- 
kán, to snad ze sev. Itálie: podegan(a), -kana, pontekana, to 

asi z rom. ponticana = myš ‚pontská‘. 

potkán  jen nář. — Viz potkan. 
rata  jen nář. — Přejato z něm. (Ratte, to z lat.). 

roc  jen nář. — Viz rata, přejato z něm. nář. Ratz. 
rocák  jen nář. — Derivací ze zákl. přejatého z něm. Viz rata. 

rocna  jen nář. — Viz rocák a rata. 

šťur  jen nář.; Jg mor. ‚potkan, německá myš‘ (SSJČ štír, nář. též 

ščór, ščúr, ščur — označení pro různé drobnější, zpravidla 

velmi hbité živočichy vůbec), pol. szczur ‚Rattus‘. — Patrně 

ze *skurъ, změkčení sk > šč asi vlivem slova (j)aščerъ ‚ješ- 
těr‘. Viz II-58 škvor, II-62 dešťovka a II-63 červ (v ovoci). 

velká myš  jako sousloví jen nář.; stč. veliká myš, hluž. wulka myš — 

Sousloví.

5 ňemkiňe Ju 1–3, 5, Ru 1 — ňemka Po 1, Ju 4, Ru 1 — ňemecká miš Po 1, Ju 5, 6, Ru 1–4 — potkán Ju 6, Ru 4 — potkan Ru 5 — krisa Ju 5 — pá- 

cov Ju 5 — šobolon Ru 3 — štakor Ju 2 

6 MAGP 383, SSA 3.13, OLA 38, ALE 104 (Rattus domesticus) 

Či 

30 netopýr (1458) — mapa s. 101 

1 M netopýr — ňetopr — nedopejr — netopýř (myntopyř 831, 84) 

letopér 679 (též 643) — litopér 645 — latopyr 836 — letopýř — litopýř — latopyř 834 — lutopyř 818 

večerek (večorek 801, večurek 802, 803, podvečerek 804) 

večeřálek 702 

večeřałka 806, 813 

večeřátko 701 

S kleklajka 626, prutek 629, trúlelek i truhlelek 736, pír 737, mišák 746, hołí fták 755 (vše nedubl.) 

2  Zkoumala se nář. pojmenování pro netopýra, tj. létajícího hmyzožravého savce (Plecotus auritus). 

K lexémům netopýr a večerek (se sporadickými slovotvorně a rodově odlišenými variantami: večeřálek, 

večeřalka, večeřátko) řadíme jako samostatný lexém výraz letopýr. (Slovo letopýr lze považovat za původní 

a výraz netopýr za novější, kontaminovanou podobu, nebo naopak, viz odd. 4; názvy vzniklé kontaminací s ji- 

nými lexémy považujeme pak zpravidla za lexikální ekvivalenty). 

Byly zaznamenány rovněž bohaté diference hláskoslovné, z nichž nejvýznamnější jsou netopýr × netopr 

× nedopýr × netopýř, letopýř × litopýř; ostatní jsou sporadické. 

3  Hlavní rozdíly se objevují na Moravě a ve Slezsku. K téměř celoúzemnímu výrazu netopýr se připojují re- 

gionalismy letopýř a večerek, zaujímající kompaktní, ale nepříliš rozsáhlá území. Zcela ojediněle byly na již. 

a vých. Moravě zapsány jiné lexémy. 

Pojmenování letopýř je doloženo z širšího Brněnska; v sz. části areálu má podobu litopýř. Výrazy s počá- 

tečním le-/li- byly vzácně zachyceny též na sev. okraji střm. dialektů a v čes.-pol. smíšeném pruhu. 

Slova večerek se užívá v záp. polovině Slezska; na jihu areálu byla zapsána i varianta večeřalka, na niž na 

severu vm. nář. oblasti navazují ojedinělé formy večeřálek a večeřátko. 

Pokud jde o hláskoslovné varianty, v Čechách byla zaznamenána pouze jediná, a to nedopýr, vyskytuje se 

rozptýleně v jzč. oblasti a na vč. okraji. Podoby s koncovým -ř jsou kromě Brněnska (le-/litopýř) doloženy ze 

značné části vm. nářečí a z vých. Slezska (netopýř). Jižně od Ostravy byla zapsána obměna netopr. 

4 holý vták  jen nář. — Sousloví. Nář. subst. vták ‚pták‘ (ze sloven.) 

specifikováno adj. holý. 
kleklajka  jen nář. — Patrně souvisí s klekání ‚večerní zvonění‘ (ne- 

topýr se objevoval po klekání). 

latopýr  jen nář. — Viz latopýř. 
latopýř  jen nář.; Jg latoperz pol. — Pravidelná hlásková varianta 

staršího letopýř (pol. dispalatalizace lět- > lat-). 

letopýr  jen nář. — Viz netopýr. 
letopýř  jen nář.; Jg též letopéř, Bš letopéř záp. Morava — Viz netopýr. 

litopýr  jen nář. — Viz litopýř a netopýr. 

litopýř  jen nář.; Kt  litopéř mor. — Viz letopýř, příklonem k lítat. 
lutopýř  jen nář. — Nepravidelná hlásková varianta staršího leto- 

pýř. 

 

myšák  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování pro sa- 

mečka myši podle podobnosti. 

nedopýr  jen nář.; Jg — Viz netopýr; -d- v základu patrně lidovou ety- 

mologií, tj. ‚ „nedopeřený“ živočich‘. 

netopr  jen nář. — Viz netopýr. Hyperkorekcí za -yr; -y- bylo mylně 

chápáno jako nář. průvodní vokál u slabičného r, srov. PRO 
A2b; srov. též sr, srvátka (I-110 sýr, I-109 podmáslí). 

netopýr  stč. jen pl. netopýrové, Jg netopejr, Kt, SSJČ, SSJ netopier, 

hluž. njetopyr — Podle Mch i Holuba-Kopečného pův. asi 
*lepetyrь (k onomatopoickému expr. kořenu lepet-; 

*lepati, *lebetati ‚klápat, pleskat, tlouci, tj. křídly‘; zákl. 

patrně týž jako u létat). Jako slovo 
tabuové povahy (netopýr byl předmětem mnohých 

pověr) bylo různě obměňováno. Pozdější náslovné n- 
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podle Holuba-Kopečného asi vlivem slov typu nešvar, ne- 
zmar apod., ač nelze zcela vyloučit ani kontaminaci s noc. 

Vzhledem k tomu, že podoba s počátečním n- je ve většině 

slov. jazyků (kromě srbocharvátštiny), muselo by jít 

o kontaminaci velmi ranou (už v psl. se předpokládá 

*netopyrь). Proto by snad bylo také možné považovat podo- 

bu netopýr za původnější, podoby s náslovným l- by pak 
byly novější, vzniklé kontaminací s létat. Přípona -yrь mís- 

to -ylъ (srov. *motylь) disimilací proti počátečnímu l- 

(Machek, Holub-Kopečný). 
netopýř  jen nář.; stč. též netopiř, Jg, pol. nietoperz, dluž. njeto- 

pyŕ — Viz netopýr; -ř etymologicky náležité, srov. psl. 

*netopyrь. 

prutek  jen nář. — Nejasné. 
pýr  v sled. významu jen nář.; Kt na Moravě — Zkrácením 

z leto-/netopýr, patrně mylně chápaného jako kompozitum. 

trúlelek, truhlelek  jen nář.; Kt trúľek, truľeľek v Podluží — Nejasné. 

Nelze vyloučit souvislost s něm. Troll ‚skřítek‘, popř. s čes. 

lelek ‚pták z rodu Caprimulgus‘. 

večerek  jen nář.; Kt, Bš též večurek a podvečerek laš.; SSJČ nář. — 
Od večer. 

večeřálek  jen nář.; Kt na Moravě, Bš večerałek laš. — K večeřet 

(netopýr létá v čase večeře). 
večeřalka  jen nář. — Přechýlením od večeřálek, viz tam. 

večeřátko  jen nář. — Od večeřet příklonem k dem. podobě neutra.

5 netopír Ju 6, Ru 4 — netopejr Ju 5, Ru 1–4 — netopejř Ju 4 — slepá miš Ju 5, 6 — slepej miš Ju 2, 4 — šišmiš m. Ju 1–3 — flédrmaus Po 1 

6 ASJ IV 81, AJŚ 527, PLPJ 23, AJPP 216, AJK 164, SSA 3.14, OLA 43, ALE 105 

Či 

31 zajíc (1464) — mapa s. 103 

1 M zajíc (zaíc, též zejíc 306) — zajic (zaic, zajc) — zajec — zajunc 818, 831–836 (zajac 819) 

polňák (též polňik 107, polák 159, 160, polňí zajíc/zajic/zajc 116, 135, 160, 506, 644, 53) 

S zverec 755 (polňí zverec 755) 

N zajíček, zajček, zajoch, zajouc, janek, matěj, ušák, honza 

2  Mapa postihuje nářeční rozrůznění v pojmenování zajíce, tj. polního hlodavce s dlouhými boltci, schop- 

ného rychlého běhu (Lepus europaeus). Kromě výrazného rozdílu lexikálního (zajíc × polňák) bylo zachyceno 

též krácení samohlásky í u výrazu zajíc; má totiž neobvykle velký územní rozsah, srov. PRO A1b, c. 

Zejména na Valašsku a na záp. Opavsku byla zaznamenána nesplývavá výslovnost s rázem za’íc. Tato fo- 

netická realizace se tam běžně střídá s výslovností zajíc, proto není na mapě zakreslena. Oslabení i-ového voká- 

lu vedlo místy až k realizaci zajc. Uvedená výslovnost se dokládá jen zcela ojediněle ze záp. a sv. Čech. 

Vedle jednoslovného označení polňák (vzniklého univerbizací z dvojslovného pojmenování polní zajíc) 

v oblasti, kde slovo zajíc slouží k označení domácího hlodavce – králíka, jsou doložena jako dublety také po- 

jmenování dvojslovná polní zajíc. 

Hojná expresivní označení (zajouc, zajoušek, ušák, honza, janek aj.) nebyla mapována. 

3  Proti obecně rozšířenému výrazu zajíc s lokálními hláskovými variantami, shodnému se spis. jazykem, 

stojí regionální výraz polňák, vytvářející souvislou oblast v sv. Čechách s přesahy do střč. nář. a na Moravu až 

na Tišnovsko. 

Podoba zajic se kromě oblastí s pravidelným krácením i-ového vokálu (svč., střm. a slez. oblast) vyskytu- 

je navíc na jzč. okraji a na Moravě též na vých. Brněnsku, Kyjovsku, Holešovsku a na Valašsku. 

Na relikty staršího stavu ukazuje forma zajec, zapsaná dnes vzácně ze zč. okraje. 

4 polňák  SSJČ myslivecký slang — Univerbizací ze spojení polní zajíc. 

zajec  jen nář.; stč. zajiec — Starým krácením ie > ě, viz zajíc. 

zajíc  Jg zajác slc., zajúc, zajouc obě mor., SSJČ; SSJ i hluž. zajac — 
Psl. *zajęcь (od zьjati, pračesky záti, stč. zieti; zajíc prý spí 

s otevřenýma – zejícíma – očima). 

zajic  jen nář.; SSJČ zajc nář. — Viz zajíc. 

zajunc  jen nář.; pol. zając — Viz zajíc, realizace s rozloženou nosov- 
kou. 

zverec  jen nář.; Kt zvěrec — Od psl. *zvěrь. 

5 zajíc Ju 3, Ru 2 — zajic Ju 1, 2, 5, 6, Ru 3–5 — zec Ju 5 — polňi zajic Po 1, Ju 1, 4 — ďivokej zajic Ju 1, 2 

6 PLPJ 288, AJK 307, OLA 28 

Bh 

32 žluva (1450) — mapa s. 103 

1 M vlha — vilha (-y- 738, 803, 807, 808, 811, 815, 820, 821, vliha 747, vilda 835) 

žluva (žłúva 707, žluba 675, žuva 701, žouva 834) 
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žluna (-ł- 711, 745, 749, žułna 836, žouna 832, žlna 708, 756) — žuna (vodňi ž. 813, žuňa 737) 

židovo hříbje 604 (ž. řibje 517) 

S diščák 670 

2  V nářečním pojmenování žluvy hajní, zpěvného ptáka žlutě a tmavě zbarveného (Oriolus oriolus L.), byly 

vedle lexikální trichotomie žluva × vlha × žluna zaznamenány rozdíly hláskoslovné, jejichž původ tkví v rozdíl- 

ném vývoji praslovanského slabičného l (vlha × vilha) a ł (např. žluva × žuva). 

Žluva patří k vzácným druhům ptáků, nářečním mluvčím je málo známá a často dochází k záměnám s ji- 

ným druhem. 

Primárními označeními sledovaného ptáka jsou výrazy žluva a vlha (slovo vlha je prastarým druhotvarem 

slova žluva), z nichž pouze název žluva je shodný se spisovným jazykem. Pojmenování vlha označuje v součas- 

né spisovné češtině jiný druh ptáka, a to rod Merops (rod z řádu srostloprstých). Ustálení slova vlha v nepůvod- 

ním významu je starého původu: písemné prameny je dokládají již v období staročeském (Mch). Výraz žluna 

pojmenovává jiný druh ptáků, a to rod Picus (rod z řádu šplhavců). Ve vztahu názvů žluva – žluna jde patrně 

o záměnu vyvolanou hláskovým skladem obou slov. 

3  Zeměpisné rozčlenění zaznamenaných výrazů se soustřeďuje do východních oblastí českého národního ja- 

zyka. V dialektech středomoravských a v celých Čechách byl zapsán výraz žluva. Ve střední a severní části nář. 

vm. s přesahem na přilehlé Holešovsko a vých. Prostějovsko a v centrální části slezských nářečí se užívá výra- 

zu vlha, v sev. části dialektů slezských, na již. Příborsku a v česko-polském smíšeném pruhu též starší hláskové 

obměny vilha. Pojmenování žluna se vyskytuje v již. části nář. vm.; jeho hlásková podoba žuna tvoří velký are- 

ál odděleně na pomezí nářečí vm. a slez. a v západní části slezských dialektů. Jazyková situace ve městech ne- 

byla zjišťována. 

4 díšťák  jen nář. — Od nář. dyšč ‚déšt‘ patrně podle toho, že se žluva 

ozývá před deštěm, „přivolává déšt“. 
vilha  jen nář.; pol. wilga — Hlásková obměna výrazu vlha s průvod- 

ním vokálem u slabikotvorného l. Viz vlha. 

vlha  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš vľha, SSJ — Od psl. *vьlga, slo- 
vo patrně praevropské. 

 

židovo hříbě  jako sousloví jen nář. — Metaforické pojmenování. 

Motivace nejasná, 

žluna  v sled. významu jen nář.; Jg — Záměnou na základě hláskové 
podobnosti slova žluva (psl. *žьlna ‚Picus‘). 

žluva  Jg, SSJČ — Od psl *žьlva. 

žuna  jen nář. — Hlásková obměna výrazu žluna. Viz tam. 

5 žluna Ru 3, 5 — žuna Ju 7 — žluňa Ru 5 — žluva Ru 2 — žluwa Ru 4 — žlúva Ru 1,4 — žlúwa Po 1 — žlva Ju 6 

6 AJŚ 557, PLPJ 337, AJK 251, SSA 3.27 

Kl 

33 sýček (1457) — mapa s. 105 

1 M sýček (síc 206, 426) 

kulich (kulíšek 102, 161, 230, 232, 233, 328, 423, 614, 615, 640, 659, 660, kuliš 406) 

kalous (-z 821, 830, kalousek 506, 806, též 624) 

ťuhýk (ťohýk 633) — ťujík (ťuík, ťojik 652, ťulik 664) — čujík (též 804, čuík) — čuvík (též 757, 804) — ťuvík 

121, 145, 147, 648 — kuvík (kuvíček 245) — uvik 822 („uvik 801, ubik 801) 

kujíček (kujík 322, 330, 334, 431, skujík 322, kujíč 431) 

puťák — púťák 

hejkal 112, 124 (hejkálek 408) 

puhač 831, 833, 836 

súva (nočňí s., sova 118, 442, 443, 447) 

S skříček 220, pohůnek 302, tódnfógl 306, sojíček 337, putpuďak 62, lulek 730 

2  Mapa přináší obraz zeměpisného rozložení nář. názvů pro sýčka, malého ptáka z řádu sov. U nás žije sý- 

ček obecný (Athene noctua), jenž se v lidovém jazyce někdy neodlišuje od sýce (v našich krajích se vyskytuje 

sýc rousný – Aegolius funereus). Někdy i v naší starší literatuře bývá sýček označován jako „sýc“ (např. názvy 

kulich, ťuhýk, kujík, pohunek a puťák jsou u Kotta doloženy ve významu „sýc“ či „sýc obecný“, Sterzingerův 

Německo-český slovník uvádí Steinkauz – Athene noctua – „sýc obecný“ atd.). Podobně i v němčině a polštině 

se často užívá pro oba tyto příbuzné ptáky stejného výrazu (Kauz, sowa pójdźka). V případě názvu kalous jde 

zase o označení příslušící ve spis. jazyce jinému druhu sovy (rod Asio). Jindy se v nářečí setkáváme s výrazem 
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ještě obecnějším – sůva. O přenášení pojmenování svědčí název ťuhýk, který v současné spisovné češtině zna- 

mená čeleď ptáků řádu pěvců – Laniidae. 

Sýček byl v minulosti spojován s představou o ohlašování či dokonce přivolávání smrti. Např. podle 

Jungmanna je sýček „pták… rád po světle a nemocnicech jdoucí, zvláště kde shnilou zimnici neb spálu čije, pro- 

čež za zvěstovatele smrti u sprostého lidu držený“. Snad z tabuových důvodů se tyto pověry téměř neodrazily 

v našich nář. pojmenováních pro sýčka, na rozdíl např. od němčiny (Schwarzseher, Unheilverkünder, srov. též 

naším výzkumem doložený název tódnfógl). Většina našich nář. názvů je motivována hlasem sýčka, je (podle 

Mch) odvozena od onomatopoických sloves napodobujících zvuk, který tento pták vydává (kulichat, ťuvíkat 

apod.; Jg: „kulicháním sejček vítá příchozího na hřbitov“, „ťuvíkají k smrti kalúsi“). Nelze však vyloučit ani tvo- 

ření konverzí přímo od citoslovcí, jimiž je v jazyce interpretován hlas sýčka. Vzhledem k tomu, že jde o zvuk 

poměrně složitý (Mch: „…jeho hlas je prý čtyřdílný: pújď pújď kev kev kuvit kuvit pupu pupu“), který lze inter- 

pretovat různě, bylo zaznamenáno mnoho lexémů a jejich hláskových variant, a to zejména u lexému ťuhýk 

(o onomatopoickém původu svědčí i skutečnost, že samohláska u ve slovech ťuhýk a ťujík téměř nepodlehla pra- 

videlné střm. změně u > o, srov. PRO D2a, b). Slovo kulich, přestože vzniklo podobně, hodnotíme pro hláskovou 

odlišnost už jako jiný lexém. 

3  Většinové pojmenování sýček, shodné se spisovným jazykem, má kompaktní výskyt téměř v ce- 

lých Čechách a zhruba v sz. polovině Moravy, expanzivně se však šíří i do oblastí tradičních názvů. Jako 

spisovné je hodnoceno také další velmi rozšířené, zpravidla dubletní označení kulich, jež má centrum vý- 

skytu ve stř. Čechách a objevuje se více či méně rozptýleně i v ostatních nář. regionech. Název kalous je 

doložen ze dvou dnes oddělených oblastí: zaujímá značnou část svč. nářečí a záp. polovinu Slezska. Snad 

jde o zbytky jediného velkého areálu, v minulosti narušeného něm. osídlením a dnes pronikáním spis. výrazu 

sýček. 

Jv. polovina Moravy a Slezska je charakterizována lexémem ťuhýk a jeho hláskovými variantami. Podoba 

ťuhýk byla zaznamenána na většině území vm. nářečí (bez Vsetínska) a na malé oblasti mezi Brnem 

a Boskovicemi. Na širším Brněnsku a odděleně v sev. části vm. dialektů se užívá varianty ťujík, Novojičínsko 

a Holešovsko má podobu čujík, z Příborska se dokládá obměna čuvík a z již. Ostravska a z čes.-pol. smíšeného 

pruhu kuvík. Tyto výrazy mají obdobu v zč. variantě kujíček. 

Další lexémy zaujímají jen malé oblasti nebo jsou rozptýlené. Na Příbramsku bylo zapsáno pojmenování 

puťák, jeho hlásková varianta púťák se vyskytuje na samém okraji tradičního českého osídlení v širším okolí 

Roudnice. Ze sev. pomezí svč. dialektů, z Ledečska a Prachaticka je doloženo označení sůva (sova), 

z Novopacka hejkal a z přechodných nářečí čes.-pol. puhač. 

Ve městech se už vesměs prosadil výraz sýček, v oblastech jiných tradičních názvů obvykle jako 

dubletní. 

4 čujík  jen nář.; Kt mor. (Jg mor. „vejr“) — Od čujíkat, viz ťuhýk. 

čuvík  jen nář.; Jg mor., Bš horň., Příbor — Od čuvíkat, viz 
ťuhýk. 

hejkal  v sled. významu jen nář. (SSJČ jen ‚v lidové představivosti 

lesní strašidlo‘) — Deverbativum od hejkat. 
kalous  v sled. významu jen nář.; Jg kalouš, -ek, Kt též -ek, kalouš, 

-ek, Bš kałus laš., kalousek záp. Morava (stč. ‚Ohreule‘, SSJČ 

‚lesní sova s pernatými chvosty –- v podobě boltců na hlavě, 
zool. rod Asio‘) — Rozšířením významu. Odvozeno asi od kal 

podle vyvrhování chuchvalců z chlupů, peří a jiných nestra- 
vitelných částek pohlcených zvířat. 

kujíček  jen nář.; Kt kujík ‚sýc‘ — Dem. ke kujík, to od kujíkat, viz 

ťuhýk. 
kulich  Jg též kulišek, kulišek malý, Kt též ‚sýc‘, též kuluch, kulíšek, 

SSJČ, hluž. kulišk (stč. kulih, pův. asi kulih(a) ‚koliha‘) — 

Deverbativum od onomatopoického slovesa kulichat ‚vydá- 
vat křik, zvuky kulichům vlastní‘. (Holub-Kopečný již 

psl.) 

kuvík  Jg slc., SSJČ zast. a nář., SSJ — Od kuvíkat, viz ťuhýk. 
lulek  jen nář. (Kt ‚dudek‘) — Nejasné, zřejmě též onomatopoického 

původu. 

pohůnek  v sled. významu jen nář.; Kt pohunek „sýc obecný“. — Od 
pohonit; motivace nejasná, snad ‚pták, který volá, pohání 

k smrti‘. 

puhač  jen nář. — Patrně onomatopoického původu. 

 

puťák, púťák, putpudák  jen nář.; Kt puťák „sýc obecný“ — 

Onomatopoického původu (srov. hlas sýčka v odd. 2). 

skříček  jen nář. — Nejasné. Patrně odvozeno od slovesa skřečet 
(o hlasu ptáků). 

sojíček  jen nář. — Kontaminací názvů sova či sýček a kujíček. 

sůva  v sled. významu jen nář.; pol. sowa pójdźka (i ‚sýc‘) (SSJČ ob. 
a expr. ‚sova‘) — Nespecifikované pojmenování. 

sýček  Jg též sejček, dem. k sýc, sejc, SSJČ — Podle Mch má sýc pa- 

trně své -c mylným zpětným pochodem ze sýček. Psl. *syčь 
souvisí snad se syčet. 

tódnfógl  jen nář. — Adaptací přejímky z něm. (patrně z Totenvogel 

„pták mrtvých“. 
ťuhýk  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš slov., val. (SSJČ ‚zpěvný pták 

se zahnutým zobákem, zool. rod Lanius‘) — Mch: ve stč. ná- 

zev pro strakopouda, pak přenesen na ptáka datlovitého; ve 

starší podobě tak byl označován sýček. Zpětný útvar ze zvu- 

komalebného ťuhýkat (ostatní hláskové varianty ťujík, ťuvík, 

kuvík, kujík, čujík apod. z příslušných onomatopoických slo- 
ves). 

ťujík  jen nář.; Kt ‚sýc‘ (též ťuýk, ťuyk ‚hlas ťuhýkův‘), Bš val. — Od 

ťujíkat, viz ťuhýk. 
ťuvík  jen nář. (Jg jen ťuvíkati, tak i SSJČ říd. a poněk. zast.) — Od ťu- 

víkat, viz ťuhýk. 
uvík  jen nář. — Od uvíkat, viz ťuhýk. 
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5 kulich Ju 3 — kalous Ju 2 — ťujík Ju 6 — ťuvik Ju 2, 4 — ťuwik Ju 2 — kuvík Ru 3 — čuvik Ju 2 — kujíček Ju 5 — sova Ru 2 — súva Ru 4 — súwa 

Po 1 

6 — 

Či 

34 kukačka (1451) — mapa s. 107 

1 M kukačka — kúkačka 

kukučka (kukuška 752) 

kukulka (kukufka, kuke„ka 801, kukulenka 745) 

kukanda 327 

kukaranda (kukarajda 429) 

zezulka (zezolka 635, 638, zegzulka 825, zegzułka 822) — žežulka (žežulička 435, 637, 668) 

S kukna 656, kukuk 801 

2  Nářeční pojmenování pro kukačku (Cuculus canorus) se diferencují lexikálně i slovotvorně (např. kukač- 

ka × kukulka × kukaranda) a hláskoslovně (kukačka × kúkačka, zezulka × žežulka). 

Slovo zezulka/žežulka se dnes už vyskytuje pouze jako dubletní označení vedle výrazu kukačka. Jde 

o pojmenování ze starší nářeční vrstvy, někdy jeho znalost byla dokonce již jen pasivní, nezřídka posílená lido- 

vými písněmi. Některé podoby (např. kukna, kukanda, kukaranda) mají expresivní zabarvení s pejorativním od- 

stínem. 

3  Lexikální protiklad kukačka × zezulka není územně vyhraněný. Slovo kukačka je rozšířeno téměř po celém 

teritoriu; jen na jeho vých. okraji dominují slovotvorné varianty, a to kukulka v sev. části slez. dialektů a kukuč- 

ka v návaznosti na sloven. území ve Slezsku vých. od Ostravice a v úzkém pruhu vm. nář. oblasti. Expresivní 

forma kukaranda se dokládá sporadicky z jzč. nářečí. Hlásková varianta kúkačka je charakteristická pro 

Českobudějovicko a nejzápadnější okraj zkoumaného území. 

Archaické pojmenování zezulka už nevytváří vyhraněný areál a jeho výskyt se soustřeďuje do jader někte- 

rých nář. skupin. Vyskytuje se v sev. a vých. Čechách, na širším Brněnsku a ve střední části slez. nářečí, ojedi- 

něle i jinde. Hlásková varianta žežulka je méně frekventovaná a netvoří souvislejší území. 

Ve městech výzkum prováděn nebyl. 

4  Všechna nářeční pojmenování se odvozují od zvukomalebných základů *kuk(u) nebo *gegu > psl. *zěgъ (zu je asi od zváti ‚volat‘; na 

další vývoj slova působily asimilace). 

kukačka  Jg též kukavka, SSJČ, pol. kukawka (ve stč. doloženo pou- 

ze sloveso kukati) 
kúkačka  jen nář. — Jzč. dloužením kmenové samohlásky. 

kukanda  jen nář.; Kt též kukanka — Odvozeno expr. sufixem -anda. 

kukaranda  jen nář. — Sufix -anda je zesílen infixem -ar-. 
kukna  jen nář. (doloženo jen v úsloví ‚lepší jedna kukna než skřiva- 

nů putna‘) 

kukučka  jen nář.; Jg, Bš, SSJ 
kukuk  jen nář.; Jg — Přejato z něm. 

kukulka  jen nář.; Bš též kukałka, pol. kukułka, hluž. kokula. 

zezulka  Jg zezule, zežule, Kt též zezhulice, zezelulka, SSJČ zast. lid. 
název. 

žežulka  Jg žežule, žežhule, Kt též žezulka, žezule, žezulice, žežhula, 

žežhulka, SSJČ též žežulice, obě lid. název, Bš zegzułka — 
Psl. *žegьzulja. 

5 kukačka Ju 1–6, Ru 1–4 — kukučka Ru 5 — kukuk Po 1, Ru 5 — zezulka Po 1 

6 AJŚ 554, AJPP 219, AJK 306, SSA 3.24, OLA 59, ALE 111 

Fi 

35/229.1 datel (1452) — mapa s. 477 

1 M datel (též 105, 115, 118, 130, 11, datl, datél, ďatel, ďaťel, dzacel, dźindźól, -ul, jetel, jatel) 

datlík (též 437, 443, 461,741) 

N dřevokaz 720, špecht 801, dlabák 62 

2  Nářeční výzkum byl zaměřen na zjištění slovotvorných rozdílů slova datel (Dryocopus martius L.) 

označujícího šplhavého ptáka s delším zobákem, tesajícího do dřeva stromů. Jediný slovotvorný protiklad tvoří 

datel × datlík. Výraz datel se vyskytuje v řadě hláskových obměn; viz V-183a. 
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3  V podstatě na celém zkoumaném území (i ve městech) je pojmenování datel, pouze ze svč. okraje (ojedi- 

něle z jižních Čech) je doložena slovotvorná varianta datlík (často v dubletě s datel). 

4 datel  stč. též dětel, Jg, Kt též jatel, SSJČ, Bš (Kt) jateľ i jeteľ msl., 

ALJ též datal jč., ďatel, jetel, jatel msl., SSJ ďateľ, pol. dzię- 

cioł, hluž. dźećelc, dluž. dźaćelc — Asi z psl. *dęteľь, to 
z *den-tel-jь vlastně „dlubatel“ (stejný kořen jako v dlubati, 

dlobati, dlabati). 

 

datlík  Jg dem., SSJČ dem., říd. — Formální dem., viz datel. 

Srov. II-40 kos. 

5 datel Ju 1, 3, 5, 6, Ru 1–5 — datl Ju 1 — jatel Ju 7, Ru 5 — datlík Ju 5 — datlik Ju 4 — špecht Po 1 — klobavec Ju 2 — ťikavec Ju 2 

6 AJŚ 545, SSA 3.25, OLA 58 

Mj 

36 střízlík (1446) — mapa s. 109 

1 M střízlík, třízlík (střyzlik 721, střýzlík 723, střízlýk 738, střezlík 428, střízlék 638, 650, 678, 683, 684, střéz- 

lék 685, -íček 103, 105, 113, 129, 145, 146, 149, 152, 223–225, 250, 303, 314, 324, 418, 423, 

428, 433, 435, 437, 439, 451, 631, 636, 639, 643, 651, 662, 664, 672, 715, 717, 723, 728, 741, 

748, 749, 813, 816) 

stříž (stryžik 833, střižek 817, 828, střižiček 828, 829) 

paleček (palčac 737) 

plotňík 

plotňíček (též 720, 823, 824, plotňáček 628, 638, 640, 655, 703, 737, též 720, plotnárek 628, plotov- 

ňíček 641, splotňiček 663) 

potplotňíček (potpłočak 822) 

králíček (králík 118, 130) 

myši krulik 833 (myšy k. 834, myš’i krul 835, 836) 

caunkenyk 801, 819 (-ich 819, caukenik 826) 

oříšek 

čižek (čižik 805, 811, 818, 820, 827, čižlík 747) 

slepička 506, 509 

trcek 802, 803 (tršček 818) 

S krahulíček 511, skulinek 630, drmolízek 250, křováček 104, 254, rošťák 158, rošťáček 158, ptačý fojt 751, 

č’erč’yk 807, č’yrč’ek 807 

N semenáček, uhelňíček, kováříček, raška, s’c’edlik 

2  Mapa zachycuje nářeční výrazy pro střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), malého drobného ptáč- 

ka z rodu pěvců s tělíčkem porostlým černohnědým peřím, jehož charakteristickým rysem je vztyčený ocásek. 

Zaznamenané nářeční výrazy vykazují pestré rozrůznění lexikální, na mapě zachycujeme též rozdíly slovotvor- 

né (plotník × plotníček × podplotníček, stříž × střízlík). Nesledujeme hláskoslovný rozdíl střízlík × třízlík. 

Hlásková varianta třízlík zaujímá zejména území jz. poloviny Čech, tedy oblast častého odsouvání náslovného 

s- ve skupině stř-, srov. I-89 střevíc. 

Zajímavý obraz poskytují také motivace pojmenování. V řadě případů jde o metaforické výrazy opírající 

se o základní tělesný znak sledovaného ptáčka, tj. malý rozměr (i při srovnání s jinými pěvci). Do skupiny těch- 

to označení patří např. slova oříšek, paleček, králíček a do jisté míry též sousloví vzniklá na základě žertovného 

posunu ptačí fojt a myší králík. 

Názvy křováček, plotník, podplotníček, rošťáček i skulínek jsou motivovány životním prostředím střízlíka, 

jímž často bývá spleť kořenů nebo větví, popřípadě živé ploty, hromady klestí apod. 

Přenesením pojmenování na základě vzhledu nebo zabarvení vznikly výrazy slepička, krahulíček, patrně 

i čertík. 

Ve většině případů jsou nářeční pojmenování formálními deminutivy. Odrážejí nejen základní tělesný 

znak střízlíka, ale též kladný citový vztah člověka k tomuto ptáčkovi. 

Údaje našeho výzkumu byly srovnávány s materiálem KLA, zejména při zpřesňování východní hranice 

rozšíření slova paleček. KLA na rozdíl od našeho výzkumu zaznamenala hojný výskyt výrazu oříšek též v cent- 

rální části střm. nář., zvláště mezi Kroměříží a Prostějovem. 
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Některé názvy, např. čížek, králíček, označují ve spis. jazyce jiné druhy pěvců; také uživatelé dialektů jed- 

notlivé druhy podobných zpěvavých ptáků vždy ne dost přesně od sebe odlišují. 

Výzkum ve městech nebyl prováděn. 

3  V poměrně pestrém zeměpisném rozrůznění tvoří nejvýraznější areály názvy střízlík, paleček a plotníček, 

ostatní pojmenování mají spíše charakter okrajových regionalismů. 

Výraz střízlík, rozšířený po celých Čechách i na Moravě, je zpravidla považován za slovo mladší vrstvy. 

Název paleček se vyskytuje na velkém území, jež tvoří sv. polovina Čech bez příhraničního pásu a záp. Morava; 

odděleně vytváří areál též v širším horním Pootaví. Na sev. a vých. okraji Čech dominuje pojmenování králíček, 

sousloví myší králík je doloženo z vých. části slez. dialektů a přejatý výraz caunkenyk byl zaznamenán zejména 

v bodech na území Polska. 

Pro větší část Moravy je charakteristický název plotníček; menší areály tvoří slovotvorné obměny plotník 

(na Hlučínsku aj.) a podplotníček (v pásu mezi Kyjovem a Uherským Brodem). Na Slovácku je běžné pojmeno- 

vání oříšek, v záp. Slezsku a na Příborsku je rozšířeno označení čížek. Výraz stříž byl zaznamenán na jz. okraji 

slezských nář. a v přilehlé části Valašska. 

Další pojmenování jsou sporadická nebo tvoří jen velmi malé oblasti: slovo slepička na Novoměstsku 

a výraz trcek na sz. okraji Slezska. 

4 caunkenyk  jen nář. — Přejato z něm. (Zaunkönig). 

čertík  v sled. významu jen nář. — Přenesením (patrně podle zbarve- 
ní peří). 

čížek  v sled. významu jen nář.; Bš čížíček Ostrava ‚Troglodytes par- 

vulus‘ — Patrně zvukomalebného původu (slovo napodobují- 
cí hlas ptáčka); k záměně mohlo dojít na základě podobnos- 

ti znění slov střížek a čížek. 

drmolízek  jen nář. (Kt drmolaz ‚drobotina‘) — Nejasné, snad kom- 
pozitum s komponenty drmol nář. ‚drobný krok‘ a lízek ‚kdo 

leze‘ (srov. Jg drmolit  ‚drobným krokem běžet‘). 

krahulíček  v sled. významu jen nář. — Dem. od krahulík (ob. ‚krahu- 
jec‘), přenesením na základě podobnosti s krahujcem (patr- 

ně podle střídání tmavého a světlejšího zabarvení peří). 

králíček  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ‚zlatohlávek, drobný 
zpěvný pták rodu Regulus‘) — Přenesením. 

křováček  jen nář. — Od křoví. 

myší králík  jako sousloví jen nář.; hluž. kralik (pol. mysikrólik 
‚Regulus regulus‘) — Přenesením dem. ke král s určujícím 

adj.; v návaznosti na pol. 
oříšek  v sled. významu jen nář.; Kt, SSJ oriešok — Přenesením dem. 

k ořech (střízlík je malý jako oříšek). 

paleček  Jg, SSJČ poněkud zast., říd. — Přenesením dem. k palec. 

 

plotníček  Kt, SSJČ — Dem. k plotník, viz tam. 

plotník  jen nář. — Patrně univerbizací nedoloženého sousloví plotní 

pták (střízlík žije též v živých plotech). 
podplotníček  jen nář.; Bš Strážnice — Z předložkového výrazu pod 

plotem. 

ptačí fojt  jako sousloví jen nář. — Přenesením substantiva fojt ‚rych- 
tář, starosta‘ s určujícím adj., srov. myší králík. 

rošťák, rošťáček  v sled. významu jen nář. — K roští. 

skulínek  jen nář. — K dem. skulinka ‚malý otvor‘ („pták, který se ve- 
jde do skuliny“). 

slepička  v sled. významu jen nář. — Přenesením dem. k slepice. 

Nelze však ani vyloučit souvislost s něm. Berghänchen ‚zla- 
tohlávek‘. 

střízlík  Jg též střížlík, střízlíček, střížlíček, SSJČ — Hláskově obmě- 

něné dem. k stříž, viz tam. 
stříž  v sled. významu jen nář.; stč. střížek (?), Jg též střížek, střížík, 

střížíček, Kt též střížiček, Bš, pol. strzyżyk, dluž. stśěž, 

stśěžyk — Málo jasné; psl. asi *strěžь. 

trcek  jen nář.; Kt Opavsko — K nář. trcat ‚jít drobnými rychlými 

krůčky‘. 

třízlík  jen nář. — Viz střízlík, zjednodušením souhláskové skupiny 
stř- > tř-. 

5 paleček Ju 1, 3, 4, Ru 1–3 — palčic Ju 1 — pálčic Ju 2 — plotníček Ju 6 — králiček Po 1 — carič Ju 3 — cisářek Ju 5 

6 SSA 3.33 

Fi 

37 konipas bílý (1445) — mapa s. 111 

1 M koňipas (koňipás 302, 741, konopas 113, 124, 234) 

koňipásek (konopásek 106, 238, 245, 247, 250, 337, 401, 461, 504, 506, 822, 27) 

pliska (též 822, plíska 720, 734, 746, plyska 738, 805, pleska 622, 628, 631, 638, 642, 647–650, 653, 655, 

657, 659, 661, 663, 665, 666, 701, plska 502, 618, 623, 625, 626, 632, 635–637, též 607, též 

pliška 831–833, bliska 755, bleska 652) 

pliskva (též 745, plistva 825, 826, 833–836, též 731, pluskfa 818, 830, plustfa 832, bliskfa 808) 

podliska (též 406, 453, podleska 303, 304, též 337, 443) — podliška (podlíška 323, 324, 331, 336, podleška 

318, 330, též 337, podleštka 328, podloška 329, podločka 329, podlíčka 331) 

třasolka (třasulka 407, 409, třesolka 428, též třesunda 322, též třaslák 605) 

třaska 430, 463, 464 

třasořitka (třasořítka 124, 148, 160, 727, 729, 735, 26, 53, 67, 73, 74, třasořiťka 655, 663, 667, třašoříťka 

643, trasořitka 709, třasařiťka 407, 709, třesořitka 322, 333, 337, 415, 431, 432, 442, 459, 41, 
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třasiřitka 754, třasiřítka 643, 714, třasořídek 249, trasorítek 755) 

třasoprdelka (též 319, třesoprdelka 332, 337, 404, 405, 414, 415, 420–425, 432, 435, 436, 438, 446, 447, 

449, 450, 455, 41, 44, též 441, třasoprtka 44, též 31) 

třasprdelka (též 462, 43, třasprdilka 615, 620, 621, 624, 51, 52, 62, též třesprdelka 42) 

třepořítka 743 (třepořeťák 664) 

cacorka (cácorka 105, 106, 120, cancorka 123, též 115, též čančorka 115, 117, též čančořik 129, též cáco- 

rinka 214) 

pastyrečka 826 (pastyrka 84, pastiríčka 737) 

flidra 452, 458, 460 

S koňíček 736, vodňík 118 

2  Nářeční označení pro konipasa bílého (Motacilla alba) vykazují především pestré rozdíly lexikální; ne- 

zřídka se objevují i diference slovotvorné (např. třasolka × třaska, třasoprdelka × třasprdelka, pliska × pliskva) 

a zejména hláskoslovné, z nichž na mapě registrujeme pouze rozdíl podliska × podliška. Četné hláskové obmě- 

ny (cácorka, čaučorka, podlíška, podlíčka, podločka, pluskfa aj.) pramení patrně z toho, že u těchto pojmenová- 

ní, kde došlo k ztrátě motivačního povědomí, mluvčí přiřazují výrazy k různým jiným podobně znějícím slovům. 

Pozoruhodná je též četnost kompozit: konipásek, třasořitka, třasprdelka. 

S ohledem na motivaci lze pojmenování rozdělit do několika skupin. Nejvýraznější okruh tvoří názvy na- 

značující pro konipasa charakteristické stálé komíhání ocásku nahoru a dolů, např. třasořitka, třasprdelka, třa- 

solka. Další pro něho typický rys – houpavý pohyb – se odráží ve výrazu cacorka (nář. cácati ‚houpat‘). 

Onomatopoického původu jsou označení pliska, podliska, která vznikla napodobením pískotu, který pták vydá- 

vá („pis-pis“). Okolnost, že konipas nejčastěji žije v blízkosti vody a na pastvinách, odráží se ve výrazech vod- 

ník, pastýrečka, snad i konipas. U posledního slova nelze vyloučit motivaci vycházející ze skutečnosti, že pták 

často vyhledává potravu v čerstvě vyoraných brázdách za oráčem, tj. „pase se za koněm“. 

3  K základnímu zeměpisnému rozrůznění konipásek × pliska × slova s komponentem třaso- přistupují okra- 

jové regionalismy cacorka, podliska, pastýrečka, flidra aj. 

Výraz konipásek zaujímá zhruba oblast svč. a střč. nář., jako novější dubleta však proniká na celé zkou- 

mané území. Méně frekventovaná varianta konipas, shodná se spis. jazykem, se často objevuje jako nedubletní 

zejména ve vých. Čechách, dále je doložena, vedle deminutivní formy, z řady měst. 

Pro Moravu s výjimkou záp. části je charakteristická podoba pliska (rozšířená též na přilehlém Podorlicku), 

varianta pliskva se omezuje na území Slezska. V zč. nář. je běžný příbuzný název podliska s hláskovou obměnou 

podliška; ta zabírá vých. polovinu tohoto území. 

Pojmenování třasořitka nevytváří vyhraněný areál; vyskytuje se zejména ve stř. části Moravy a v oblas- 

ti vm. dialektů, často v dubletě, popř. i tripletě s označeními pliska nebo konipásek. Hojnější je též v jč. nář., zde 

je však nejběžnější název třasoprdelka. Slovotvorná obměna třasprdelka je typická pro záp. Moravu. Rozsáhlejší 

území mezi oběma zmíněnými areály zaujímá slovo třasolka. Varianta třaska je doložena z Telečska. 

Z dalších regionalismů je nejhojnější označení cacorka v Podkrkonoší a v Pojizeří; výraz flidra se obje- 

vuje na Českobudějovicku a pastýrečka především na Těšínsku. 

4 cacorka  jen nář.; Jg, Kt též čečerka, čačorka, SSJČ obl. říd., též cá- 

corka obl. — Od nář. cácati ‚houpati‘, sufix -orka podle sý- 

korka. 
flidra  jen nář. — Nejasné, snad z něm. 

koníček  v sled. významu jen nář. (Bš ‚sýkorka‘) — Patrně zjednodu- 

šením z konipásek. 
konipas  stč., Jg, SSJČ — Složené pojmenování od základů kůň 

a pásti. 

konipásek  Jg dem., též konopásek dem., SSJČ dem., též konopásek 

zast., SSJ konipások — Dem. ke konipas, viz tam. 

pastýrečka  jen nář.; Kt pastýřka, pastýrka, pastrka laš. — 

Přenesením pojmenování (nář. dem. k pastýřka). 
pliska  jen nář.; Jg, SSJČ též plska, obě nář., Bš též bliska, plska 

Brněnsko, pol. pliszka, hluž. pliška, dluž. spliska — Psl. 

*pliska. Od zvukomalebného základu. 

pliskva  jen nář.; Bš bliskva, plistva laš., dluž. spliskva — Viz pliska; 

-va příklonem k morfologickému typu na -ev (nář. -va, srov. 
např. konva, mrkva, lištva, koroptva). Srov. I-277 věšák. 

podliska, podliska  jen nář.; Kt podlíska — Mch rovněž spojuje 

s onomatopoickým základem, viz pliska. 
třaska  jen nář. — Od třásti. 

třasolka  jen nář.; Kt třaslák mor., SSJČ třaslák lid. — Od třásti. 

třasoprdelka, třasprdelka  jen nář. — Složené pojmenování z třásti 
a dem. k subst. prdel. 

třasořitka  Jg též třasořitek, třasořítek, Kt též třesořitka, řitotřásek, 

třasichvost též ‚rehek‘, Bš trasořík, SSJČ lid. název, též třa- 
sořit říd., SSJ trasorítka neodb., trasochvost — Složené po- 

jmenování z třásti a subst. řiť. 

třepořítka  jen nář. — Složené pojmenování z třepat a subst. řiť. 
vodník  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování. 

5 koňipas Ju 1,3 — koňipás Ju 6 — koňipásek Ju 1–5, Ru 1, 4, 5 — konopaska Ru 3 — konoposkel Ru 3 — podlíska Ru 2 — bachštelce Po 1 

6 MAGP 401, AJŚ 555, AJK 162, SSA 3.30 

Fi 
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38 špaččí budka (1442) — mapa s. 115 

1 M butka — buťka 116, 117, 129, 132, 133 (buďek 133) — boutka (bóda 643, 645, búdečka 757) 

budňík (budňíček 208) 

budlík 

špačňík (též 419, 518, špačkovňík 106, 107, 122) 

špačkovna (též 648, špačkárna 128, špačkovice 112, 114, 115, špačkovňice 113, též 137, 644, též 

špačňice 11) 

krb (krbec 512, 616, též 255, krbek 501, 617, krbaň 158) 

korec (škorec 747, 817, 72) 

kotec 724 

koc m. 721, 740 (koce n. 739, koca f. 748, kocynka 814) 

kotlina 147, 148 

korbel 106 (korblík 106, korbál 162) 

kadlubek (kadłubec 815, 823, 824, 84) 

kletka 820 (klytka 818) 

truhlík 741, 751 (truhlička 464) 

S konvice 159 

N specifikační atributy u výrazu butka (boutka): špačí butka, špačkova b., b. pro špački, b. na špački, b. do špačka, b. pre špački, b. pro 
ptáki 

2  Mapa zachycuje nářeční pojmenování budky pro špačky, zhotovené buď z prken, nebo z vydlabaného kusu 

kmene. 

Rozdíly vyplývající z různosti tvarové, z odlišnosti použitého materiálu, popřípadě způsobu zhotovení sle- 

dované reálie se v pojmenování odrazily jen výjimečně, obvykle se přenesly staré výrazy pro budku vydlabanou 

ze špalíku nebo vyrobenou z kůry na novější typ budky sbité z prken. 

Kromě výrazných rozdílů lexikálních byly zachyceny diference slovotvorné (např. špačník × špačkovna, 

budka × budník) a hláskoslovné (např. budka × boudka). 

Při výzkumu byly u výrazu budka hojně zaznamenány kontextové determinanty typu špaččí budka (ze- 

jména na Moravě), b. pro špačky, b. na špačky apod., které však na mapě nesledujeme, protože zpravidla nema- 

jí terminologický charakter. 

3  Výrazná je diference mezi většinovým pojmenováním budka (na Moravě ve variantě boudka) a okrajo- 

vými regionalismy špačník a špačkovna v sv. Čechách, krb v sev. úseku čm. nář., korec a koc v sev. části vm. 

dialektů, kadlubek ve vých. Slezsku. Pojmenování budka má dvě územně vyhraněné slovotvorné varianty, 

a to budník na širším Klatovsku a Strakonicku a na něj navazující budlík na Benešovsku. 

Další názvy se vyskytují ojediněle. 

Situace ve městech se shoduje s venkovským okolím. 

4 boudka  jen nář. — Délka analogicky podle bouda, viz budka. 

budka  SSJČ (Jg holubí b., Kt b. k hnízdění) — Specifikací dem. k psl. 

*buda. 
buďka  jen nář. 

budlík  jen nář. — Viz budník, změna skupiny dn > dl snad vlivem slo- 

va bydlo. 
budník  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ ‚bedna pro ptáky, zejmé- 

na pro holuby‘ — Derivací od bouda, viz budka. 

kadlubek  jen nář.; Kt též kadlubec (Jg ‚část kmene dutého, dla- 
baného‘, Bš kadłúbek ‚škopík‘, ‚studánka v dutém kmeni‘, 

SSJČ ‚nádoba nebo jiný předmět vydlabaný ze dřeva‘, 

SSJ ‚vydlabaný kmen‘, pol. kadłub ‚velký kus dřeva 
uvnitř vyražený‘) — Specifikací, psl. *kadьlbъ ‚vydlabaný 

špalek‘. 

kletka  jen nář. (Jg ‚posádka na ptáky‘, Kt, pol. klatka, hluž. klětka, 
u všech ‚klec‘) — Od psl.*klětь ‚klec‘, přenesením. 

 

koc  jen nář.; Bš koce, koco, koca val. — Zkrácením z kotec, viz tam. 

konvice  v sled. významu jen nář. — Přenesením z konvice ‚nádoba‘. 
korec  v sled. významu jen nář. — Podle Mch z kotec adideací ke slo- 

vu kůra; původně šlo o výrobek z kůry. 

kotec  v sled. významu jen nář. (Jg ‚holubník, kurník‘, Bš kotce pl. 
‚holubník‘ záp. Morava) — Specifikací významu kotec ‚posa- 

da‘ (psl. *kotьcь). 

kotlina  v sled. významu jen nář. — Od kotlat. 
krb  v sled. významu jen nář. (Jg ‚něco vydlabaného, vyřezaného, 

dutého‘, krban ‚holubník‘, Kt ‚holubník‘) — Nejasné. 
špačkovna  jen nář. — Od špaček. 

špačník  jen nář. — Derivací od špaček, analogicky podle holubník. 

truhlík  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu truhlík ‚dře- 
věná nádoba na sypké hmoty‘. 

5 butka Ru 4 — boutka Ju 2 — bútka Ju 8 — putka Ru 3 — kotlína Po 1 — posátka Ru 2 — stavínko Ru 1 

6 — 

Fi 
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39 vrabec (1438) — mapa s. 117 

1 M vrabec — brabec 

vrapčák — brapčák 

vrábel — vrubel 

vrablc 757 — brablec 662, 666, 66 (brablic 735, 736) — brablc 

šprcek 

N čimčarák 130, 142, 211, 212, 611, čabrák 220, čamrák 220, čibrk 142, čubrák 611, čibr 79, čibrák 79, čurbel 822, crlikáč 135, skud- 
livec 128, škudlán 131, šprdlák 146, polak 801, čorpl 65 

2  Nářeční označení pro vrabce, tj. drobného šedohnědého ptáka žijícího v lidských sídlištích, vykazují dife- 

rence slovotvorné (např. vrabec × vrábel × vrabčák) a zejména hláskoslovné (např. vrabec × brabec; brab- 

lec × brablc; vrábel × vrubel). Lexikální rozdíly byly zachyceny zcela výjimečně. 

Ve spisovném jazyce slouží k označení sledovaného ptáka výraz vrabec a jeho slovotvorná varianta 

vrabčák. Jako obecná jsou charakterizována pojmenování brabec a brabčák. Slovotvorné varianty vrabčák 

a brabčák jsou ve spisovném jazyce hodnoceny jako expresivní. V nářečí se situace v tomto směru nezdá být 

zcela jednoznačná. Podoby vrabčák, brabčák byly jako expresivní označeny jen výjimečně ve stř. a již. 

Čechách, na záp. Moravě a Zábřežsku. Naopak v jzč. oblasti se podoba brabčák přímo uvádí jako bezpří- 

znaková. Z těchto důvodů jsme formy vrabčák a brabčák do mapování zařadili; na mapě jsou znázorněny 

šrafou. 

Nářeční ekvivalenty vrablc, brablec a brablc lze chápat jako hláskové obměny základních pojmenování 

vrabec, brabec (mohly vzniknout přisunutím souhlásky l mezi souhlásku retnou a následující samohlásku – srov. 

např. výrazy brablenec ‚mravenec‘, hrable ‚hrábě‘ aj.), my se však vzhledem k jejich sporadickému výskytu prá- 

vě v archaické nář. oblasti přikláníme k výkladu, že -l- je v těchto podobách spíše původní. Považujeme je tedy 

podobně jako slezská označení vrábel (resp. vrabel, vrobel) a vrubel za varianty slovotvorné, odvozené od roz- 

šířené podoby základu *vorbъl-jь. 

U dubletní dvojice vrabec – brabec bývá nářeční mi mluvčími jako pronikající hodnocen výraz 

vrabec. 

Nemapována zůstala jednotlivá označení pocházející z dětské řeči (např. čimčarák, crlikáč apod.) nebo vý- 

razy jednoznačně expresivní (např. škudlivec, šprdlák aj.). 

3  Na pozadí nevýrazné lexikální dichotomie vrabec × šprcek vystupuje na mapě českomoravsko-slezská 

slovotvorná dichotomie vrabec × vrábel, doprovázená v Čechách a na Moravě výraznou hláskovou diferencí 

vrabec × brabec; týž hláskový jev je v menší míře zachycen i na slovotvorných variantách vrabčák × brabčák; 

vrablc × brablc). 

Největší územní rozšíření vykazuje podoba brabec; s výjimkou zhruba svč. nář. zabírá celé Čechy a záp. 

Moravu s enklávami na Olomoucko a jz. Kroměřížsko. Forma vrabec je rozšířená především na zbývajícím úze- 

mí Čech a Moravy, porůznu je doložena i z oblasti výskytu výrazu brabec. 

Slovotvorná varianta vrabčák se vyskytuje především v areálu výrazu vrabec, má však značně menší roz- 

sah (zapsána byla zejména v svč. nář. s přesahem na Zábřežsko a v úseku mezi Boskovicemi a Brnem); její hlás- 

koslovná obměna brabčák se zhruba kryje s oblastí výskytu výrazu brabec. 

Slezsko se vyděluje slovotvornou variantou vrábel (v náležitých hláskových podobách vrabel a vrobel), 

česko-polský smíšený pruh charakterizuje hlásková obměna vrubel. 

Ostatní varianty vytvářejí menší oblasti: zhruba ze stř. úseku vm. nář. je doložena podoba brablc, 

z Prostějovska varianta brablec. 

Od celočeského výrazu vrabec se odlišuje pouze malá oblast v podorlickém úseku s výskytem citově ne- 

utrálního regionalismu šprcek. 

Do naprosté většiny měst pronikl výraz vrabec. 

4 brabčák  Kt, SSJČ ob. expr. — Z vrabčák, záměnou pův. bilabiálního 

v za bilabiální b. 

brabec  stč.; Jg zast., Kt ob., SSJČ ob. — Z vrabec; změna v > b viz 

brabčák. 
brablc  jen nář.; Kt, Bš — Viz vrablc a brabčák. 

brablec  jen nář.; Kt, Bš — Viz vrablc a brabčák. 

šprcek  jen nář.; Jg šprček ‚vrabec polní‘, Kt též šprček ‚vrabec skal- 
ní‘ — Přenesením z expr. výrazu šprček ‚malé dítě‘, ‚člověk 

malé postavy‘. 

 

vrabčák  Kt, SSJČ expr., SSJ vrabčiak hovor. expr. — Derivací od 

vrabec. 
vrabec  stč., Jg též vrab řidč., SSJČ, SSJ též vráb nář., Kl vrab, 

vráb — Z psl. *vorbъ, vorbьcь metatezí likvid; zvukoma- 

lebný základ vystihoval asi švitoření, 
vrábel  jen nář.; stč., Kt vrabel i vrobel, SSJČ vrabel nář., Kl, hluž. 

wrobl — Z podoby základu *vorъl-jь metatezí likvid; viz též 

vrabec. 
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vrablc  jen nář.; Jg vrablec, Kt též vrablec — Patrně kontaminací psl. 
podob *vorbьcь a *vorbъl-jь, viz vrabec a vrábel. 

vrubel  jen nář.; pol. wróbel — Viz vrábel; -u- náležitou střídnicí za 
psl. skupinu *tort. 

5 vrabec Ju 1,2, 5–7, Ru 4 — vrabec Ju 5 — brabec Ju 2–6, Ru 2–5 — brapčák Ju 2, Ru 1,2 — škudlán Po 1 

6 ASJ III 247, AJŚ 542, OLA 70, ALE 115 

Šl 

40 kos (1444) — mapa s. 119 

1 M kos — kús (též 336) 

kosák (kosáček 129, 145, 146, 149) 

kosan (kosánek 103, 149) 

kosík 

kosovec 

S černí drozd 755 

2  Mapa zachycuje nářeční pojmenování pro kosa (Turdus merula). Vedle označení kos, shodného se spisov- 

ným jazykem, byly zapsány většinou jako dublety slovotvorné obměny kosík, kosák, kosan a kosovec; ty byly ne- 

zřídka charakterizovány jako výrazy expresivní. Mapa též sleduje hláskoslovnou variantu kůs. 

3  Po celém zkoumaném území (i v městských bodech) byl zaznamenán výraz kos; podoba kůs vytváří men- 

ší areál na jeho západočeském okraji. 

Slovotvorné varianty se většinou omezují na území Čech: nejčetnější forma kosák se vyskytuje především 

ve vých. Čechách, řídce i jinde, zejména na Mladoboleslavsku, varianta kosík byla nejčastěji zaznamenána na 

Rakovnicku a Lounsku a podoba kosan je sporadicky doložena ze sev. okrajů českých nářečí. Na Moravě se ob- 

jevuje jižně od Vsetína malý areál varianty kosovec, většinou jako označení jediné. 

4 černý drozd  jako sousloví jen nář.; SSJ čierny drozd — Pojmenování 

navazující na sloven. dialekty. Substantivum drozd (běžně 
znamenající drozda zpěvného ‚Turdus philomelos‘) s rozli- 

šujícím adjektivem. 

kos  stč., Jg, SSJČ, pol., hluž. kós — Psl. *kosъ (to z *kopsos). 
kosák  SSJČ expr. — Odvozeno od kos, viz tam. 

 

kosan  jen nář. — Odvozeno od kos, viz tam. 

kosík  jen nář.; Bš Bítov — Odvozeno od kos, viz tam. 

kosovec  jen nář.; Kt — Odvozeno od kos, viz tam. 
kůs  jen nář.; Jg — Dloužení kmenové samohlásky (jzč. změna). Viz 

kos.

5 kos Po 1, Ju 1–6, Ru 1, 3, 5 — kús Ru2 

6 SSA 3.28 

Fi 

41 čáp (1454) — mapa s. 119 

1 M čáp 

bocán (též 755, 825, 830, 833, 834, 836) — bočan (-c’an, -ćan) 

bocáň (též 807) — botaň 807, 808, 820 — boćaň 834 (-uň 818) 

bohdál (-al 655) — bogdál (-al 666, 735, 736) 

2  Zkoumala se nářeční pojmenování pro čápa, velkého brodivého ptáka s vysokýma nohama a s dlouhým 

červeným zobákem, zool. rod Ciconia. 

Zaznamenané lexikální rozdíly (většinový výraz čáp proti okrajovým názvům bohdál a bocán, jež 

jsou charakteristické zpravidla pro nejstarší generaci nebo žijí už jen v paměti nářečních mluvčích) jsou 

doplněny diferencí morfologickou (bocán × bocáň) a rozdíly hláskoslovnými (např. bohdál × bogdál, bo- 

cán × bočán). 

Lexémy šatan a žabant, které uvádějí ještě Jungmann a Kott, naším výzkumem už zachyceny nebyly, stej- 

ně jako starší nář. literaturou registrovaná varianta bohdan. 

3  Z téměř celého zkoumaného území je doloženo označení čáp, jež se na východě vrství na archaická pojme- 

nování bohdál a bocán. Výraz bohdál s jižnější variantou bogdal, která navazuje na sloven. území, se objevuje roz- 

ptýleně ve vm. oblasti a izolovaně v bodech 655 a 666. Lexém bocán zaujímá celé Slezsko s přilehlým Valašskem; 
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jeho morfologická varianta s koncovým -ň je na sev. Vsetínsku a v sv. polovině Slezska, podoba bočán (-ň) byla 

zachycena zejména ve zkoumaných bodech v Polsku a na Jablunkovsku, obměna botáň na vých. Opavsku. 

Ve městech se nář. pojmenování pro čápa nezjišťovala. 

4 bocán  jen nář.; Kt mor. a slez., též bocian sloven., bocon a bocun 

slez., SSJ a pol. bocian — Snad zkomolenina z klabocian 

(pol. dial.) nebo z klobocian (kašub.), to od *klobotati ‚klo- 
potati‘, tj. ‚klapat (zobákem)‘. 

bocáň  jen nář.; Bš horň. — Příklonem k měkkému morfologickému 

typu. Viz bocán. 
bočán  jen nář.; Jg též bočan, bokán slc., SSJČ bočan sloven. zast. 

a nář., hluž. baćon, dluž. bośan, bośon, bośen — Patrně z pův. 

boťan slez. asibilací. Viz bocán a botáň. 
bočáň  jen nář. — Viz bocáň a bočán. 

bogdál  jen nář.; Kt mor. a sloven., SSJČ nář., SSJ nář. — Z bohdál 
patrně deetymologizací a následnou změnou -hd- > -gd-. Viz 

bohdál. 

 

bohdál  jen nář.; Jg bohdal, SSJČ bohdal nář. — Složenina z boh- 
(psl. *bogъ ‚bůh‘) a nář. příčestím min. slovesa dát. Mch: „ 

‚dárce boha čili hojnosti‘, býval ptákem vítaným, jeho hnízdo 

na střeše za komínem a mláďata byla magickou zárukou 
štěstí celému domu, na rozdíl od záludné a očím nebezpečné 

volavky“. 

botáň  jen nář. — Od *klobotati bez provedené souhláskové alternace 
t – c. Viz bocán a bocáň.¨ 

čáp  Jg, SSJČ (stč. čiepě, čěpě f. a hluž. čap ‚volavka‘) — Patrně no- 

votvar přitvořený k stč. *čap’a < čapľa ‚volavka‘, to nejasné, 
asi souvisí s čapa mor. nář. ‚noha‘. 

5 čáp Po 1, Ju 3–6, Ru 1–4 — bogdál Ju 6, Ru 5 — róda Ju 1–3, 5 

6 ASJ IV 82:2a, MAGP 320, AJŚ 553, PLPJ 24, AJPP 217, SSA 3.18, OLA 76, ALE 117 

Či 

42 čejka (1455) — mapa s. 121 

1 M čejka (čejčka 506, číjka 737, čojka 257, čojda 257) — čajka (též 432, 511, 629, 634) 

kňíha (kňiha 239, 241, 250, 314, 315, 402, též ťíha 430) 

kňíhafka (kňíhava 311, 313, kíňafka 303) 

kňíhačka 

kňíhora (kňíkora 417) — kňíhara (kňíharka 245, 323, 332) 

kňíra 306 (kňírče n. 437) 

koliha 

kolajka 

kiviska — piviska 

kivis (též kibic 650) 

kábícl 302, 307 (kabísl 301) 

ďífka — ďefka (stará ďefka 315, 317, ďevečka 445) 

pana 309 (pišná pana 309, stará pana 310) 

S kuvík, kujík 503, skujík 831, pizda 620, éheška 649, psí lud 736 (vše nedubl.) 

2  Zkoumala se nář. pojmenování pro čejku, tj. ptáka se špičatou chocholkou a s vysokýma nohama žijícího 

u vod, zool. rod Vanellus. V některých výše položených oblastech s nedostatkem stojaté vody (zejména 

v Podkrkonoší, v Jeseníkách a Beskydech) tohoto ptáka neznají. Pokud zde příslušné pojmenování zaznamená- 

no bylo, pak většinou pouze u mladé generace, u níž obvykle nejde o znalost z autopsie, ale o vliv školní výuky 

apod.; o tom svědčí výskyt podob s provedenou změnou aj > ej ve slově čejka i hluboko za hranicí této změny. 

Příslušná izoglosa vede v tomto případě východněji než např. u slov nejdříve, vejce, dej apod., viz V-38 dávej, V-39 

nej(hlubší), protože zpravidla prochází právě oblastmi, kde se čejka nevyskytuje, a výrazy zde zachycené jsou často 

přejaty ze spisovného jazyka. 

Nář. pojmenování pro čejku se diferencují jak lexikálně, tak slovotvorně (např. kníha × kníhavka × kní- 

hačka × kníhora) a hláskově (např. čejka × čajka, dívka × děvka). Ve většině případů jde o výrazy onomatopoic- 

kého původu, napodobující zvuk, který čejka vydává (podle Mch hlas čejky je kivit kivit – odtud kivis, kiviska, 

piviska apod., nebo kníhy kníhy – odtud kníha, kníhora apod.); proto rozdíl mezi podobami kníhora × kníhara 

a kiviska × piviska považujeme za hláskový, nikoli slovotvorný nebo lexikální (jako nový lexém hodnotíme slo- 

vo kábícl, přejaté z něm.). Také pojmenování čejka je snad zvukomalebné; původně patrně patřilo rackovi (slo- 

ven. a rus. čajka ‚racek‘) a na čejku se v některých slov. jazycích (češ., pol., ukr.) přeneslo. – Lexikální ekviva- 

lenty dívka a panna jsou označení metaforická, motivovaná snad naříkavým hlasem čejky, který připomíná dívčí 

pláč. (Bartoš: „V kolihy – čejky – zaklety prý jsou nezachovalé dívky. Odtud snad v některých osadách na 

Dačicku čejkám říkají dívky.“) 





 

122 

3  Zkoumané území je výrazně rozděleno na větší část severovýchodní se zcela jednoduchou jazykovou si- 

tuací a na menší oblast jihozápadní jazykově velmi různorodou. V sv. polovině Čech (odděleně pak i jako no- 

vější, přejaté, v již. Čechách), na většině Moravy a ve Slezsku bylo zaznamenáno pouze pojmenování čejka (ve 

vm. nář. a ve Slezsku v podobě čajka), z jz. poloviny Čech a záp. Moravy je naopak doloženo množství lexémů 

i slovotvorných a hláskových variant. 

Největší areál v této diferencované oblasti zaujímá výraz kníha a jeho varianty: kníha mezi Roudnicí, Plzní 

a Benešovem a dále na malém území jz. od Strakonic, kníhavka na Domažlicku a sz. Klatovsku a odděleně na 

Doudlebsku, kníhačka v povodí Lužnice, kníhora na širším Táborsku, kníhara na již. a vých. Klatovsku. Na 

Jindřichohradecku a v jz. cípu Moravy se užívá označení koliha, na Třebíčsku kiviska a kivis a na Znojemsku pi- 

viska. Zvlášť na Chodsku bylo zapsáno pojmenování kábícl. 

V této jazykově rozrůzněné oblasti byla také porůznu zachycena označení dívka/děvka (na Plzeňsku, po- 

dél Vltavy až k Příbrami a vých. od Jihlavy) a panna (na záp. Klatovsku). Výraz čejka se zde vyskytuje jen málo, 

s výjimkou většího území mezi Příbramí, Táborem a Prachaticemi. 

Ve městech se nář. výrazy pro čejku nezjišťovaly. 

4 čajka  v sled. významu jen nář.; Jg, pol. czajka (SSJ ‚racek‘) — Patrně 

přenesením pův. názvu racka. 

čejka  stč. čějka, Jg, SSJČ — Z čajka změnou aj > ej. Viz čajka. 
děvka  v sled. významu jen nář.; Jg stará děvka — Viz dívka. 

dívka  v sled. významu jen nář.; Bš Dačicko — Přenesením (motiva- 

ce srov. odd. 2). 
éheška  jen nář. — Patrně onomatopoické pojmenování. 

kábícl  jen nář. — Adaptací přejatého něm. dial. Keibitzel. 

kivis  jen nář.; SSJ cíbik, hluž. kibut — Onomatopoické pojmenování 
podle hlasu čejky. 

kiviska  jen nář. — Přechýlením od kivis, viz tam. 

kníha  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Derivací od onomatopoického slove- 
sa kníhat napodobujícího hlas čejky. 

kníhačka  jen nář.; SSJČ nář., Kt kníhatka — Viz kníha. 

kníhara  jen nář. — Od kníhat, viz kníhora. 
kníhavka  jen nář.; Jg kníhovka, Kt knihovka, SSJČ nář. – Derivací 

od adj. kníhavý ,takový, který kníhá‘. Viz kniha. 

kníhora  jen nář.; SSJČ nář. — Od kníhat (viz kníha), -ora snad podle 
sýkora. 

kníra  jen nář. — Snad kontaminací slov kníha a kníhara, viz tam, či 

 

 

odvozeno od nář. slovesa onomatopoického původu knírat 
‚naříkat, ječet‘. 

kolajka  jen nář.; Bš záp. Morava — Souvisí se slovem koliha; patrně 

příklonem k slovu kolaj, kolej ‚stopa vyhloubená kolem 

vozu‘ (po dešti se koleje zaplňují vodou a objevují se u nich 

čejky). 

koliha  v sled. významu jen nář.; Bš Dačice (SSJČ rod Numenius) — 
K psl. *kuligъ. Podle Mch význam ‚čejka‘ je u nás původní, 

avšak Preslem přeneseno na jiný rod, v souhlase s pol. a li- 

tevštinou. 
kujík  jen nář. — Viz kuvík. 

kuvík  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚sýček‘) — Přenesením názvu 

pro sýčka nebo pojmenování onomatopoické. 
panna  v sled. významu jen nář. — Viz dívka. 

piviska  jen nář.; Bš Třebíčsko — Onomatopoické pojmenování podle 

hlasu čejky. 
pizda  jen nář. — Snad též onomatopoické pojmenování, nebo přene- 

sením nář. mor. výrazu pro lehkou ženu. 

psí lud  jen nář.; Bš — Sousloví. Nejasné. 
skuvík  jen nář. — Viz kuvík. 

5 čejka Ju 1, 3 — kibic Ju 6 — drčál Ju 2 — šljuka, šljoka Ju 5 

6 — 

Či 

43 brouci (1393) — mapa s. 123 

1 M brouci — broucí (-cý 682) 

brouki 

babouci — brabouci (brabóši 658, 662) — brabócí (brabrócí 636, brablócí 636, babrócí 637, brabácí 637) 

chrobáci (chrobaňe 753) — chrobácí 

chrobáky 

škrobáci (též škrubáci 659) — škrobácí 

2  Sledovalo se zeměpisné rozšíření nář. názvů pro brouky, tj. hmyz s dvěma páry křídel, z nichž první pár je 

tuhý (tzv. krovky) – řád Coleoptera. Vzhledem k tomu, že šlo o hromadné označení, byla zadána forma nom. 

pl. Kromě rozdílů lexikálních přinesl materiál vedle hláskových obměn výrazu babouci (brabouci × brabló- 

cí × babrócí × brabácí) zejména diference v rozsahu kvantity koncového -i/-í v nom. pl. (brouci × broucí, bra- 

bouci × braboucí, chrobáci × chrobácí); viz IV-97 ptáčci nom. pl. m. Ve zbytcích a v omezeném rozsahu zachycuje mapa 

v nom. pl. původně akuzativní tvary brouky, chrobáky. 

Ekvivalent škrobáci a chrobáci hodnotíme ze synchronního hlediska jako dva samostatné lexémy. Výraz 

chrobák je mnohovýznamový: v podstatě na témž území slouží ještě k pojmenování červa a na sev. Valašsku 

i dešťovky; srov. II-63 a II-62. Na Znojemsku a na Doudlebsku se k pojmenování brouka užívá nář. pojmenová- 

ní pavouka – babouk; srov. II-57. 
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3  Výrazný protiklad představuje většinový výraz brouci a regionalismy chrobáci, škrobáci a babouci (po- 

slední v různých hláskoslovných variantách). Pojmenování brouci, shodné se spisovným jazykem, se vyskytuje 

v celých Čechách, na záp. polovině Moravy a odděleně odtud na Valašsku a porůznu i ve zbývající části vm. ná- 

řečí. 

Pojmenování babouci se vyskytuje na Doudlebsku a na širokém Znojemsku (zde většinou nedubletně). 

Jeho hlásková obměna brabouci je doložena především ze záp. části střm. dialektů západně od řeky Svitavy. 

Slezsko s přilehlými úseky vm. nář. a sv. úsek nář. střm. se vyděluje výrazem chrobáci; ten byl zachycen 

také z moravskoslovenského pomezí. 

Pojmenování škrobáci vytváří areál zabírající zhruba jižní polovinu vm. nářečí a zasahující až 

k Prostějovu a Vyškovu. 

Podoby se zdlouženou koncovou samohláskou se vyskytují kromě areálu formy broucí v záp. Čechách 

s přesahem do středních Čech také v úseku severozápadně od Brna (braboucí, broucí), v již. části vých. okraje 

střm. nářečí (broucí) a konečně na Kroměřížsku a Holešovsku (chrobácí, broucí, škrobácí). 

Funkci nom. pl. místy přebírá původní akuz. pl. Tak je tomu na samých okrajích českých nářečí (brouky), 

na Hlučínsku a v přechodných nářečích česko-polských (chrobáky). 

Situace ve městech se v podstatě shoduje s blízkým venkovským okolím, u mladé generace proniká výraz 

brouci. 

4  Doklady ve 4. oddíle uvádíme v nom. sg., neboť takto jsou běžné i v slovnících. 

babouk  jen nář. — Zobecněním nář. výrazu babouk ‚pavouk‘. 

brabouk  jen nář. — Kontaminací výrazu brouk s nář. pojmenováním 

pavouka; srov. II-57. 
brouk  stč. brúk, Jg též slc. brúk, SSJČ, hluž. bruk — Pravděpodobně 

ze střlat. brūcus, které znamenalo to stadium jihozemských 

žravých sarančí, které je ještě neokřídlené (Mch). Není vy- 
loučena ani souvislost se slovem bručet, broukat (Holub- 

Kopečný). 

chrobák  v sled. významu jen nář.; Jg slc., SSJČ obl. mor., SSJ, pol. 
 

chrabąszcz, chrząszcz, robak ‚červ‘, v neodborném vyjadřo- 

vání i ‚brouk‘ — Patrně souvisí s řeckým kārabos ‚druh 

brouků‘, popř. s onomatopoickým chrobati ‚chřestit 
krovkami‘podobně jako bručet – brouk, chřestit – chroust 

(Holub-Kopečný) nebo s pol. chrobotać ‚šramotit‘ (Mch). 

škrobák  jen nář.; SSJČ nář. — Mch (vydání z roku 1957) spojuje se 
slovesem škrobat, psl. *skrobati ‚škrab(ot)at‘. (Týž základ je 

i v pol. chrobotać, srov. chrobák.) 

5 brouci Po 1, Ju 1, 2, 4, Ru 3 — brouci Ju 3, 5, Ru 2 — brouki Ru 1 — brabouci Ru 4 — chrobáci Ju 7 — škrobáci Ju 6, Ru 5 

6 AJŚ 575 (sg.), PLPJ 21 (sg.) 

Ši 

44 chroust (1394) — mapa s. 125 

1 M chroust (chřuňšč 834, kruňšč 836, chrousťák 145) 

chrabunšč (-ň- 833, 835, 836) 

bapka (baba 658, švarabapka 420, 431, šarabapka 431, kozelná bapka 205) 

koza (cakoza 254) 

májová koza (koza majka 519) 

kozamiška 

kozák 

kozár 454 

kobza 

kobzár 450, 454 

májka 510, 513 

májovec 137 

majkéfr 118, 62, 63 

przňák 106, 107 (pržňák 113, sprzňik 114, brzňik 108) 

brumbár (brunďivár 115, brunďivál 336) 

mlenář 665 (menář 656, 665, mynor 835, 836) 

krufka 

S velkej javorňik 103, rúždanec 737 

N hulús 634, úhorňík 501, chroustek letní 423 

2  Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nářečních ekvivalentů pro chrousta, tj. velkého brouka ožírajícího na 

jaře listí stromů (rod Melolontha). Nesledovaly se výrazy pro chroustka, menšího brouka podobného chroustu 
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(rod Amphimallon, Rhizotrogus aj.), k jehož pojmenování se v některých oblastech používá názvů jako pro 

chrousta. (V tomto druhém významu nebyl např. mapován výraz babka v sz. Čechách.) 

Vedle rozdílů lexikálních dokládá nář. materiál také diference slovotvorné (koza × kozák × kozár; kobza × kob- 

zár; májka × májovec). Zachyceny byly též rozdíly v typu pojmenování (např. koza × májová koza × kozamyška). 

Pokud se slovo chroust vyskytuje v Čechách v dubletách, patří k mladší vrstvě. K dalším významům vý- 

razů brumbár a kruvka srov. II-52 čmelák, II-45 chrobák a II-53 ovád. Jungmannem uváděný výraz brunclík na- 

ším výzkumem už zachycen nebyl. 

3  S poměrně jednoduchým nář. stavem na Moravě kontrastuje složitější situace v Čechách a v přilehlém jz. 

úseku střm. nářečí. 

Většinový výraz chroust, shodný se spisovným jazykem, se vyskytuje téměř na celém zkoumaném území. 

Z Moravy je doložen jako nedubletní, v Čechách se s výjimkou vých., sev. a sz. okraje vyskytuje zpravidla 

v dubletě, popř. tripletě s pojmenováními jinými. V přechodných nářečích česko-polských byl v návaznosti na 

polské jazykové území zapsán název chrabunšč. 

Pro značnou část Čech (jzč. nář., střč. nář.) je charakteristické označení babka; jeho nedubletní výskyt je 

omezen na úzký pruh ve směru zhruba od Kolína na Domažlice s výběžky na Sušicko a Pootaví. 

Z ostatních ekvivalentů vytvářejí větší areály regionalismy kozák (mezi Příbramí a Táborem), koza (ze- 

jména v oblasti mezi Ledčí nad Sázavou a Českými Budějovicemi a v úseku severně od Znojma) a sousloví má- 

jová koza (na jz. Moravě a v přilehlém jvč. okraji). K nim se připojuje Novoměstsko s univerbizovaným pojme- 

nováním májka a Jemnicko se složeninou kozamyška. Pro již. Českobudějovicko je charakteristické 

pojmenování kobza a kobzár. Řadu ekvivalentů soustředěných v Čechách doplňují ještě výrazy brumbár (ze- 

jména na Jilemnicku) a przňák s variantami (v úseku podještědském a náchodském). 

Pro Těšínsko je typické slovo kruvka. Označení mlynář je doloženo z Jablunkovska a z úseku mezi 

Prostějovem, Boskovicemi a Litovlí. 

Naprostá většina měst zaznamenává výraz chroust. V Čechách se ve shodě s venkovským okolím u starší 

generace vyskytuje ve zbytcích označení babka; v některých moravských městech s někdejší německou menši- 

nou se dokládá výraz majkéfr. 

4 babka  Jg, Bš, SSJČ ob., Kl — Přenesením dem. od bába. 

brumbár  v sled. významu jen nář.; Kt — Snad zvukomalebné nebo 

zkrácením z brundibár nebo z něm. Brummbär, označující- 
ho mrzouta, bručouna; srov. II-52 čmelák. 

chrabunšč  jen nář.; pol. chrabGszcz — Přejato z pol. 

chroust  stč. chrúst, chřušč, chřišč, Jg májový chroust, Bš, SSJČ, 

SSJ chrúst — Zúžením významu stč. chrúst ‚brouk (všeho 

druhu)‘. Od onomatopoického slovesa chrustěti ‚vydávat 
šustivý zvuk, šramot‘ podle chrupajícího šumu krovek. 

kobza  v sled. významu jen nář. — Zřejmě přenesením výrazu podle 

charakteristického zvuku (kobza ‚starobylý strunový nástroj‘ 
podobný loutně nebo lyře; podle Jg též „hrnec z části vodou 

naplněný, koží potažený nahoře, v kteréž žíní několik vlhkýma 

rukama sem a tam se smýká, čímž zvuk basovému podobný se 
působí“). Ne bez vlivu podobně znějícího výrazu koza; viz tam. 

kobzár  v sled. významu jen nář. - Derivací od kobza; viz tam. 

koza  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš Jaroměř — Přenesením pojmeno- 
vání patrně podle toho, že chroust žere listí, podobně jako koza. 

kozák  v sled. významu jen nář. — Derivací od koza; viz tam. Mužský 

rod zřejmě podle výrazu brouk. 
kozamyška  jen nář.; Bš též kozomyška Budějovice, Kt též kozomyš- 

ka — Složenina z koza a myška; motivace nejasná, nelze vy- 

loučit, že jde o brouka velkého jako myška. 

 

kozár  jen nář. — Derivací od koza; viz tam. 
kruvka  jen nář. — Přenesením pojmenování na základě podobnosti 

s chrobákem (Jg, pol. krówka — vše ‚chrobák‘). Podoba 

kruvka pravidelným vývojem skupiny tort ve shodě s pol.; 
srov. II-45 chrobák. 

májka  v sled. významu jen nář.; Kt též majka, Bš Měřín — 

Pojmenování podle měsíce výskytu. 
majkéfr  jen nář. — Přejato z něm. 

májová koza  jako sousloví jen nář. — Subst. koza (viz tam) specifi- 

kováno adjektivem májový podle měsíce výskytu. 
májovec  v sled. významu jen nář.; hluž. mejski bruk — Pojmenování 

podle měsíce výskytu. 

mlynář  v sled. významu jen nář.; Bš mynář, ALJ menář han., 
Prostějov, Kt — Přenesením pojmenování na základě barvy 

(tělo chrousta je jako pomoučené). 

przňák  jen nář.; Kt též przník, pržník, pršnák, brzník, brzák, ALJ též 
przník, sprzlik, brzák, brzňák, brzník — Patrně derivací od 

prznit ‚znečisťovat, špinit‘. 

rúždanec  jen nář. — Nejasné. Snad souvisí se srbocharvatským hrûšt 
‚chroust‘. 

velký javorník  jako sousloví jen nář.; Kt javorník, ALJ javorník 
(svč.) — Sousloví. 

5 chroust Po 1, Ju 2, 4, Ru 4 — chrušt, rušt Ju 2 — chróst Ju 6 — bapka Ju 1, 3, Ru 1, 3 — brumbár Ju 5 — majkáfr Po 1 

6 MAGP 303, AJPP 228, SSA 3.70 

Ši 
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45 chrobák (1396) — mapa s. 127 

1 M chrobák (chrobáč 31) 

hovňivál (hovňival 211, 333, 401, 426, 666, 61, 92, hovňiváł 680, 682, 684, 702, 703, 711, 721, 722, 746, 

82, hovňivá„ 732, guvňivol 826, guvňivoł 831, guvňivo„ 834, 84, ovňival 801, ohňivál 307, 

66) — hovňivár (hovňivar 115, 117, 201, 214, 229, 327, 431, hovňivář 323, hovňibár 449, hob- 

ňivár 434, ohňivár 121) 

hovnovál (též 31, též hovňovál 31) — ho„novár 104, 105 

hovňivák 330, 401, 819 (hovňák 749) 

brunďivál (brunďival 330, 333, 401) — brunďibál — brunďivár — brunďibár 

brumbár (kra„skej brumbár 115) 

krufka 834–836 

kravinčák 727, 744 

kovál 818, 820 

zedňickej patron 252, 310, 324 

S hovňibrouk 443, hovnolezec 256, guvňoř 826, brumbelák 116, brunčák 254 

N tvrdé brók 632, 654, tvrďák 609, smrďák 67 

2  Nář. pojmenování pro chrobáka, tj. černého nebo kovově lesklého brouka živícího se trusem savců, pří- 

slušníka zoologického rodu Geotrupes, se liší lexikálně a jsou motivována především jeho potravou (např. hov- 

nivál × brundivál × kravinčák). Slovotvorné rozdíly jsou málo četné (např. hovnivál × hovnovál × hovnivák). Na 

mapě sledujeme hojné hláskové varianty (např. hovnivál × hovnivár; brundivál × brundivár × brundibál × brun- 

dibár). Výraz brundivál (i obměny) se vyskytuje většinou v dubletě s pojmenováním hovnivál/hovnivár. Lze jej 

považovat za označení s meliorativním zabarvením. V jiných významech se objevuje i jinde. (Srov. II-52 čme- 

lák, II-53 ovád, II-44 chroust.) Název chrobák, shodný se spisovným jazykem, byl zapsán jen ve městech u mla- 

dé generace a na venkově na Hlučínsku a Těšínsku. Jinak má ve Slezsku slovo chrobák běžně význam brouk. 

(Srov. II-43 brouci.) Výraz hovnivál se vyskytuje také na Těšínsku, ale jen ve spojení „jsi lenivý, pomalý jak hov- 

nivál (guvnivol)“. 

3  Základní zeměpisný protiklad se jeví v rovině hláskoslovné, a to mezi variantami hovnivál (Morava, 

Slezsko, jz. Čechy) a hovnivár (zbývající část Čech). Na Znojemsku a Moravskobudějovicku se vyčleňuje malý 

areál slovotvorné obměny hovnovál. Jen ojediněle byla zachycena podoba hovnovár v Podkrkonoší a hovnivák 

na Příbramsku. 

Slovo brundivál a jeho varianty nevytvářejí celistvou oblast. V hojnější míře byly zaznamenány v jz. 

Čechách: nejčastější je podoba brundibár (též na Náchodsku), dále je doložen brundivár (zvláště střední 

Povltaví) a brundibál. Výraz brumbár je rozptýlen v svč. nář. oblasti a na zč. okrajovém úseku. 

Zbývající pojmenování se vyskytují jen řídce. V Čechách je to sousloví zednický patron na jz. okraji 

a u Benešova, na Jablunkovsku kruvka (kravka), sev. od Uherského Brodu kravinčák a sev. od Opavy výraz koval. 

4 brumbár  v sled. významu jen nář.; Kt jen brumbál (SSJČ zast. 

‚čmelák‘) — Podle Mch snad zkrácené brundibár (vypuštěno 
di, pak n > m před b). Jinak podle S. Utěšeného (NŘ, 47, 

1964, s. 149) souvisí brumbár s něm. Brummbär (nář. 

i brumbār) ‚mrzout‘, ‚bručoun‘. 
brumbelák  jen nář. — Snad z nář. brumbár nebo brumbál křížením 

se slovem čmelák. 

brunčák  jen nář.; Kt bručák, bručál, bručán, brunčál, brunčár, brn- 
čál, brmtał, brumta — Ze zvukomalebného brunčeti (Jg) ob- 

měnami kořene. 

brundibál  v sled. významu jen nář.; Kt (SSJČ ob. ‚čmelák‘) — Viz 

brundivál. 

brundibár  v sled. významu jen nář.; Kt (SSJČ řídce ‚čmelák‘) — Viz 

brundivál. 
brundivál  v sled. významu jen nář.; Kt (SSJČ řídce ‚čmelák‘) — 

Nejasné. Asi z *brudi-val ‚tvor válející se v brudu‘, tj. ve špí- 

ně a kalu. Působením slova brumbár (podle S. Utěšeného) vsu- 
nulo se do první části slova -n- (brundivál), druhá část se 

změnila v -bál, -bár, -vár. Nelze vyloučit kontaminaci něm. 

nář. brumbār (Brummbär) se slovesem brundit, ‚durdit se‘ 
(Kt). Hlásková obměna skupiny -bár na -vál může být dů- 

 

 

sledkem expresivity i asociace na valivý způsob pohybu. Viz 

brumbár. 

brundivár  v sled. významu jen nář.; Kt (SSJČ řídce ‚čmelák‘) — Viz 
brundivál. 

guvňoř (hovňář)  jen nář. (pol. nář. gówniarz ‚člověk vyvážející 

žumpu‘) — Od nář. guvno příponou -ář, návaznost na pol- 
štinu. 

hovnibrouk  jen nář. — Snad kalk něm. Mistkäfer ‚chrobák‘, je však 

možné i domácí tvoření, 
hovnivák  jen nář.; hluž. hownik — Od adj. hovnivý. 

hovnivál  stč. hovnival, Jg, SSJČ ob., SSJ lid. — Složenina hovni-vál 

‚tvor válející se v trusu‘, z psl. *govьno a základu slovesa vá- 
leti. Ne běžný submorf -i- místo čekaného -o-. Nelze vylou- 

čit odvození od adj. hovnivý (doloženo u Jg). 

hovnivár  Kt, SSJČ ob. — Záměna likvidy ve slově hovnivál, viz 
tam. 

hovnolezec  jen nář. — Složenina. 

hovnovál  jen nář.; stč. hovnoval — Složenina s běžným interfixem 
mezi oběma částmi. Viz hovnivál. 

hovnovár  jen nář. — Z hovnovál záměnou likvidy. Viz tam. 

chrobák  Kt, SSJČ (Jg asi jen jako název celé čeledi vrubounovitých 
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a slc. ‚brouk‘, Bš ‚brouk‘, ‚červ‘, SSJ ‚brouk‘) — Z psl. výra- 
zu onomatopoického původu *chrobakъ ‚brouk, červ‘. 

koval  jen nář. (Kt ‚kovář‘, pol. kowal ‚ruměnice‘) — Přejetím pol. 

slova kowal, které označuje v nář. různé druhy brouků. 

kravinčák  jen nář. — Od kravinec. 

kruvka (kravka)  jen nář.; Jg (též ‚brouk‘), pol. krówka — Patrně 
přenesením dem. od kráva na chrobáka lezoucího v kravském 

trusu. V návaznosti na pol. jaz. území, 

zednický patron  jako sousloví jen nář. — Žertovné lidové pojmeno- 

vání. Motivace nejasná. 

5 ho„ňivál Ju 4 — hovňivár Ju 3–6, Ru 1 — ho„ňivár Ju 1, Ju 2 — houňiwár Po 1 — zedňickej patron Ju 2 

6 — 

Om 

46 světluška (1397) — mapa s. 129 

1 M svatojánská muška (též 126, svjatojánská m. 755, sfatojánská m. 738, svatojanská muška, též sf- 736) — sva- 

tojáncká muška (svatojancká muška, sf- 816) 

svatojáncká moucha 116, 118, 119 (svatojánská mucha 626) 

svatojánckej brouček (-skej b. 463, svjatojánskí brúček 755, svatojánski brouček 93, svatojánckej 

brouk 106) 

sfatojansky chrobaček 808, -ňsky ch. 819 

svatojánka (též 644, svatojanka 683, 743, 754) 

svatojánek (svatojanek 71, sfatojánek 738, 83) 

jaňiček (śv’yntojyňski jaňiček 834) 

svjetły janek 824, 828 (s. jaňiček 829) 

sv’etłojánka 705 

svjetílko (sjetílko 108, 125, 129, 152, 245, boží svjetílko 23, svjetéłko 746, 809) 

svjetlíčko 307, 460 

svjetlička 106, 506 (sjetlička 506, svetlička 506) 

svjetluška (sjetluška 121, 139, 210, sfjetluška 670, 75, svjetłuša 678, svíťilka 310, 450) 

lucerňička 448, 41 

johaniskiver 818 (johanyskevr 801) 

S svatojáncká bapka 216 

N blískafka 643, zlatá muška 411, svatojánská koza 515, junikiver 818 

2  U nář. pojmenování pro světlušku (Phausis splendidula L.) byly zjištěny rozdíly lexikální, hojné diferen- 

ce slovotvorné a menší rozdíly hláskoslovné. Pojmenování jsou motivována dvěma skutečnostmi: jednak datem 

častého výskytu zmíněného hmyzu (24. červen zasvěcený Janu Křtiteli byl významným svátkem, k němuž se 

pojí např. pálení svatojánských ohňů, sběr svatojánského koření), jednak jeho zvláštní schopností světélkovat. 

Do první skupiny patří pojmenování utvořená od spojení svatý Jan (např. svatojánská muška, svatojánský 

brouček, svatojánka). Do druhé skupiny patří odvozeniny od slova světlo (např. světýlko, světluška). Kombinací 

prvků z obou motivačních skupin vznikla pojmenování světlý janek a světlojánka. KLA zaznamenává častější 

výskyt názvů svatojánek a svatojánský brouček především ze sv. Čech než náš výzkum. 

Z diferencí hláskoslovných se sleduje rozdíl mezi podobami svatojánský a svatojáncký (srov. I-51 veli- 

kánský, nápadná je shoda v průběhu izoglos svatojánský a velikánský). Nebyly mapovány podoby s krátkým -a- 

v základu svatojan-, neboť nevytvářejí areály. Poměrně časté jsou v oblasti střm. nář. 

3  Sousloví svatojánská/-áncká muška je rozšířeno téměř po celém zkoumaném území vyjma vých. Slezsko, 

Valašsko a přilehlou část Slovácka. Nedeminutivní tvar svatojáncká moucha je typický pro Kladsko. S názvem 

svatojáncký brouček se setkáváme v Podkrkonoší, sousloví svatojánský chrobáček se vyskytuje ojediněle v sev. 

Slezsku. 

U adjektivní části sousloví došlo ke změně souhláskové skupiny (svatojánská > svatojáncká) v celých 

Čechách a v jz. části Slezska. 

Na pojmenování svatojánská/-áncká muška navazuje na východě areál univerbizováného názvu svatoján- 

ka (sev. a stř. část vm. nář.). Ve vých. Slezsku převládá lexém janiček; řídce se tu objevuje i sousloví světlý ja- 

nek. Podél již. slezské hranice a v některých mor. městech se setkáváme s výrazem svatojánek. 

Pojmenování odvozená od základu svět-/svit- jsou většinou dubletní s názvem svatojánská/-áncká muška. 

Nejhojnější z nich je slovo světluška, které je i názvem spisovným. Bylo zaznamenáno ve většině měst a dále 

roztroušeně po celém území především u mladé generace, nejhustěji v okrajových oblastech Čech, kde vytlaču- 
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je dříve užívané světýlko. Pojmenování světýlko se objevuje rozptýleně zejména v již. polovině Čech. Výrazy 

světlíčko, světlička a lucernička byly zachyceny řídce hlavně při českých okrajích. 

4 janíček  jen nář.; Kt – Přenesením hypok. osobního jména Jan. 

johanyskyver  jen nář. — Z něm. Johanniskäfer. 

lucernička  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování. 
svatojáncká babka  sousloví jen nář. — Specifikace ob. pojmenová- 

ní babka ‚chroust‘ adjektivem (srov. II-44 chroust). 

svatojáncká moucha  jen nář. — Sousloví s nedeminutivním tvarem 
určovaného subst. Viz svatojáncká muška. 

svatojáncká muška  jen nář. — Změna souhláskové skupiny -ns- > -nc-. 

svatojáncký brouček  jako sousloví jen nář.; Jg brouček sv. Jana, Kt 
brouček svatojanský, SSJČ lidový název svatojanský brou- 

ček, říd. svatojánský brouček — Viz svatojáncká muška. 

svatojánek  jen nář.; Jg, Bš svatojanek Hranice, pol. świętojanek 
zast., říd. — Univerbizací ze svatojánský brouček/chrobáček. 

svatojánka  jen nář.; Jg — Univerbizací ze svatojánská muška. Viz 

tam. 
svatojánská muška  Jg svatojanská muška, sv. Jana muška, muška 

sv. Jana, SSJČ lidový název, podoba s -á- říd., též svatojan- 

ská muška, SSJ svätojánská muška, hluž. swjatojanska muš- 
ka — Sousloví. Dem. muška specifikováno adj. svatojánský. 

 

svatojanský chrobáček  jako sousloví jen nář.; pol. świętojański ro- 
baczek — Sousloví. Nář. slovo chrobáček ‚brouček‘ (srov. II- 

43 brouci) je specifikováno adj. svatojánský. Srov. svato- 

jáncký brouček. 
světlička  jen nář.; (stč. světlice ‚svítilna‘, Jg ‚bludička‘, SSJČ světli- 

ce zast. a nář. ‚bludička‘) — Přenesením, 

světlíčko  v sled. významu jen nář.; Kt světlíček Ostravsko, pol. 
świetlik (SSJČ ‚bludička‘ poněk. zast. ob., zprav. mn.) – 

Dem. od světlo. Přenesením. 

světlojánka  jen nář. — Kontaminací adj. světlý a nář. pojmenování 
svatojánka. Viz svatojánka a světlý janek. 

světluška  Jg, Kt též světlomuška, SSJČ též světloška zast., SSJ svet- 

luška básnicky — Od světlo. 
světlý janek  jako sousloví jen nář.; Kt světlajaníček — Sousloví 

z adj. světlý a z nář. pojmenování pro světlušku (janek, janí- 

ček). Janek a Janíček jsou původně domácké podoby osob- 
ního jména Jan. 

světýlko  v sled. významu jen nář.; Bš záp. Morava (Jg a SSJČ dem. 

od světlo) — Přenesením. 

5 svatojánská muška Ru 5 — svatojanská muška Ru 4 — svatojáncká muška Ju 3, 6 — svatojancká muška Ju 1, 2, 4, 5, Ru 2 — svatojancká mouš- 

ka Ju 2 — svatojanská moucha Ru 3 — swatojáncká moucha Po 1 — svatijánská muška Ru 1 — svatijancká muška Ru 2 — svatojanskí brouček 
Ru 4 — svatojanek Ju 6 — svatovánek Ru 3 — bóži sjetilko Ju 2 

6 AJŚ 603, OLA 117, ALE 129 

Om 

47 slunéčko sedmitečné (1398) — mapa s. 133 

1 M sluňíčko (sluníčko 103, 131, 160, 621, 628, sluňәčko 316, 320, slunéčko 441, 515, 673, 721, slunečko 650, 

665, 669, 671, 673, 65, 818, 831, slunečko brnečko 802, 803, slunečko patrnečko 81, pámbíč- 

kovo sluňíčko 503) 

sluňíčko víčko 202, 328, 337 

beruška — baruška 

berunka (beruňka 117, barunka 220, 245, 757, beberunka 682, 75) — bedrunka (bedruňka 102, 103, 

108, 111, 113, 121, 122, 134, bedrúnka 723, 724, 739, 750, bjedrunka 826, b’e- 832–836, bed- 

ruňička 813, bedrunečka 821, bedrňička 740, bedruna 654, bedruška 112, 11) — medrunka 

(medrúnka 750, medruňička 706, 750, medrňčka 725, medrňička 751) 

verunka (též 150, 162, 214, 217, 623, 634, 747, 72, též 158 nedubl., veruňka 639, též veronka 738, veverun- 

ka 716, pámbíčková verunka 718) 

verunka kunka (v. korunka 685, 708, 711, 727, v. runka 733) 

marunka 814, 817, též 807 — merunka 747, 806, 807, 81 (meruňka 245, 722) — menurka (menurečka 811) 

petrunka 702 (petrunelka 819) 

korunka (kokorunka 75, kokorúnka 732, okorunka 735, korunka runka 736) 

linka (lí- 301, plínka 301, linka pinka 435, malinka 460) 

pinkalinka (též 44, plínkalinka 302) 

bábrlinka (bábulinka 432, 448, 41, babulinka 448, bábrlička 215, bapkulinka 307) 

boubelinka 251, 414, 421 (bobelička 152) 

popelinka (popelinka linka 422) 

pólinka 

mandelinka (mandelínka 453, 27, mandalinka 456, 461, mandolinka 45, malka 460) 

halinka (halina 517, 601, též 604, halenka 626) — hálinka (hélonka 611, hélička 611) — hólinka (holinka 

625) 

helenka 

majdalenka (-linka 235, 456, 462, majdelinka 440, 519, majdalénka 742, 744, 754, máří majdalénka 741, 

majdalena 218, 754, majolenka 430, malena 430) 
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pámbíčkova kravička 222, 502, 618, 755, 757 (pámboškova k. 655, bóži k. 504, kravička 503, 504, 513, 

515, 624) 

pámbíčkova ovečka 746, 753 

pámbíčkovo slepička 322, 323 (pámbúčkovo s. 322, 332) 

křepelička 139, 151 (křepelka 151) 

pelesťička 139, 152 (bedlesa 140) 

panenka 813 (panenečka maryječka 820) 

sedmitečka 102, 624, 66 

marinenkéfr 118 (maryenkevr 801) 

S ankalinka 431, bálinka 619 nedubl., bapka 312, blabuňka 153 nedubl., blénka 752 nedubl., brablenáček 650, 

hajdalinka 520, kankališka 52, konvalinka 412 nedubl., majka 152, mařinka 516, pámovička 307, pámpo- 

vička 307, polesná 154 nedubl., ponebíčka líčka 318 nedubl., skálinka 607 nedubl., turek 737 nedubl. 

N slunéčko sedmitečné 27, 51, 52, 72, 81, 83, 93, 95. 

2  Nářeční názvy pro slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) vykazují bohaté rozrůznění lexikál- 

ní. Jen zřídka se objevily rozdíly slovotvorné (např. berunka × beruška), hojněji byly zaznamenány diference 

hláskoslovné (např. marunka × merunka, bedrunka × medrunka, halinka × hálinka × houlinka). Vyskytly se též 

rozdíly v typu pojmenování, vedle jednoslovných výrazů byla zapsána sousloví (např. pámbíčkova kravička) 

a názvy typu sluníčko víčko. 

Pojmenování sluníčka sedmitečného patří k nejdiferencovanějším lexikálním položkám. Je to dáno jejich 

expresivitou, která patrně souvisí s tím, že nářeční mluvčí hodnotí tohoto brouka vždy kladně. Spojují s ním to- 

tiž různé fantastické představy z dávné mytologie, jež mu přisuzovaly roli prostředníka přání adresovaných 

Bohu nebo ho chápaly jako ztělesnění božího posla předvídajícího osud. To se odráží především v označení slu- 

níčko a v názvech pámbíčkova kravička (sem patrně náleží i výraz berunka, pokud ho odvozujeme od základu 

beran, srov. spojení beránek boží) a také v pojmenováních, která mají deminutivní formu, např. pelestička, ko- 

runka, křepelička aj. Kladné hodnocení je obsaženo i v přenesených názvech užitečných zvířat, k nimž měli lidé 

dobrý vztah, např. slepička, ovečka, kravička. 

Řada názvů sluníčka sedmitečného je tvořena na základě útvarů dětské řeči (např. bábrlinka, popelinka), 

z nich některé jsou rýmované (např. pinkalinka). Rýmované podoby si často uchovávají zvláštní dvojčlennou 

formu, např. sluníčko víčko, verunka kunka. Sporadicky zaznamenané názvy s opakováním počáteční slabiky, 

např. beberunka, veverunka, kokorunka, nemapujeme samostatně, pouze je registrujeme v oddíle 1. Rýmovanost 

ovlivnila i podoby na -unka (např. berunka, verunka, marunka, korunka). 

Určitou specifičností lidových označení sluníčka sedmitečného je častá homonymita s domáckými podo- 

bami rodných jmen. Nářeční mluvčí je často chápali jako jejich zobecnělé varianty, např. verunka (k Veronika), 

marunka (k Marie), beruška, baruška, berunka (k Barbora), petrunka (k Petronila), halinka (k Alena), helenka 

(k Helena), majdalenka (k Magdalena), mařinka (k Maří Magdalena). Rodné jméno Marie je obsaženo též 

v přejatém názvu marijenkefr. V tomto případě je motivace s největší pravděpodobností dána dobou výskytu sle- 

dovaného brouka, tj. kolem svátku Marie v polovině srpna. Názvy berunka, verunka, meruňka, bedrunka, med- 

runka apod. lze však také chápat jako hláskové obměny vzešlé ze společného základu. Při našem grafickém ře- 

šení jsme však dali přednost pojetí vyjadřujícímu adideace k osobním jménům, proto uvedené rozdíly 

hodnotíme jako lexikální. 

Motivaci tvarem těla sluníčka sedmitečného odrážejí označení korunka, blabuňka, snad i poulinka. 

Metaforickým přenesením vznikla jména křepelička, konvalinka, turek a popř. i panenka. 

Některé názvy svědčí o tom, že nář. mluvčí mnohdy pojmenování různých druhů brouků zaměňovali, tak 

je tomu např. u slov brablenáček, babka, majka. 

Problematikou pojmenování sluníčka sedmitečného v českých nářečích se obsáhle zabýval již Václav 

Vážný. Na jeho rukopisnou studii O jménech sluníčka (Coccinella) v českých a slovenských nářečích navázal 

Slavomír Utěšený zejména v stati Nazvanija božej korovki (Coccinella septempunctata) v Obščeslavjanskom 

lingvističeskom atlase (v sborníku Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Matěrijaly i issledovanija 1975. 

Moskva 1977, s. 16–33). Utěšený odmítá etymologii Sławského, který výrazy bedrunka, berunka, beruška 

spojuje se základem beran, i Trubačova, jenž kořen *bedr- odvozuje od slovesného základu *bed-/*bod- ‚štípat‘. 

Sám se domnívá, že název bedrunka souvisí s výrazem vedro. Takto také řeší příslušnou mapu v Slovanském ja- 

zykovém atlase (Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja I. Životnyj mir. 

Moskva 1988). Slabinou tohoto výkladu je skutečnost, že forma vedrunka není v západoslovanských dialektech 

doložena. 





 

134 

Materiál byl ověřován údaji v KLA. Protože jde o velmi složitou položku, doplnili jsme těmito údaji 

výjimečně i příslušná hesla v oddíle 4. V KLA byly zaznamenány i další výrazy, které náš výzkum již nezachy- 

til, např. páperunka (Holešovsko, Valašskomeziříčsko), kukulenka (Plzeňsko, Uherskobrodsko), karolinka 

(Uherskobrodsko), měsíček (Sedlčansko), minka (Domažlicko), pampeliška (Dačicko, Valašskomeziříčsko), 

pampelička (Blatensko), kampalenka (Velkomeziříčsko), bambulinka (Českokrumlovsko), štinkalinka 

(Přešticko), nadburečka (Hlučínsko), zrnečko brnečko (Opavsko), brnečko (Opavsko), majolenka (Písecko) 

a další obměny, především hláskové. 

3  Zkoumané území se rozděluje zhruba do tří hlavních makroareálů: v střed. a záp. Čechách je běžné po- 

jmenování sluníčko, na širším Klatovsku, v již. Čechách a na záp. Moravě tvoří souvislou oblast názvy různých 

základů, jež jsou zakončeny na -linka, a v svč. nář. a na většině Moravy a ve Slezsku převažují pojmenování cha- 

rakterizovaná sufixem -unka. 

Výraz sluníčko většinou jako novější dubleta proniká i do okrajových částí Čech a na Moravu, je příznač- 

ný též pro mladší vrstvu městské mluvy. 

Ze skupiny názvů zakončených na -linka zaujímá největší areál slovo mandelinka, totiž oblast vymezenou 

zhruba Příbramskem, Táborskem, Českobudějovickem a Jindřichohradeckem. Pro Písecko a Prachaticko je cha- 

rakteristické označení popelinka, v střed. Pošumaví převládá název bábrlinka, na Klatovsku a Domažlicku je ty- 

pický výraz pinkalinka, západně od Písku se objevuje podoba boubelinka. 

Na záp. Moravě převládá slovo halinka (na Znojemsku ve formě hálinka a na záp. Brněnsku v kontami- 

nované obměně houlinka); na Tišnovsku tvoří menší oblast název poulinka. K makroareálu jmen na -linka se při- 

mykají výrazy majdalenka (záp. a jz. od Jihlavy, odděleně též na Valašskokloboucku) a helenka na 

Velkomeziříčsku. 

Výraz bedrunka tvoří dvě od sebe značně vzdálené oblasti; jednak je toto slovo běžné v sev. Čechách a na 

okraji svč. nář., jednak je rozšířeno ve vých. polovině slez. nář. a na přilehlém Valašsku. Na již. Valašsku se vy- 

skytuje podoba medrunka; ta je častá též na Náchodsku. Pojmenování berunka je nejběžnější na sev. Moravě, 

hojné je – zpravidla jako dubletní – i jinde, zejména ve vých. Čechách a na Kolínsku. Slovotvorná obměna be- 

ruška je rozšířena zvláště ve vých. Čechách (tam je často dubletní), objevuje se však i jinde, ponejvíce v areálu 

výrazu sluníčko, proniká i do mluvy měst, především jako výraz jazyka mladé generace. Označení verunka po- 

krývá větší část území střm. nář. s přilehlým sev. úsekem nář. čes.-mor. a již. polovinu vm. nář., zejména pro šir- 

ší Kroměřížsko je typické spojení verunka kunka. Na pomezí slez. a vm. dialektů se vyskytuje název marunka, 

pro Opavsko je charakteristická obměna menurka. 

Z ostatních lexémů vytváří menší území pojmenování korunka na Břeclavsku a jinde ve vm. nář. oblasti, 

sousloví pámbíčkova slepička na Klatovsku, pámbíčkova ovečka, které je doloženo z širšího Uherskobrodska, 

a pámbíčkova kravička vyskytující se soustředěněji na Žďársku a porůznu i jinde na Moravě. Z Jičínska se do- 

kládají výrazy pelestička a křepelička, oba jako starší dublety. Další četná pojmenování jsou jen sporadická.

4 ankalinka  jen nář.; Kt kakalinka, KLA Sušicko, Horažďovicko, 

alinka Dačicko — Patrně deformací z pinkalinka. Nelze vy- 

loučit příklon k domácké podobě jména Anna s druhou čás- 

tí -linka, srov. bábrlinka. 
babka  v sled. významu jen nář.; KLA babka linka Domažlicko, ba- 

bička Poděbradsko, Nymbursko — Snad přenesením obecné- 

ho názvu jiného druhu brouka (chrousta). Nelze vyloučit 
vliv expr. výrazu babka ‚stará žena‘, srov. bábrlinka, nebo 

baba ‚čarodějnice‘. 

bábrlinka  jen nář.; ALJ Sušicko, KLA též bábrdlinka, babolinka, 
fabulinka, papulinka, vše Sušicko, babylonka Horažďovicko 

— Přikloněním k expr. výrazu bábrlinka ‚babička‘ na základě 

zvukové podobnosti s nář. pojmenováními pro slunéčko se- 
dmitečné zakončenými na -linka (srov. pinkalinka, linka, ha- 

linka aj.). 

bálinka  jen nář.; Kt balenlinka — Snad kontaminací halinka a pou- 
linka. 

baruška  v sled. významu jen nář.; Kt — Patrně přikloněním k do- 

mácké podobě rodného jména Barbora. Srov. též berunka. 
bedrunka  jen nář.; Jg i SSJČ nář. bedruňka, KLA též badrunka 

Zlínsko, pol. biedronka siedmiokropka — Od stsl. bedrьnъ 

‚bohatý, hojný‘; bedrunka je pak ‚brouk přinášející štěstí‘. 
berunka  Jg, SSJČ lid. název, KLA beránek Šternbersko — Patrně 

k domácké podobě rodného jména Barbora. Slawski spojuje 

 

 

výrazy bedrunka, berunka i beruška s názvem beran; toto 

tvrzení opírá o typ něm. nář. označení Herrgottschäffchen. 

(Srov. obdobný typ pojmenování pámbíčkova ovečka apod.) 
beruška  Jg, SSJČ lid. název, KLA breberuška Židlochovicko — Viz 

baruška a berunka, 

blabuňka  v sled. významu jen nář. (Kt ‚bublinka‘) — Přenesením 
nář. výrazu blabuňka ‚bublinka‘ asi na základě podobnosti 

vypouklého tvaru těla sledovaného brouka s bublinou. 

blénka  jen nář.; KLA blenka Valašskokloboucko — Nejasné. 
boubelinka  jen nář.; KLA též Sedlčansko — Příklonem k adj. bou- 

belatý (na základě tvaru těla slunéčka sedmitečného). 
brablenáček  jen nář.; KLA brablenáček vtáček Šternbersko — 

Přenesením nář. pojmenování pro mravence, popř. jakéhoko- 

liv malého brouka, 

hajdalinka  jen nář. — První část slova souvisí patrně s cito- 

slovcem hajdy, které vyjadřuje pobídku k rychlému pohybu; 

druhou část tvoří „sufix“ z rýmovaných útvarů, srov. pinka- 
linka. 

halinka  jen nář.; Kt též halenka, ALJ Dačicko, Jemnicko, KLA též 

malenka Dačicko — K rodnému jménu Alenka (s prote- 
tickým h-). 

hálinka  jen nář. — Viz halinka, dloužení -á- nejasné příčiny. 

helenka  v sled. významu jen nář.; Kt též helenuška Velkomeziříčsko 
— K dem. podobě rodného jména Helena. 
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houlinka  jen nář.; KLA holijánka Rosicko — Viz halinka, forma 
s -ou- patrně kontaminací pojmenování halinka a poulinka. 

kankališka  jen nář.; Kt Třebíčsko, KLA též Velkomeziříčsko, 

Jihlavsko, kankalička Třešťsko — Nejasné. 

konvalinka  v sled. významu jen nář.; KLA Blatensko — Viz pinka- 

linka, příklonem k názvu rostliny. 

korunka  v sled. významu jen nář.; Kt — Dem. od koruna, metaforic- 
ké přenesení na základě kulatého tvaru těla brouka a koruny, 

zvuková podobnost s názvy typu verunka, berunka apod. 

křepelička  v sled. významu jen nář.; Kt, KLA též křepelka 
Novobydžovsko — Dem. od křepelka, motivace nejasná. 

linka  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ lienka sedmobodá — 

Haplologií z pinkalinka, viz tam. 
majdalenka  jen nář.; Kt, KLA Dačicko, mařímajdalenka Zlínsko — 

K domácké podobě rodného jména Magdalena. 
majka  v sled. významu jen nář.; KLA Českobudějovicko, Jindři- 

chohradecko, Novobydžovsko — Od máj ‚květen‘ (srov. něm. 

Maikäfer). 
mandelinka  v sled. významu jen nář.; Kt, SSJČ lid. název — Patrně 

souvisí s výrazem mandel ‚panák o sedmi snopech‘. 

marijenkefr  jen nář. — Přejato z něm. (Marienkäfer). 
marunka  v sled. významu jen nář.; Kt — K domácké podobě rodné- 

ho jména Marie. 

mařinka  v sled. významu jen nář. — K domácké obměně jména 
Marie, eventuálně Maří Magdalena. 

medrunka  jen nář. — Od bedrunka; záměnou retnic b a m. 

menurka  jen nář.; Kt — Přesmykem z merunka, viz tam. 
merunka  jen nář.; Kt Mor. — Kontaminací slov marunka a berunka. 

pámbíčkova kravička  jako sousloví jen nář.; Jg kravička, matky 

boží kravička, SSJČ nář. boží kravička, KLA též 
Židlochovicko, pámbíčkova kráva Uherskobrodsko, pámbič- 

kova kozička Jihlavsko, Rosicko, SSJ pámbožkova kravička 

hovor. — Dem. od kráva. Specifikace adj. pámbíčkova ‚boží‘. 
pámbíčkova ovečka  jako sousloví jen nář.; Kt — Dem. od ovce; srov. 

pámbíčkova kravička. 

pámbíčkova slepička  jako sousloví jen nář.; KLA též slepička 
Klatovsko, Horažďovicko — Dem. od slepice, srov. pámbíč- 

kova kravička. 

pámovička, pámpovička  jen nář.; KLA pámbovička Domažlicko — 
 

Snad stažením a zkomolením nějakého sousloví, např. pám- 
bíčkova ovečka. 

panenka  v sled. významu jen nář.; KLA panenka marija Opavsko — 

Dem. od panna; přenesením. 

pelestička  jen nář.; Jg pelesta, pelestka, pelesa Krkonoše, peleska 

Krkonoše, KLA Poděbradsko — K psl. *pelesъ ‚pestrý, skvr- 

nitý, kropenatý‘. 
petrunka  jen nář. — K osobnímu jménu Petronila. 

pinkalinka  SSJČ dět., ALJ Chodsko — Z rýmového výrazu pinka- 

linka v dětském říkadle o slunéčku sedmitečném (pinka nář. 
‚tečka‘). 

polesná  v sled. významu jen nář.; KLA Přeloučsko, kolesná, bába 

kolesá Novobydžovsko, babka bolestná Poděbradsko — 
Adjektivní substantivum; zkomolením nář. výrazu 

peles(t)a (viz pelestička), které bylo etymologicky neprů- 
hledné. 

ponebíčka líčka  jako sousloví jen nář.; KLA ponebíčko líčko, pone- 

bíčko Plzeňsko — Rýmovaný útvar na základě dětské řeči. 
popelinka  jen nář.; ALJ Prachaticko, KLA též popolinka, populin- 

ka Českobudějovicko — Nejasný základ; varianta na základě 

zvukové podobnosti s jinými lid. názvy, srov. boubelinka, 
bábrlinka, pinkalinka. 

poulinka  jen nář.; KLA též polinka Bystřice nad Pernštejnem, 

paulinka Brněnsko — Patrně přikloněním k výrazu poulit 
(vypoulený), srov. boubelinka. 

sedmitečka  jen nář.; KLA Českobudějovicko, Vimpersko, Zábřež- 

sko — Od adj. sedmitečný. 
skálinka  jen nář.; KLA Třebíčsko, Velkobítešsko — Nejasný základ, 

o podobě na -linka viz pinkalinka. 

sluníčko  Jg slunéčko, SSJČ též slunéčko kniž., hluž. bože słončko — 
Přenesením dem. od slunce patrně na základě představy, že 

sledovaný brouk vylétává ke slunci, 

sluníčko víčko  jako sousloví jen nář. — Druhá část je rýmem k výra- 
zu sluníčko (viz tam). 

turek  v sled. významu jen nář. — Přenesením substantiva Turek; mo- 

tivace asi podle barvy červeného tureckého fezu. 
verunka  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — K domácké podobě rodného jmé- 

na Veronika. 

verunka kunka  jen nář. — Druhá část rýmem k verunka, viz tam. 

5 sluňíčko Ju 5, Ru 1–3 — sluníčko Ju 3 — baruška Ju 2, Ru 4 — barunka Ju 1 — verunka Ju 4, 7 — verunka kunka Ju 6 — kokorunka Ru 5 — ma- 

jolinka Ru 1 — babička Po 1 — babamára Ju 5 — šaka báka Ju 2, 3 

6 AJŚ 602, AJK 159, SSA 3.73, OLA 112, ALE 126 

Fi 

48 kobylka (1388) — mapa s. 135 

1 M kobyla 

kobylka 

kúň (polňí k. 754) 

zelený kúň 

strňiskové kuň (strňiskáč 664) 

koňík (kuňik 614, kuňík 622, okuňik 818, polňí koňík 754) 

zelený koník 

koňíček (koňičok 801, polny kuňiček 833) 

koňas 215, 312 (konďas 238) 

koňipas 

koňipásek 

paskoňik (pasíkúň 719) 

S srkavé kuň 658, roskobilka 129, cvrček 443, koňar 52 

N hajrus 45, koncká kobila 115 
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2  Zjišťovaly se rozdíly v nář. pojmenování pro kobylku, tj. skákavý hmyz žijící v trávě nebo na stromech 

(Tettigonia viridissima). Vedle rozdílů lexikálních přinesl nářeční výzkum četné diference slovotvorné (např. 

kůň × koník × koníček × koňas; konipas × konipásek × paskoník). Výraz kůň je někdy zpřesňován atributy zele- 

ný, strniskový a polní. 

Většina zaznamenaných výrazů je metaforického původu a vznikla přenesením především na základě po- 

dobnosti hlavy luční kobylky s hlavou koně. 

Někteří mluvčí, zvláště v Čechách, rozlišují jménem různé druhy kobylek nebo alespoň odlišují větší 

a menší kobylku, většinou se však oba druhy způsobem pojmenování nerozlišují. V případě dubletního výskytu 

označuje pojmenování kobylka větší a výraz koník menší druh sledovaného hmyzu. 

3  Dnešní obraz je poměrně komplikovaný a je výsledkem četných vyrovnávacích procesů. Jednak se vyčle- 

ňuje velký, poměrně kompaktní celek s výrazem koník, zabírající celou větší jz. polovinu Čech a přilehlou jz. 

Moravu, jednak je ostatní území rozrůzněno na řadu nevýrazných a navzájem se prolínajících areálů. 

Většinové pojmenování koník odděleně tvoří ještě souvislou oblast v záp. a stř. části Slezska. Název kůň se 

dokládá zejména ze stř. části střm. nářečí. S atributem strniskový je doložen z Litovelska, s adj. přívlastkem ze- 

lený se objevuje na Roudnicku a na Moravě zvláště na Litovelsku a Holešovsku. Spojení zelený koník je cha- 

rakteristické zvláště pro širší Rakovnicko. Deminutivní forma koníček je typická pro vých. část Slezska, 

Brněnsko a již. úsek vm. nářečí s přesahem ke Kroměříži. Roztroušeně se objevuje i jinde, zvláště na širším 

Vysokomýtsku a Zábřežsku. Podoba koňas byla zaznamenána sporadicky na Manětínsku a v záp. části střč. ná- 

řečí. 

Lexém konipas vytváří souvislý a poměrně rozsáhlý areál ve stř. části svč. nářečí s přesahem do střč. nář. 

téměř až ku Praze. Soustředěně, avšak většinou v dubletě s jinými výrazy se vyskytuje též na širším Roudnicku. 

Porůznu se dokládá jeho deminutivní forma konipásek, a to jednak při okrajích areálu slova konipas, jednak 

v lounském úseku. Slovotvorná varianta paskoník je soustředěna do mikroareálu v náchodském úseku. 

Pojmenování kobylka se nejhojněji objevuje v svč. nářečích a na Valašsku, v obou oblastech většinou dub- 

letně s jinými výrazy. Ve shodě se spis. jazykem se vyskytuje rozptýleně na celém zkoumaném území. Jen spo- 

radicky se v oblastech nejčastějšího výskytu výrazu kobylka dokládá jeho nedeminutivní forma kobyla. 

Mluva měst se vyznačuje dubletností, případně tripletností výrazů. Kromě názvů charakteristických pro 

příslušné venkovské okolí do ní proniká pojmenování kobylka a výraz koník. 

4 cvrček  v sled. významu jen nář.; Jg cvrček zelený — Přenesením po- 

jmenování na základě podobnosti zvuku, který vydává cvr- 
ček a kobylka. 

kobyla  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (SSJČ 
‚klisna‘, zprav. expr. ‚kůň vůbec‘). 

kobylka  stč. též koblka nář., Jg kobylka polní, SSJČ, SSJ, pol. ko- 

byłka — Přenesením deminutiva ke kobyla ‚klisna‘, viz koby- 
la. 

koňar  jen nář.; ALJ koňár ‚velký polní koníček‘ jč. — Od kůň expr. 

příponou, přenesením, viz kůň. 
koňas  jen nář. — Od kůň expr. příponou, přenesením, viz kůň. 

koníček  Jg, SSJČ ob., Bš koníček polní — Viz koník. 

koník  Jg, SSJČ ob., pol. polny konik (SSJ ‚škodlivý luční hmyz 
menší než kobylka‘) — Přenesením deminutiva ke kůň, viz 

tam. 

konipas  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. — Složenina ze základů 
kůň a pásti, hmyz se vyskytuje tam, kde se pasou koně (srov. 

II-37 konipas). 

 

konipásek  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. dem. ke konipas — 

Deminutivum ke konipas, viz tam. 

kůň  v sled. významu jen nář.; Kt — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě podobnosti hlavy koně s hlavou luční kobylky a na zá- 

kladě schopnosti skákat. 

paskoník  jen nář.; pol. pasikonik — Složenina ze základů pásti a kůň, 
srov. konipas, patrně v návaznosti na pol. 

roskobylka  jen nář. — Složenina z přejatého slova ros (něm. Ross 

‚kůň‘) a výrazu kobylka. 
srkavý kůň  jako sousloví jen nář. — Viz kůň, připojením specifiku- 

jícího adjektiva srkavý, to buď od slovesa srkat, nebo z adj. 

cvrkavý příklonem ke slovesu srkat. 
strniskový kůň  jako sousloví jen nář. — Viz kůň, připojením speci- 

fikujícího adjektiva strniskový podle výskytu luční kobylky 

na strništi. 
zelený koník  jako sousloví jen nář. — Viz zelený kůň, koník. 

zelený kůň  jako sousloví jen nář. — Viz kůň, specifikující adj. pří- 
vlastek připojen podle zbarvení luční kobylky. 

5 kobilka Ru 4 — zelenej kúň Ru 4 — koňík Ju 5, Ru 2, 5 — koňik Ju 1, Ru 1 — loukovej koňik Ru 3 — koňíček Ru 5 — koňiček Ju 2, 4, 6, Ru 1 — 

koňipásek Ju 3 — koňipas Po 1, Ju 1, 3 — skákavec Ju 5 

6 SSA 3.79, OLA 111, ALE 125 

Pv 
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49 vážka, šídlo (1390, 1391) — mapa s. 139 

1 M šídlo (še-, šy-, šә-) 

šidloboto 301, 304, 308 (šídloboto 304) 

žídlo 

haďí žídlo 506, 635, 638 

žihadlo 502, 622, 636, 723, 739 

haďí žíhadlo 630 

váška (vodňi v. 605) 

kobylka 

sklenář 

klaďivo 

motovidlo 113, 118 

haďí hlava (hadzja hłava 755, gadz’o g„ova 834, haďihlav 125, 605, hadz’i palica 806, hadz’i palyca 805, 

koňí hlava 634, 641, koncká hlava 133, umrčí hlava 645) 

haďi voko 103, 135–137, 655 

haďi matka 659 

haďí panenka 108 

S šnajder 306, krejčí 306, slepička 317, švadlena 430 nedubl., hastrman 629 nedubl., jehla 661 nedubl., jepica 

663, muzikant 710 nedubl., paňica 737 nedubl., vodník 748 nedubl., vodnál 748 nedubl., myslivec 753 nedubl., 

hájňík 753 nedubl., nožyce plt. 808, kuňik 819, libela 822 nedubl., z„otog„ovec 834 

2  Mapa přináší zeměpisné rozšíření nář. ekvivalentů pro vážku (rod Libellula) a pro šídlo (rod Aeschna, 

Brachytron aj.). Výzkum prokázal, že nářeční mluvčí ve většině případů vážku od šídla neodlišují a k pojmeno- 

vání obou těchto rodů řádu hmyzu Odonata používají jednoho a téhož názvu. Nezřídka informátoři názvy váž- 

ka a šídlo volně zaměňovali. K odlišení obou druhů nepřispěly ani poznámky explorátorů týkající se jejich bar- 

vy a velikosti. Pokud se už v některé lokalitě vážka od šídla odlišovala, byly odpovědi většinou protichůdné.  

Barevně byla vážka charakterizována jako modrá nebo hnědá, jindy bylo jako modré uváděno šídlo. Z těchto dů- 

vodů byly obě dotazníkové položky 1390 vážka a 1391 šídlo spojeny. 

Vedle značného bohatství rozdílů lexikálních byly zjištěny také rozdíly v typu pojmenování (žídlo × hadí 

žídlo; šidlo × šidloboto). Poměrně výrazně vystupuje protiklad pojmenování jednoslovných a dvouslovných. 

Kromě pravidelného krácení v oblastech vymezených PRO Albd podlehlo í ve slově šídlo na ostatním úze- 

mí v naprosté většině případů staršímu krácení jiného charakteru (u dvojslabičných slov). 

Při vzniku nářečních názvů pro vážku a pro šídlo se uplatnily nejrozmanitější metafory a srovnání v sou- 

vislosti s různými, často fantastickými názory nebo pověrami o tomto hmyzu. Nejvýraznější okruh tvoří názvy 

vážky a šídla podle věcí nebo nástrojů; sem patří např. výrazy šídlo, žídlo, žihadlo, vážka, kladivo, jehla, libela, 

motovidlo, nožice. Další význačnou skupinu vytvářejí názvy podle osob, popř. podle příslušníků lidských povo- 

lání nebo bájných bytostí: sklenář, šnajder, krejčí, švadlena, muzikant, myslivec, hájník, hastrman a vodník. 

Motivace jejich přenášení nemusí být vždy zřetelná. U posledních čtyř výrazů nelze vyloučit ani odraz prostře- 

dí, v němž vážka nebo šídlo žijí. Spojitost s představou koně našla vyjádření v označeních koník, koní hlava a ko- 

bylka, spojitost s jiným druhem hmyzu v názvu jepice. Velmi výraznou skupinu tvoří pojmenování na základě 

spojitosti vážky s představou hada, odrážející podobu (protáhlé tělo; velká, hrůzu budící hlava), rychlost pohy- 

bu a fantastické pověry s životem vážky a šídla spojené (podle prastarých pověr jsou prý vážky a šídla sluhy nebo 

pomocníky hadů, pomáhají prý hadům při získávání potravy a varují je před nebezpečím): hadí hlava, hadí pa- 

lice, hadí oko, hadí žíhadlo, hadí žídlo, hadí panenka, hadí matka. Představa strašidelně vypadající hlavy vážky 

byla východiskem pojmenování umrlčí hlava. Představa (vodní) panny se odráží ve výrazu panice; charakteris- 

tické zbarvení pak v označení zlatohlavec. Jde o názvy poměrně mladé; pro vážku ani pro šídlo neexistuje spo- 

lečný název psl., pračeský nebo staročeský. (Srov. V. Vážný, Slovenské lidové názvy šídla a vážky. Český časo- 

pis filologický I, 1943, s. 103–115.) 

Naším nářečním výzkumem už nebyly zachyceny názvy špendlikár, čertovo šídlo, smrtihlav ani podoba 

žíglo, doložené v KLA. Také pojmenování žingla, uváděné Kottem, Bartošem a KLA, jsme nezaznamenali. 

Pronikání spisovného výrazu vážka do oblastí jiných nář. pojmenování lze vysvětlit působením školní vý- 

uky. Ve městě nebyla položka zkoumána. 

3  S poměrně jednoduchým stavem v Čechách kontrastuje značně pestrá nářeční situace na Moravě. 

Základními pojmenováními jsou výrazy šídlo, vážka, hadí hlava a kobylka. 
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Většinový výraz šídlo zabírá téměř celé Čechy a značnou část Moravy a Slezska. V domažlickém úseku 

byla zachycena složenina šidloboto. 

Pojmenování vážka je doloženo zejména z Moravy a z vých. okrajů Čech. 

Hlučínsko, Ostravsko a Příborsko se vydělují označením kobylka. 

Dvojslovné pojmenování hadí hlava se vyskytuje v Podkrkonoší, na Zábřežsku s přesahem do úseku 

podorlického a na Boskovicko a širší Brněnsko, dále v sev. polovině nář. vm. s přesahem na Jablunkovsko a v nář. 

skupině opavské. Ve vymezených oblastech se sporadicky vyskytují i jiná dvojslovná pojmenování: hadí oko, 

hadí matka, hadí panenka, hadí žídlo a hadí žíhadlo. 

Mnohé nář. ekvivalenty vytvářejí menší nebo ne tak výrazné oblasti. Na sz. Brněnsku, Svitavsku a porůz- 

nu i ve vm. nář. jsou doložena pojmenování žihadlo a žídlo. V již. části vm. nář. a v oblasti sev. od Kroměříže se 

vyskytuje označení sklenář, na Uherskobrodsku a Břeclavsku výraz kladivo. V úseku náchodském bylo zachy- 

ceno slovo motovidlo. 

Ostatní výrazy jsou doloženy jen sporadicky. 

4 hadí hlava  jako sousloví jen nář.; Jg ‚hmyz, motýlice, šídlo‘, ALJ 

hadí hłava ‚šídlo vodní‘ valaš., hadihlava ‚vážka‘ Boskovi- 

ce, Vranovice, Kt konihłava ‚šídlo vodní‘, — Metaforické po- 
jmenování. 

hadí matka  jako sousloví jen nář.; Kt, Bš ‚šídlo vodní‘ záp. Mor. — 

Specifikací substantiva matka adjektivem hadí na základě 
pověr spojujících vážku nebo šídlo s hadem. 

hadí oko  jako sousloví jen nář. — Metaforické pojmenování. 

hadí panenka  jako sousloví jen nář. — Specifikací dem. od panna 
adj. hadí; viz hadí matka a panice. 

hadí žídlo  jako sousloví jen nář. — Specifikací nář. výrazu žídlo (viz 

tam) adj. hadí; viz hadí matka. 
hadí žíhadlo  jako sousloví jen nář. — Specifikací substantiva žihadlo 

(viz tam) adj. hadí; viz hadí matka. 

hájník  jen nář. — Přenesením pojmenování, motivace nejasná, snad 
v souvislosti s prostředím, v němž vážka nebo šídlo žijí; zdr- 

žují se nad vodními plochami, jako by je hájily nebo o ně pe- 

čovaly. 
hastrman  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování 

zřejmě na základě prostředí, v němž vážka nebo šídlo 

žijí. 
jehla  v sled. významu jen nář.; Kt jehla veliká ‚šídlo obecné, 

Aeschna grandis‘ — Přenesením pojmenování podle podob- 

nosti, popř. podle projevu (let šídla nebo vážky vyvolává 
představu šití). 

jepice  v sled. významu jen nář.; ALJ ‚vážka‘ svč. — Přenesením po- 

jmenování podle podobnosti. 
kladivo  v sled. významu jen nář.; ALJ Podkrkonoší ‚druh vážky 

(šídlo) s velikou hlavou‘ — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě podobnosti. 
kobylka  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování. 

koník  v sled. významu jen nář.; hluž. konik, swjatej Marcyny konik, 

dluž. kónik, bogowy kónik — Přenesením pojmenování na zá- 
kladě podobnosti. 

krejčí  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě projevu vážky; viz jehla. 
libela  Kt libella ‚vodní šídlo, vážka‘, SSJČ též libelula říd. ‚vod- 

ní vážka‘ — Přejetí z lat. libellula, dem. z libra ‚váha‘; viz 

vážka. 
motovidlo  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na 

základě přirovnání zvláštního letu šídla nebo vážky k nástro- 

ji, na který se navíjí nit motáním, tj. složitými osmičkovitý- 
mi pohyby. 

 

muzikant  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování, 

snad podle zvuku, který při letu vydává. 
myslivec  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování; ob- 

dobnou motivací jako u výrazu hájník. 

nožice  jen nář. — Přenesením pojmenování podle podobnosti (SSJČ 

nář. ‚nůžky‘). 

panice  v sled. významu jen nář.; Jg panenka ‚libellula grandis‘, Kl 

vodná panna ‚vážka, šídlo‘, pol. panna wodna — Kalk podle 
něm. Jungfer, Wasserjungfer ‚vážka‘ (SSJČ ‚panna, paní‘ 

zast.). 
sklenář  v sled. významu jen nář.; Kt a Bš ‚vodní šídlo‘, pol. szklarz 

‚druh vážky se sklovitými křídly‘, szklarka — Přenesením 

pojmenování podle lesknoucích se křídel připomínajících 
sklo podomních sklenářů. 

slepička  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (Jg 

vodní slepička, slípka ‚potápka‘). 
šídlo  Jg ‚libellula grandis‘, SSJČ ‚štíhlá vážka‘, SSJ ‚křídlatý hmyz 

z řádu vážek‘, ALJ hadí šidlo ‚šídlo vodní‘ Kunštát — 

Přenesením pojmenování špičatého nástroje k vypichování 
otvorů pro šití, podle podobnosti. 

šidloboto  jen nář. — Složenina z výrazů šídlo a bota; přenesením. 

Morfologická forma neutra zřejmě podle šídlo. 
šnajder  jen nář. — Přejato z něm.; viz krejčí. 

švadlena  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě projevu vážky; viz krejčí a jehla. 
vážka  Jg, SSJČ, SSJ, pol. ważka — Z pol. ważka (překlad z lat. li- 

bellula, to přenesením z dem. k libra ‚váha‘ zřejmě proto, že 

se dovede vznášet jakoby nehybně na jednom místě jako vše, 
co udržuje dobře rovnováhu). 

vodnál  jen nář. — Od adj. vodní. 

vodník  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování zřejmě 
na základě prostředí, v němž vážka a šídlo žijí. 

zlatohlavec  v sled. významu jen nář. — Od adj. zlatohlavý podle cha- 

rakteristického zbarvení. 
žídlo  v sled. významu jen nář.; Bš žídło ‚vážka vodní‘, ALJ Slavkov, 

Bučovice, Břeclav — Přenesením nář. názvu pro žihadlo (viz 

tam) na základě podobnosti, popř. kontaminací se slovem 
šídlo. 

žihadlo  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě podobnosti vážky nebo šídla (jehlovitá podoba) s žiha- 
dlem, popř. podle jejich rychlého střelovitého letu budícího 

představu včelího bodnutí. 

5 šídlo Ju 6 — šidlo Po 1, Ru 4 — haďí hlava Ju 3 — haďi hlava Ju 2 — vodňí míra, míra Ju 1 — koňská smrt Ju 1 — vodňi leptir, leptir Ju 2 — avi- 

jón Ju 5, 6 — vodňí moura Ru 3 — lubalon Ru 1 

6 AJK 157, OLA 116 

Ši 
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50 vosa (1405) — mapa s. 141 

1 M vosa — vusa (též 630, 632, uska 454) — vúsa (též 630, vúska 437–439, lúsa 452, lúska 457, búsa 448) — fusa 

648 — fúsa — osa (též 450, „osa 801, 833–836) 

vos m. — vus — vús 630 

vosák — osák 715, 717–719 

sršňe f. (též 462) 

sršeň f. 602, 62 

sršeň m. 625, 627 (sršáň 629) 

sršňák 

S vepsna 306, přetrženka 429, zloďejka 504 

2  Mapa zachycuje územní rozložení nář. pojmenování pro vosu (Vespa vulgaris, vosa útočná). 

Vedle okrajového lexikálního rozdílu vosa × sršně f. (ten vyplývá ze skutečnosti, že v některých částech 

Moravy se jmenované příbuzné druhy bodavého hmyzu nerozlišují a užívá se pro oba vždy jednoho nebo dru- 

hého lexému, srov. II-51 sršeň; srov. též II-52 čmelák) byl zachycen rozdíl slovotvorný vos × vosák, zejména 

však rozdíl rodový vosa × vos m. a diference hláskoslovné vosa × osa × vůsa × fůsa. 

Hranice podob vosa × osa se téměř přesně shoduje s mor. hranicí pravidelné nář. proteze vo- × o- (srov. 

PRO A3a). Na mapě ji však zakreslujeme, protože podoba vosa je shodná se spis. jazykem a není jednotný ná- 

zor na původ náslovného v-. Podle Mch a Holuba-Kopečného je zde zachováno pův. v- (lit. vapsa, něm. Wespe, 

angl. wasp apod.; Holub-Kopečný spojuje s kořenem pro tkaní *„ebh-, to podle Mch nepřesvědčivé), S. Utěšený 

(NŘ 45, 1962, s. 171–180) předpokládá, že počáteční v- zmizelo už v praslovanštině (sloven., pol., rus. atd. osa) a čes. 

a luž. vosa je druhotná podoba s protezí. Pro názor Utěšeného svědčí nejen průběh hranice obou podob, ale 

i slez. pravidelná proteze „o- × o- (srov. PRO A3b) a snad i oslabená pozice náslovného v- v tomto slově na 

Doudlebsku (podoby lůsa, bůsa, osa, viz oddíl 1 M; srov. PRO A3a). 

Na mapě výjimečně graficky vyznačujeme i pravidelné podoby s -u- v základu (vus, vusa), protože – ač 

různého původu – na sebe územně navazují (vus < vos, srov. PRO F3, vusa < vůsa, srov. PRO Alb). 

3  Různorodá je situace ve střm. dialektech, zejména v jejich již. části, a dále v oblasti svč. nář., ostatní úze- 

mí se diferencuje jen málo. 

Základní pojmenování vosa bylo zachyceno téměř v celých Čechách a na záp. okrajích Moravy, odděleně pak 

též na Prostějovsku a na části Slovácka. Hlásková varianta s -ů- v základu je doložena z jv. okrajů Čech (vůsa) 

a z Litomyšlska (fůsa). Byla původně též na části sev. střm. podskupiny, po provedení pravidelného krácení ů > u je 

zde však dnes podoba vusa. Na téměř celé vých. polovině Moravy (bez již. okrajů) a ve Slezsku se užívá obměny osa. 

Rodová varianta muž. rodu vos byla zaznamenána na větší části svč. nář. oblasti (zde zpravidla v dubletě 

s podobou vosa) a odděleně na Telečsku a Třebíčsku, v tzv. horském typu střm. nář. je vus. K tomuto území se 

přimyká oblast derivátu vosák na Brněnsku, na nějž u Kyjova a Břeclavi navazuje podoba osák. 

Ze Znojemska je doloženo pojmenování sršně f., které se zejména dále k východu vyskytuje ve variantách 

sršeň f., sršeň m. (Moravskokrumlovsko), sršňák (širší Brněnsko). 

V městské mluvě se už vesměs prosadil výraz vosa, tradiční nář. pojmenování se uchovávají spíše výji- 

mečně.

4 fusa  jen nář.; ALJ Litovelsko — Pravidelným krácením ů/ú > u z fůsa, 

viz tam. 
fůsa  jen nář. — Z vosa, náslovná změna v > f (podobně jako 

vousy > fousy), -ů-<-ó-<-o- (staré nář. dloužení). 

osa  v sled. významu jen nář.; stč. os f., Jg též os f., SSJ, pol. — Snad 
už psl. podoba vzniklá ze staršího *vosa ztrátou počátečního 

v-, srov. odd. 2. 

osák  jen nář.; Kt, Bš záp. Mor. — Derivací z os m., viz vos m. 
přetrženka  jen nář. — Od přetržený, rod podle vosa; pojmenování 

podle vzhledu (vypadá jako uprostřed přetržená). 

sršeň m., sršeň f., sršňák  v sled. významu jen nář. — Nespecifiko- 
vané pojmenování pro zool. rod Vespa. 

sršně  f. jen nář. — Viz sršeň. 

 

vepsna  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Wespe). 

vos  m. stč., Jg též os m., SSJČ zast. a nář., dluž. wos m. — Změnou 

rodu z vos f. 
vosa  stč. vos f., Jg též vos f., SSJČ, hluž. wosa — Buď už psl., nebo 

protezí z *osa, srov. odd. 2. 

vosák  jen nář.; Kt, SSJČ nář., Bš záp. Mor. — Derivací z vos m. 
vus  m. jen nář. — Z vos m. pravidelnou změnou o > u (PRO F3). 

vůs  m. jen nář. — Z vos, -ů-, viz fůsa. 

vusa  jen nář. — Z vůsa pravidelným krácením ů/ú > u; viz fůsa. 
vůsa  jen nář.; Jg — Z vosa, -ů- viz fůsa. 

zlodějka  v sled. významu jen nář. (Bš zloděj „čmelák šedý“, 

Kt i SSJČ včel. „cizí včela, která krade med“) — Přenesením. 

5 vosa Ju 3–5, Ru 2–4 — wosa Po 1, Ju 2 — osa Ju 2, 7, Ru 5 — vos m. Ju 1 — vosák Ju 6 

6 AJK 309, SSA 3.58 

Či 
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51 sršeň (1409) — mapa s. 143 

1 M sršeň f. (cigánská/vojenská s. 610, velká s. 62) 

sršňe f. (vojenská s. 609, cigánská s. 614, sršna 603) 

sršeň m. — šršeň (-er- 830–836) — sršleň (-éň 738) — sršáň (-aň 52, śrśuň 818, sršoň 820) 

sršen — sršán (-an 24, šršán 304) — sržán 431, 432, 442 — sršín 

sršňák — šršňák 

sršák 

sršňál 633, 659 

šišňár 311,315 

vosa 118 (matka vosa 640) 

vos m. 623, 640 

vosák 623, 638, 63 (vušňák 637) 

palčák 624, 626 (pajšlák 629) 

S hornajzl 306, hornist 62 

2  Zkoumala se nářeční pojmenování pro sršně, tj. velkou vosu (Vespa crabro). 

V souboru zaznamenaných výrazů jsou lexikální diference podružné (okrajový regionalismus palčák, ne- 

specifikovaná pojmenování vosa/vos/vosák, srov. II-50 vosa), mnohem výraznější je rozdíl rodový sršeň f. × sr- 

šeň m., morfologické diference sršeň f. × sršně f., sršeň m. × sršán a diference slovotvorné, např. sršeň m. × srš- 

ňák. Velmi rozmanité jsou též hláskové obměny jednotlivých slovotvorných a morfologických variant tohoto 

lexému (sršeň × šršeň × sršleň × šršleň × sršáň; sršen × sršán × sržán × sršín apod.), vyvolané jednak pravidel- 

ným hláskovým vývojem, jednak i obtížnou výslovností souhláskové skupiny v počátku slova. 

V jihomoravské oblasti nespecifikovaných pojmenování, kde se neliší pojmenování vosy a sršně, se snaha 

odlišit oba druhy hmyzu někdy projevuje v připojování rozlišujícího přívlastku (velká sršeň; vojenská s. – pod- 

le agresivity; cigánská s. – patrně podle temnější barvy). Touto snahou je zřejmě motivováno i slovo palčák (‚sr- 

šeň velký jako palec‘). 

KLA zachytila ještě další výrazy, popř. hláskové obměny, které naším výzkumem už zaznamenány neby- 

ly: jzč. stržán (skupinu str- viz též v zahraničních bodech), záp. od Brna frfňák, na Oslavansku palcůvka apod. 

O tom podrobněji srov. S. Utěšený, NŘ 45, 1962, s. 171–180. 

3  Jako základní se v zeměpisné projekci nář. materiálu jeví rozdíl rodový – zhruba střední část zkoumaného 

území má rod ženský, východně a západně odtud pak dominuje rod mužský. 

Téměř celá jzč. nář. oblast (s přesahem až k Praze) je charakterizována výrazem sršán, z ní se vydělují va- 

rianty sržán na Strakonicku, sršín na Doudlebsku a šišňár na Manětínsku. 

V sv. polovině Čech a na zm. okraji se užívá označení sršeň f. K tomuto areálu se na jihovýchodě 

přimyká oblast morfologické varianty sršně f.; ta byla zachycena rozptýleně a zpravidla dubletně také jinde 

v oblasti, pro niž je typický rod ženský. 

Větší část Moravy (vých. od linie Nové Město na Mor. – Mor. Krumlov) a Slezsko se vyznačují po- 

dobami rodu mužského: sev. polovina Moravy má výraz sršeň m. (jenž patrně navazuje na pův. psl. podobu), pro 

většinu vm. nář. a pro čes.-pol. smíšený pruh s Hlučínskem je charakteristická varianta šršeň. Sev. okraj vm. nář. 

s malými přesahy do střm. nářečí se vyčleňuje obměnou sršleň. 

Ve středu Moravy se nachází členitý areál slovotvorné varianty sršňák (v jv. části šršňák). Tato oblast pat- 

ří do jm. areálu nespecifikovaných pojmenování, proto zde toto slovo označuje často i vosu; naopak výrazy vosa, 

vos m. či vosák byly v této oblasti zapsány i ve významu ‚sršeň‘ (srov. II-50 vosa). 

Z Moravskokrumlovska je doloženo pojmenování palčák. 

Na venkově se rodové rozdíly udržují velmi pevně, pronikání rodových variant za hranici jejich kompakt- 

ního výskytu bylo zaznamenáno jen výjimečně. Ve městech se však projevuje na celém území silná tendence 

k užívání podoby sršeň m., přestože obě varianty (sršeň f. i m.) jsou spisovné. 

4 hornajzl  jen nář. — Patrně expr. úpravou výrazu přejatého z něm. 

(Hornisse). 
hornyst  jen nář. — Příklonem slova přejatého z něm. (viz hornajzl) 

k jiné přejímce (SSJČ hornista ‚hráč na lesní roh‘, ALJ ‚tru- 

bač‘). 
palčák  v sled. významu jen nář. — Snad univerbizací předpokláda- 

ného spojení palcový sršeň, tj. ‚sršeň velký jako palec‘. 

sršák  jen nář. — Ze sršňák zjednodušením základu. 

 

sršán  Jg, SSJČ ob. — Ze sršen jzč. nář. hláskovou změnou ’e > a 

a následným dloužením. 

sršáň  SSJČ ob. — Ze sršeň; -á- v jzč. nář. viz sršán, ve Slezsku expr. 
sufixem -áň. 

sršen  stč. viz sršeň f. jen nář. — Ze sršeň změnou morfologické cha- 

rakteristiky, příklonem k typu pán. 
sršeň  f. stč. nespecifikovaný význam ‚vosa, sršeň, čmelák‘, Jg, SSJČ 

— Ze sršeň m. příklonem k žen. rodu. 
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sršeň  m. stč. viz sršeň f. Jg, SSJČ, SSJ — Z psl. *sьršenь m. Prastaré 
slovo, starý n-kmen. Podle Holuba-Kopečného souvisí se 

sršeti a snad i srst. 

sršín  jen nář.; ALJ již. Čechy — Patrně úžením z předpokládaného 

sršén, jež vzniklo dloužením ze sršen. 

sršleň  jen nář.; Jg — Ze sršeň rozšířením onomatopoického základu. 

sršňák  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš Jevíčko — Sufixací od sršeň. 
sršňál  jen nář. — Sufixací od sršeň, patrně expr. 

sršně  f. jen nář. — Od sršeň f. změnou morfologické charakteristiky, 

příklonem k substantivům typu růže. 
sržán  jen nář.; ALJ již. Čechy — Od sršán patrně asimilací neznělé- 

ho -š- k znělému okolí. 

šišňár  jen nář.; ALJ šišnár již. Čechy — Patrně hláskovou úpravou 
obtížněji vyslovitelného slova a derivací, viz sršeň. 

šršeň  m. jen nář.; stč. m. i f. viz sršeň f., pol. szerszeń, luž. šeršeń — 

Ze sršeň, asimilací na dálku s-š > š-š. 
šršňák  jen nář.; Bš Drahany, ALJ též Litovelsko — Ze sršňák, viz 

sršeň. 

vos  m. v sled. významu jen nář. — Nespecifikované pojmenování 
(SSJČ zast. a nář. ‚vosa‘), viz II-50 vosa. 

vosa  v sled. významu jen nář. — Viz vos m. 

vosák  jen nář.; ALJ sv. Čechy — Viz vos m. 

5 sršeň f. Po 1, Ju 1, 4, Ru 1 — sršňe f. Ju 1, 2 — sršeň m. Ju 2, 3, 7 — sršleň Ju 7 — šršleň Ju 7 — sršán Ru 2, 3 — stržán Ru 2 — stršňe Ju 5 

6 SSA 3.56 

Či 

52 čmelák (1410) — mapa s. 145 

1 M čmel (čmňel 830-834, čm’yl 833, 835, 836, čmoul 337) 

čmelák (-ł- 709–712, 728, 734–736, čmeléch 649, šmelák 106, smolák 431, 432) — čmrlák 731, 746, 

757 (čumrdlák 731) — čmulák 446, 447, 44 

čmelda 32 (čmolda 442, čmulda 444) 

čmoldán 319, 321 (šmoldán 320, čmolďák 329) 

šmolec (šmulec 442, 443, 445, čmulec 442, 443) 

medák (medáč 614, medař 650, medal 71) — meďák 

medulák (čmedulák 409) — meďurák 

mumel (mumeliš 421, mumlák 312) 

vos m. 

vosák 

vosa 503, 504, 609, 62 

fčelák (cegánská fčela 638) 

šršňák 717 

brumbár 

bromberák 118, 461 (bromber 461) 

brunďibár (-vár, brunďivbár 206, bř- 52) 

brunďivál (-bál 53) 

brunčák (bunčák 673, 675, 715, bundžák 716) 

bručán 

bzučák 212, 451 (bzunďák 21) 

bzučán 435, 436 

bunk 818, 819, 82, 84 

boubel 314, 327 (boubela 316, boubelák 316) 

S huml 306, gáňa 627 

2  Mapa zachycuje zeměpisné rozrůznění nářečního pojmenování čmeláka, huňatého zavalitého černohně- 

dého hmyzu příbuzného včele (rod Bombus). Bohatou lexikální diferenciaci doplňují rozdíly slovotvorné a hlás- 

koslovné. Vedle rozdílů slovotvorných (čmel × čmelák, medák × medulák) se objevují i diference povahy mor- 

fologické (změna rodu substantiva: vos × vosa). 

Některé hláskové a slovotvorné obměny jsou expresivního charakteru. Ten nepochybně souvisí s kladným 

citovým vztahem lidu ke čmelákovi. Označení čmeláka mají různou motivaci. Velkou skupinu tvoří pojmeno- 

vání původu onomatopoického připomínající zvuk, který čmelák při letu vydává (čmelák, brumbár, bručán, bzu- 

čák, mumel, bunk). Další okruh reprezentují názvy vycházející z představy, že je čmelák medonosný (medák 

a odvozeniny). Svébytná jsou označení, jež vznikla přenesením pojmenování z jiných příbuzných druhů (vos, 

včelák, sršňák). Metaforického původu je výraz boubel motivovaný tvarem čmelákova těla. (Srov. S. Utěšený, 

NŘ 45, 1962, s. 171–180.) 
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3  Poměrně jednoduchá situace na Moravě kontrastuje se složitějším stavem v Čechách, pro něž je příznač- 

ná (zejména v jejich záp. polovině) dubletnost, případně tripletnost výrazů. Většinovým označením je název 

čmelák vyskytující se dnes už téměř na celém zkoumaném území. Nebyl však doložen ve velké části střč. ob- 

lasti, na Znojemsku, Vyškovsku a ve Slezsku. Hláskovou obměnou čmrlák se vyděluje jižní Uherskobrodsko, 

podoba čmulák byla zapsána na Prachaticku. Slovotvorné varianty substantiva čmelák se objevují na okrajích 

zkoumaného území: výchozí podoba čmel zabírá celé Slezsko (s výjimkou záp. Opavska a Příborska), odkud 

přesahuje až na Vsetínsko. Z Volyňska a Sušicka je doložen výraz šmolec, na blízkém Klatovsku pak název 

čmoldán. 

Ve střč. nář. (s přesahy na Plzeňsko, Příbramsko a Vysokomýtsko) vytváří rozsáhlý areál lexém medák 

(v sev. části v hláskové obměně meďák). Podoby medák/meďák se objevují rozptýleně i jinde, především však 

v Čechách (medák na Jindřichohradecku a záp. Jihlavsku a v sč. pohraničních městech, meďák na 

Vysokomýtsku a Prostějovsku). V areálu pojmenování meďák byla zapsána slovotvorná varianta meďurák, na 

Příbramsku pak označení medulák. 

Jazykovou situaci v Čechách dále doplňuje pojmenování brumbár, které se vyskytuje soustředěněji v loun- 

ském úseku a rozptýleně ve vých. polovině svč. nář. a na Třeboňsku, a označení brundibár (brundivál) objevu- 

jící se porůznu zejména v záp. polovině Čech. 

Malé, avšak výrazné oblasti vytvářejí další lexémy: mumel a boubel na Manětínsku, brunčák na 

Vyškovsku a Kyjovsku (obměna bručán na Českobudějovicku). Široké Znojemsko charakterizuje výraz vos, 

jeho slovotvorná varianta vosák byla zapsána na záp. od Kyjova, slovo vosa pak na záp. Novoměstsku. V blíz- 

kosti pojmenování vos, vosa, vosák byly zaznamenány ojediněle též ekvivalenty včelák a šršňák. 

Regionalismem bunk, doloženým rovněž na Těšínsku, se vyčleňují zejména zkoumané body v Polsku. 

Výrazy ve městech se v podstatě shodují se stavem ve venkovském okolí. 

4 boubel  v sled. významu jen nář. — Metaforickým přenesením na zá- 

kladě příznaku ‚kulatý, buclatý‘ (Mch: boubel souvisí s bub- 
lina). 

bromberák  jen nář. — Hláskovou obměnou a derivací z brumbár, 

viz tam. 
bručán  jen nář. — Derivací od slovesného základu onomatopoického 

původu. 

brumbár  SSJČ též brumbál, obojí zast. — Snad zkrácením z brundi- 
bár, podle S. Utěšeného (NŘ 47, 1964, s. 146–149) z něm. 

Brummbär. Viz brundibár. 

brunčák  jen nář. — Derivací od slovesného základu onomatopoické- 

ho původu (Jg brunčeti ‚bzučet‘). 

brundibár  v sled. významu jen nář. — Buď přenesením pojmenová- 
ní chrobáka na čmeláka, nebo paralelní derivát, tvořený na 

základě stejné sémantické motivace jako chrobák, srov. 

II-45. 
brundivál  v sled. významu jen nář. — Buď přenesením pojmenování 

chrobáka na čmeláka, nebo paralelní derivát tvořený na zá- 

kladě stejné sémantické motivace jako chrobák, srov. II-45. 
bunk  jen nář. — V návaznosti na pol. bąk ‚ovád‘, přenesením. Srov. 

II-53 ovád. 

bzučák  v sled. významu jen nář. — Derivací od slovesného základu 
onomatopoického původu. 

bzučán  jen nář. — Derivací od slovesného základu onomatopoického 

původu. 
čmel  stč. ščmel, Jg i štmel, čmela f. mor., SSJČ kniž., SSJ čmeľ, luž. 

čmjeła, pol. trzmiel — Psl. *čьmeľь k indoevropskému zvu- 

komalebnému základu (Holub-Kopečný). 
čmelák  Jg, Bš čmelech sev. Morava, SSJČ, SSJ čmeliak — Derivací 

od čmel, viz tam. 

čmelda  jen nář. — Expresivní slovotvorná obměna slova čmelák, viz 
tam. 

čmoldán  jen nář. — Derivací od základu čmol(d)- (expresivní hlás- 

 

 

ková obměna základu čmel-), viz čmel. 

čmrlák  jen nář., Bš čmrl’áň — Expresivní obměna slova čmelák; viz 

čmelák. 
čmulák  jen nář., Kt čmoulík, Jg čmoulík dem. — Expresivní hlásko- 

vá obměna slova čmelák, viz tam. 

gáňa  jen nář. — Nejasné. Nelze vyloučit vliv nář. mor. gánit, gáňat 
‚hloupě, posupně hledět‘ nebo nář. gáňat sa ‚namáhavě jít‘, 

podle S. Utěšeného (NŘ 45, 1962, s. 171–180) patrně přejato. 

huml  jen nář. — Přejato z něm. (Hummel ‚čmelák‘). 
medák  jen nář., Kt, Bš medař Drahany, SSJČ lid. — Derivací 

od med, psl. *medъ. 

meďák  jen nář., Kt meďár — Expresivní hlásková obměna slova me- 
dák. Viz tam. 

medulák  jen nář. — Derivací od med, psl. *medъ. 

meďurák  jen nář. — Expresivní hlásková obměna slova medulák, 
viz tam. 

mumel  jen nář. — Derivací od slovesného základu onomatopoického 

původu. Nelze též vyloučit kontaminaci něm. Hummel ‚čme- 
lák‘ s Mummel ‚bubák, strašidlo‘ a mummeln ‚bručet‘. 

šmolec  jen nář. — Derivací od základu šmol- (expresivní hlásková 

obměna základu čmel-), viz čmel. 
šršňák  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování příbuzného druhu 

hmyzu. Srov. II-51 sršeň. 

včelák  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování příbuzného druhu 
hmyzu nebo od subst. včela sufixem přiřazujícím k maskuli- 

nům. 
vos  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování příbuzného druhu hmy- 

zu. Srov. II-51 sršeň, II-50 vosa. 

vosa  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování příbuzné- 
ho druhu hmyzu. 

vosák  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování příbuzného druhu 

hmyzu nebo od subst. vosa sufixem přiřazujícím k maskuli- 
nům. Srov. II-51 sršeň, II-50 vosa. 

5 čmelák Po 1, Ju 4, Ru 4, 5 — čmelik Ju 1 — brumbár Ju 2, 3, Ru 1, 2 — brumbák Po 1 — brunďibar Ju 2 — brunďivár Ju 2 — brunčák Ju 6 — me- 

dák Ju 3 — meďák Ru 3 — trunbáš Ju 5 — zemská fčela Ju 5 

6 ASJ III 265, AJK 158, SSA 3.57 

Kl 
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53 ovád (1411) — mapa s. 149 

1 M ovád (ováda f. 230) — hovád — hovad — houvád — houvad (-ar 328) — obad 737 

slepej hovád 

hovado (šedí hovado 616, konckí h. 239, ovádo 215, hovjado 755) 

hovaďice (hovadňice 227, hovádňice 129, houváďice 308) 

hovadňík (hovaďák 130) 

búk — bunk 

brumbár (brumbál 106, 151, brunďibár 123, 127, 128, 149, 152, 154, 215, 219, 231, 234, brunďibál 154, 

brunďivár 242, 327, 412, brunďivál 232, 412, brumberák 116, bruňák, bzuňák 430, brunďák 

652) 

komár (konckej komár 122) 

bzikafka (bzíkafka, bzunkafka 247, bzíkavice 251) 

bzikačka 

bzikanda 

bzikna 312, 314, 316 

bzikavec 203, 205 

slepec 

slip 828, 829 (svib 816, 827, slipek 815, slipka 817) 

slepák (slepáč 451, slepík 301) 

slepejš 420, 434, 435, 457 

šeďivka 

šeďivák 146, 149 (šedák 506) 

kalačka 249, 250 

kalač 252 

prašifka 462 

plesňifka 505 

plesňivec 158 

muchavec 506, 507 (mušák 254) 

slepá moucha 

koncká moucha (též konska mucha 818 nedubl., koňina 110, též krafská mucha 625, volská moucha 

101) 

šedá mucha 505, 506 

prašivá mucha 464 

plesňivá mucha 505 

S volák 101, soukeňík 134, saskář 148, premzna i premzák 306, šiplice 405, hňidafka 505, łepuša 754 

N střeček 

2  Otázka sledovala nář. diferenciaci pojmenování pro ováda, velkou mouchu sající krev teplokrevných ži- 

vočichů (rod Tabanus). Výzkum byl původně zaměřen a) na velkého ováda napadajícího zejména hovězí doby- 

tek a koně, b) na menšího ováda útočícího i na člověka. 

V Čechách a ve Slezsku byla sice často zaznamenána dvě (i více) pojmenování vedle sebe, existují celé 

dubletní areály (búk/bunk × slepec/slip, brumbár × slepák, hovád/hovado/hovadice × slepák/slepá moucha), ne- 

bylo však možné oba typy ovádů od sebe spolehlivě rozlišit tak, aby mohly být zobrazeny na samostatných ma- 

pách. Např. sousloví s adj. slepý (slepá moucha, slepý hovád) či odvozeniny od tohoto adjektiva (slepec, slepák 

apod.) označují sice zpravidla ováda menšího (to platí zejména pro Slezsko), stejně tak jako pojmenování šediv- 

ka, prašivka, plesnivka, jindy však bylo zachyceno současně více označení bez rozlišení významu, někdy exis- 

tuje pro oba ovády jen jeden výraz. Informátoři totiž často velkého a malého ováda nelišili, mnohdy už velkého 

ováda ani neznali. 

Získaný soubor názvů je velmi bohatý a vykazuje kromě lexikálních rozdílů také diference v rodě (ho- 

vád × hovado), četné rozdíly slovotvorné (např. hovadice × hovadník, bzikavka × bzikačka × bzikavec), hlásko- 

slovné (např. hovad × hovád × houvád) a v typu pojmenování – názvy dvouslovné (např. šedá/prašivá/plesnivá 

moucha) × univerbizované (šedivka, prašivka, plesnivka). 

Také motivačně jsou zachycená pojmenování velmi různorodá. Pouze vzácně zapsaný výraz ovád, shodný 

se spis. jazykem, navazuje na psl. podobu *obadъ, názvy s počátečním h- vznikly patrně tak, že v důsledku ety- 

mologické izolovanosti začalo být slovo ovád spojováno s hláskově blízkým označením hovězího dobytka – ho- 
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vado. Buď došlo ke kontaminaci (hovad, hovád), či přímo k formálnímu ztotožnění s názvem dobytka (hovado), 

případně k další derivaci za účelem rozlišení názvů obou živočichů (hovadník, hovadice). (Přestože adideovaná 

pojmenování zpravidla považujeme za odlišné lexémy, v tomto případě pro zjednodušení řešíme náslovné h- 

jako jev hláskoslovný.) 

Další skupina výrazů (vesměs pojmenování malého ováda) je motivována vzhledem zkoumaného hmyzu. 

Pojmenování vycházející z adjektiva slepý jsou dána nazíráním prostého pozorovatele na ováda, jehož oči (ze- 

jména u samců) jsou tak velké, že jsou považovány za celou hlavu bez očí (či je ovád takto nazýván proto, že při 

sání není ostražitý a lze jej snadno zabít?). Do skupiny názvů ováda podle vzhledu patří také názvy šedivka, pra- 

šivka, plesnivka apod. 

Podle dobytka ovádem nejčastěji napadaného je ovád nazýván jako koňská (příp. volská, kravská) 

moucha. 

Zvukem, který ovád vydává, jsou motivovány výrazy bzikavka a možná i brumbár (= nespecifikované po- 

jmenování označující zároveň čmeláka i chrobáka, viz II-52 a II-45). 

Patrně přenesením z jiného druhu hmyzu podle podobného způsobu života a životního prostředí vznikl ná- 

zev komár. 

Do mapování nebylo pojato označení střeček, jde o odlišný druh hmyzu. 

3  Nářečně značně složité Čechy a poměrně diferencované Slezsko ostře kontrastují s homogenní Moravou. 

Hláskové obměny a odvozeniny slov ovád a hovado zaujímají celou Moravu, již. polovinu Čech a vých. 

polovinu svč. nář., v Čechách zpravidla jako dubletní s jinými výrazy. Na zbývající sz. části Čech už byly no- 

vějšími názvy z velké míry vytlačeny. 

Největší územní rozsah má pojmenování hovado, jež zabírá téměř celou Moravu (bez sev. okraje vm. nář.), 

kde je nedubletní, a odtud přesahuje do vých. Čech k Vysokému Mýtu, do stř. Čech ke Kolínu a do jzč. nář. 

v pruhu od Třeboně k Příbrami. 

Nejblíže výchozí podobě ovád (ta je doložena jen výjimečně na sev. a sz. okraji Čech, jinde je třeba ji po- 

važovat za přejatou ze spis. jazyka) je jzč. podoba hovád, jež v záp. Čechách přechází v obměnu houvád (zá- 

padně od Plzně, v návaznosti na hovado, je podoba s krátkým vokálem houvad). Z vých. Čech se dokládá vari- 

anta hovad, k níž se na severu (již. Náchodsko) připojuje odvozenina hovadník. Mezi Příbramí, Jindřichovým 

Hradcem a Ledčí nad Sázavou se nachází oblast derivátu hovadice. 

Velké území v záp. části střč. nář. patří výrazu bzikavka, k němuž se mezi Rakovníkem a Plzní přimyká 

menší areál odvozenin bzikačka, bzikanda a bzikna (často více výrazů v jednom bodě, takže nelze vyloučit, že 

některá jsou expresivní), na sz. okraji Čech byl sporadicky zapsán derivát bzikavec. Z Benešovska je doloženo 

pojmenování komár (to je jako dubletní též na Litomyšlsku a v Pojizeří), na širším Kolínsku a na značné části 

svč. nář. se užívá víceznačného výrazu brumbár. 

V Podkrkonoší a na sev. Náchodsku bylo zpravidla v dubletě s názvy ovád, hovád či hovado zaznamená- 

no sousloví koňská moucha, zejména v horním Pojizeří se vyskytuje univerbizované pojmenování šedivka, na 

Novoměstsku pak šedá či plesnivá moucha, příp. plesnivka, a muchavec. Dvouslovná označení se objevují čas- 

to též v jzč. nář.: na jz. okraji slepý hovád, ve vých. části rozptýleně slepá moucha – zde často spolu s jedno- 

slovnými názvy od adjektiva slepý – slepák nebo slepýš. Slovo slepák bylo zachyceno více či méně roztroušeně 

v celé jzč. nář. oblasti, kompaktní areál pak tvoří odděleně odtud v pásu mezi Mladou Boleslavi, Kolínem 

a Rychnovem nad Kněžnou. 

Pro slezská nářečí se sev. okrajem nář. vm. je typický název búk, v čes.-pol. smíšeném pásu v podobě bunk. 

Ve vých. polovině slezského areálu se jako dubletní objevují také pojmenování motivovaná zdánlivou slepotou 

ováda: na Těšínsku a Jablunkovsku slepec, na vých. Frenštátsku slip. 

Ve městech se zpravidla dosud udržují výrazy běžné ve venkovském okolí, jako progresivní se však jeví 

pojmenování hovado, které proniklo téměř do všech měst v Čechách a ve Slezsku. 

4 brumbár  v sled. významu jen nář. (Kt ,chroust‘, brumbál ‚chrobák‘, 

SSJČ ob. ‚čmelák‘) — Víceznačné pojmenování (viz II-52 
čmelák, II-45 chrobák). 

búk  jen nář.; Kt u Mořkova, Bš — Viz bunk. 

bunk  jen nář.; Kt u Opavy, pol. bąk — Pojmenování navazující na 
polštinu, viz též II-52 čmelák. Podle Sławského stejný kořen 

jako v býk, nosovka novější, tedy stejná motivace jako hova- 

do, srov. tam. 
bzikačka  jen nář.; Jg — Od onomatopoického slovesa bzikat. 

bzikanda  jen nář. — Viz bzikačka; snad expr. (sufix -anda je běžný 
u expr. výrazů). 

 

bzikavec  jen nář. — Od adj. bzikavý (to od onomatopoického slove- 

sa bzikat) nebo univerbizací předpokládaného sousloví bzi- 

kavý ovád. 
bzikavka  Jg, SSJČ — Viz bzikavec (univerbizace předpokládá vý- 

chozí sousloví bzikavá moucha). 

bzikna  jen nář. — Viz bzikačka. 
hnidavka  jen nář.; Jg hnidovka — Univerbizací předpokládaného 

sousloví hnidavá moucha (tj. která vypadá jako mající hni- 

dy) nebo od adj. hnidavý (Jg ‚mající hnidy‘). 
houvad  jen nář.; ALJ Chodsko — Viz hovad; jzč. nář. dloužením 

o > ó > ů > ou. 
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houvád  jen nář. — Viz houvad. 
hovad  jen nář.; Jg — Kontaminací slov ovád a hovado. 

hovád  jen nář.; stč., ALJ jzč., podkrk. — Viz hovad. 

hovadice  jen nář.; Jg hovadnice, hovadní moucha, ALJ jzč. — 

Univerbizací předpokládaného sousloví hovadí moucha. 

hovadník  jen nář.; ALJ hovadnik svč. — Od adj. hovadní. 

hovado  v sled. významu jen nář.; stč., Jg — Adideací slova ovád 
a hovado ‚hovězí dobytek‘. 

kalač  v sled. významu jen nář. — Snad od nář. kalat ‚bodat, píchat‘. 

kalačka  jen nář. — Od kalač příklonem k žen. rodu, viz kalač. 
komár  v sled. významu jen nář. — Nespecifikované pojmenování 

nebo přenesením z názvu jiného druhu hmyzu (na základě 

společné vlastnosti – „kousavosti“). 
koňská moucha  jako sousloví jen nář.; stč. kobylí múcha, Jg kobylí 

moucha, koňský roup, Kt — Obecné subst. moucha specifiko- 
váno adj. odvozeným od názvu napadaného zvířete. 

lepuše  jen nář. — Nejasné, snad souvisí s lepit (přisátý ovád vypadá 

jako přilepený). 
muchavec  jen nář. — Od mucha (mor. nář. varianta slova moucha). 

obad  jen nář.; Jg slc. — Srbocharvátská podoba (zachyceno v bodě 

737 s charvátskou kolonizací) je pokračováním psl. *obadъ. 
ovád  stč., Jg ovad, SSJČ, SSJ ovad (pol. owad ‚hmyz‘) — Nejasné; 

psl. *obadъ/ovadъ. 

plesnivá moucha  jako sousloví jen nář. — Specifikující adj. podle 
podobnosti (moucha vypadá jako plesnivá). 

plesnivec  v sled. významu jen nář. — Od adj. plesnivý podle podob- 

nosti nebo univerbizací předpokládaného sousloví plesnivý 
hovad. 

plesnivka  v sled. významu jen nář. — Univerbizací sousloví plesnivá 

moucha. 

prašivá moucha  jako sousloví jen nář. — Viz plesnivá moucha. 
prašivka  v sled. významu jen nář. — Univerbizací sousloví prašivá 

moucha. 

premzák, premzna  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. 

(Bremse). 

saskář  jen nář. — Od nář. saska ‚halena, kazajka‘. Hmyz vypadá 

jako oblečený do šedé soukenné haleny. 
slepá moucha  jako sousloví jen nář. — Viz plesnivá moucha a sle- 

pák. 

slepák  v sled. významu jen nář. — Od adj. slepý nebo univerbizací 
sousloví slepý ovád (hovád), motivace srov. odd. 2. 

slepec  v sled. významu jen nář. — Viz slepák. 

slepý hovád  jen nář. — Sousloví, motivace specifikujícího adjektiva 
srov. odd. 2. 

slepýš  v sled. významu jen nář. — Viz slepák. 
slip  v sled. významu jen nář. — Hláskovou obměnou ze základu 

slep-, motivace srov. odd. 2. 

soukeník  v sled. významu jen nář. — Přenesením, srov. saskář. 
šedá moucha  jako sousloví jen nář. — Specifikací, adj. šedá podle 

zbarvení. 

šedivák  v sled. významu jen nář. — Od adj. šedivý podle zbarvení 
nebo univerbizací, srov. plesnivec. 

šedivka  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚šedivý tvor‘) — 

Univerbizací sousloví šedivá moucha. 
šiplice  jen nář. — Patrně přenesením (a hláskovou úpravou) názvu 

jiné mouchy (tiplice). 

volák  v sled. významu jen nář. — Univerbizací sousloví volský ovád 
(hovád).

5 obád Ju 1–4 — hovado Ju 7, Ru 3, 5 — brunďivár Ju 3 — brumbák Po 1 — bzikafka Ju 5, Ru 1 — bzíkafka Ru 2, 3 — mžikafka Ju 5 — muchavec 

Ju 6 — mucháč Ju 6 — koncká moucha Ju 1, Ru 4 — lesňí moucha Ru 4 — valaská moucha Ru 4 

6 ASJ IV 88, AJŚ 599, OLA 107 

Či 

54 motýl (1414) — mapa s. 151 

1 M motýl (též 802, 818, 832, motíł 711, též motídl 301) — motejl (též motejdl 306, motéł 680–684) — motchejl 

motejlík (též motidlík 302, též motejdlík 302) 

motejlice 106, 116 (též motejdlice 106) 

motrlák (též 814, motylak 803, motylok 818, matyrlok 830, mutrlak 801, 820, muterlak 819, mute- 

lak 801) 

mentel 832 (m’entel 833, 834, myntel 831, 832, 834–836) 

múra (múra 659, móra 632) 

S matoulík 318, motovidlo 517, motrpél 602, motolýš m. 738, motolík 747, metúr 737 

2  Výzkum zjišťoval nář. pojmenování pro motýla, tj. příslušníka zoologického řádu Lepidoptera. Byly za- 

znamenány dva lexémy: motýl a můra, běžné také ve spisovné češtině. Tam však můra označuje motýla noční- 

ho, zatímco v nářečí se tak místy nazývá motýl denní i noční bez rozlišení. Slovotvorný rozdíl (motýl × motýlík) 

se jeví jako okrajový, rozdíl rodový (motýl × motýlice) je vzácný. Z nepravidelných hláskových změn sledujeme 

pouze „výslovnost s přídechem“ (motchejl, motchél). 

Vlivem spisovného jazyka (především školní výuky) zmenšil se výrazně územní rozsah dialektismů 

i jejich frekvence. Sporadické výrazy jsou dokladem dřívější větší rozmanitosti slovotvorné i hláskové u slova  

motýl. Některá pojmenování známá ze starších sběrů nebyla už námi zachycena (např. matalík ze Štramber- 

ka a drmotél od Šternberka citované u Bš). Nivelizační tendence se významně projevila u pravidelných regio- 

nálních hláskových obměn. Proto se přistoupilo k mapování podoby motejl v Čechách a monoftongizované 

podoby motél na Moravě, jejichž výskyt se už omezil jen na archaické oblasti a na starší mluvčí. Na mapě 

nebyla zachycena nová zkrácená podoba motyl objevující se na jz. Moravě přibližně ve stejném rozsahu, jaký 

má krácení hlásky í (srov. PRO A1b), v menší míře také u Prostějova a mezi Zábřehem a Litovlí. V Čechách 
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se vyskytují zkrácené tvary dubletně mezi Mladou Boleslavi a Prahou, jižně od Hradce Králové a na Ná- 

chodsku. 

Při výzkumu se nesledovalo, v jakém rozsahu se udržela v nářečích původní měkká deklinace (motýl, 

-e × nynější spis. podobě motýl, -a). Pouze z nominativu ji můžeme určit na vých. Moravě v oblasti lišící 

l × ł/„. 

Motýl se řadí mezi živočichy pro naše předky nepotřebné, škodlivé a mnohdy i obávané. Vázaly se k němu 

různé pověry. Byl považován např. za nositele nemocí lidských i zvířecích nebo za zvěstovatele smrti. Nelze vy- 

loučit, že některé deformace u sporadických výrazů byly ovlivněny kromě etymologické neprůhlednosti pojme- 

nování motýl také důvody tabuovými. 

3  Na celém území se vyskytuje výraz motýl nebo jeho slovotvorné a hláskové varianty. Jediná lexikální pa- 

ralela, slovo můra, byla soustředěněji zachycena na stř. Moravě (především v pruhu mezi Litovlí, Boskovicemi 

a Brnem), dále na Břeclavsku, v Čechách na Mladoboleslavsku a také v Kladsku. 

Slovotvorná obměna motýlík vytváří menší areál v Podkrkonoší, motýlice se objevuje sporadicky na sev. 

okraji Čech. Pro sev. Slezsko je charakteristický bohatě hláskově obměňovaný výraz motrlák. V přechodných 

nář. česko-polských se vyskytuje pojmenování mentel. 

Pokud jde o hláskové obměny výrazu motýl, udržela se pravidelná čes. nář. změna ý > ej (motejl) hlavně 

v jz. a sv. Čechách (i když většinou jako dubletní s formou motýl), střm. změna ej > é (motél) byla zachycena na 

Šumpersku a v centrálním úseku střm. nář. Nepravidelná hlásková varianta motchejl, rozšířená dříve na větším 

území, byla zapsána jen řídce na Českobudějovicku a záp. od Tábora, její střm. obměna motchél severozápadně 

od Brna. 

Nejrozšířenější je podoba motýl, shodná se spisovným jazykem. Setkáváme se s ní v celých Čechách (ve 

střč. nář. oblasti je zpravidla nedubletní), zaujímá i celou vm. nář. oblast, kde však nejde o přejetí ze spisovného 

jazyka, ale o zachování starého stavu stejně jako na jihu Slezska. 

Ve všech městech je běžné pojmenování motýl, pouze starší generace místy uchovává tradiční nář. 

podoby.

4 matoulík  jen nář.; Bš jen matalík na Novojičínsku — Form. dem., 

hláskové změny způsobené etymologickou nejasností slova 
motýl. 

mentel  jen nář.; hluž. mjetel — Podle Mch snad nejbližší podoba psl. 
*metelь > *meltelь > menteľ. Podle Vážného přejímka z pol. 

jaz. prostředí (V. Vážný: O jménech motýlů v slovenských 

nářečích, 1955, s. 37). Viz motýl. 

metúr  jen nář. — Ze srbocharvátského nář. metûlj záměnou likvidy. 

Doklad z obce Hlohovec s charvátským osídlením (b. 737). 

motejl  jen nář.; stč., Jg — Z motýl diftongizací ý > ej. Viz motýl. 
motejlík  jen nář.; SSJČ nář. ‚motýlek‘, SSJ motýlik dem. expr., dluž. 

mjatelik dem. k mjatel — Formální dem. od nář. subst. motejl, 

viz tam. 
motchejl  jen nář. — Deformace slova způsobená etymologickou ne- 

jasností slova motýl. Viz motýl a motejl. 

motolík  jen nář.; Bš laš. — Formální dem. od námi nedoložené- 
ho subst. motol. Srov. Vážný, viz výše, s. 41 – podoba motoľ 

na Slovensku. V lidové etymologii příklon k motat. Viz 

motýl. 
motolýš  jen nář.; Bš motoliš, motolíš (Hodslavice) — Snad analogií 

podle deadjektiv typu slepýš, černýš. Srov. nář. Bš holýš ‚ho- 

látko‘. U Mch valašské sloveso motoliť sa související patrně 
s batolit se. Viz motolík. 

motovidlo  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. — Obměna základní- 

ho pojmenování vzniklá přichýlením k názvu nástroje slou- 

žícího k navíjení příze. 

motrlák  jen nář.; Kt též můtrlak, motylák, Bš též motyľak — 

Odvozeno příponou -ák od podoby motr, ta např. na 
 

 

Slovensku na Trenčínsku (srov. Vážný, viz výše, s. 36–37: 

motŕľ/motŕl; motrlák). Forma motr snad z redukovaného 
tvaru motәl vložením příbuzné hlásky -r- (blízké místem arti- 

kulace hláskám t a l. Podobná změna doložena ve star- 
ších nář. dokladech z již. Žďárska (pytlík, mýdlo > prtlík, 

mrdlo). Nelze též vyloučit vliv něm. slova Schmetter- 

ling. 

motrpél  jen nář.; ALJ Moravskobudějovicko — Od nář. podoby 

motrl. Viz motrlák. 

motýl  stč., Jg, SSJČ, SSJ motýľ, pol. motyl — Podle Mch z psl. 
*metelь přichýlením k motati pro trhavý, jakoby motavý let 

(moteľ > motoľ > motuľ, motýl). Podle Holuba-Kopečného 

psl. *motyljь/metyljь , popř. i *mętyljь  souvisí s motati se a 
se stč. mátati ‚strašiti‘. Viz mentel. 

motýlice  v sled. významu jen nář.; SSJČ říd., též motydlice nář. (Jg 

též motejlice ‚šídlo‘, SSJČ ‚vážka‘) — Derivací od motýl, viz 
tam. 

můra  v sled. významu jen nář.; Kt Podluží ‚každý motýl denní 

i noční‘ (stč. móra ,těžkost ve spaní, jako by něco dusilo člo- 
věka‘, SSJČ ‚noční motýl‘ nebo ‚mytická bytost dusící lidi 

v noci ve spánku‘; ‚tíživý sen‘) — Z psl. *mora. Vážný, viz 

výše, s. 60: „Podle staré pověry evropských národů duše 
lidská může i za života člověka opustit v noci tělo a vzít na 

sebe rozličné podoby (ptáka, motýla, hada, myši i stínu apod.) 

a znepokojuje anebo straší lidi těžkými sny a tísnivými 

pocity.“ — Přenesení pojmenování pro démona můřího tlaku 

na nočního motýla, tj. můru, a dále rozšířením významu slova 

můra i na denního motýla. 

5 motíl Ju 3, 4 — motil Ju 2 — motejl Ju 5 — motílek Ju 6 — múra Ju 1, 5, 6, Ru 5 — mura Ru 1 — moura Ru 2, 3 — motovidlo Po 1, Ju 2 — mo- 

tojdlo Po 1 — motahejl Ru 4 — leptir Ju 2 — šmetrlink Po 1 

6 ASJ III 86, MAGP 312, AJŚ 595, AJPP 230, SSA 3.77, OLA 113, ALE 127 

Om 
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55 housenka (1416) — mapa s. 155 

1 M housenka (husenka 721, húseňka 746, gunśunka 831, 832, 84) 

housinka (housínka 511, 519) 

housena (též 316) 

hóska 

houseňice (gunśińica) 

X housanka 333, 442, 443 

2  Při sledování nář. pojmenování housenky, tj. larvy motýla, byly zjištěny pouze rozdíly slovotvorné (hou- 

senka × housinka × housenice × housena × houska) a rozdíly hláskové (housenka × housanka). 

Název housenka, který je současně i pojmenováním spisovným, se jeví vždy jako neutrální, stejně jako 

jsou neutrální nář. podoby housinka a housanka. V případě dubletního výskytu slouží místy jiný nář. ekvivalent 

k označení větší housenky, někdy může mít pejorativní odstín. Nelibost mluvčího vystupuje obzvlášť do popře- 

dí při pojmenování chlupaté housenky, pro kterou jsou častěji vybírány výrazy housena a housenice; to však na 

mapě ani v komentáři nezachycujeme. V oblasti, kde housenku označuje slovo houska, nelze jím pojmenovat 

druh pečiva (srov. I-137 houska). Podle starších dokladů v ALJ byla dříve hlásková varianta housanka běžná na 

Sušicku, Strakonicku a Písecku. 

3  Téměř po celém zkoumaném území je rozšířen výraz housenka. Jeho slovotvorné a hláskové varianty vy- 

tvářejí zpravidla jen malé areály nebo se objevují už jen rozptýleně a velmi často jako dubletní se základním po- 

jmenováním. Jediným větším areálem, který se ze zkoumaného území vyčleňuje, je oblast slova houska, a to na 

záp. Moravě. Slovotvorná varianta housinka je typická pro již. část čm. nář. oblasti, ale porůznu se s ní setkává- 

me i ve střm. nářečích. Hlásková obměna housanka byla vzácně zaznamenána v již. Čechách mezi Klatovy 

a Strakonicemi. Pojmenování housenice se zachovalo na Zábřežsku (zde nedubletní), na širším Boskovicku, na 

Těšínsku, Jablunkovsku a Frýdecku. Slovotvorná varianta housena se vyskytuje převážně jako dubleta se slovem 

housenka na území mezi Kroměříží, Kyjovem a Uherským Brodem. 

Ve městech je běžné pojmenování housenka. 

4 housanka  jen nář.; ALJ — Jzč. nář. změna e > a. Viz housenka. 

housena  jen nář. — Z housenka resufixací. Viz housenka, housenice. 

housenice  stč. húsěnicě, húsěncě, Jg též húsenice zast., Kt též húseni- 

ce a húsinica, Bš húsenica val., SSJČ zast. a nář., SSJ húseni- 
ca, hluž. husańca, pol. gąsienica — Z psl. *v sěnica, to od v sbъ 

‚vous‘, podle chlupatosti některých druhů housenek. Psl. hiáto- 

vými hláskami g- a v- se odlišila g sěnica a v sbъ. 

 

housenka  stč. húsěnka, Jg, Kt též húsenka, SSJČ, SSJ húsenka kniž. 
a zast. — Stč. dubleta slova húsěnicě. Oběma příponami (-ice 

i -ka) se tvoří jména nositelů vlastností. 

housinka  jen nář. — Varianta sufixu -enka. Viz housenka. 
houska  v sled. významu jen nář.; Kt — Z housinka zánikem -i- > 

*hósnka a po odstranění pobočné slabiky hóska. Viz hou- 

sinka.

5 housenka Po 1, Ju 1, 2, 4, 5, Ru 1–4 — hósenka Ju 6 — húsenka Ru 5 — hóusinka Ju 6 — gubar Ju 2 

6 MAGP 301, AJŚ 596, AJPP 229, AJK 97, 316, SSA 3.80, OLA 114, ALE 128 

Om 

56 chlupatá housenka (tmavá) (1417) — mapa s. 155 

1 M rospuk 

odraz (odras 711) 

otlak 

otłačisko 

tiran 

odbirák 742, 825, 832 (podb’irák 742) 

náhlik 109, 148, 161 

živej nehet 106, 108 (černej nehet 107, kra„skej nehet 150, též 210, kra„skej paznecht též 213) 

bapskí pes 755 

Markú pes 453 

S žiropáda 463, hoštec 737 

X nehed (nehedi pl.) 311, božec 328, kočka 443, kočička 443 

N houseňice, housena, hóska, hósinka, housenka, húsenčisko 757; chlupatá h., černá h., jedovatá h. 509, 514, 757, velká h. 625, 642, 

hrubá h. 736, kukačková h. 605, křižová h. 626, kud„ata gunšeňica 836, sametová h. 458; chlopáč 662, 664, jednorožec 732 
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2  Zjišťovaly se nář. názvy pro chlupatou tmavou housenku, tj. larvu některých druhů motýlů. Byla zazna- 

menána řada neterminologických, popisných pojmenování, např. chlupatá, černá, velká housenka, řidčeji je- 

dovatá housenka, kukačková aj. Často se objevuje stejné pojmenování jako pro housenku nechlupatou, někdy 

v takové slovotvorné variantě, která je v nář. oblasti pociťována jako pejorativní (např. housena v obcích 662, 

665, 670, 684, 709, 715, 717, 733, 815 a housenice v lokalitách 631, 654, 733, 736). Slovo housenka a jeho va- 

rianty, ať už se vyskytují samostatně nebo s přídavným jménem, na této mapě nesledujeme. (Srov. II-55 hou- 

senka). 

Mapované doklady jsou diferencovány lexikálně (rozpuk × odraz × tyran × odbírák aj.), v menší míře i slo- 

votvorně (otlak × otlačisko). Výrazy nehet a pes byly zapsány jen jako součást sousloví (živý nehet × černý ne- 

het, babský pes × Marků pes). 

Většina pojmenování je motivačně spojena s nář. názvy lidských a zvířecích neduhů (např. odraz, otlak, 

odbírák, božec, hoštec). Původem těchto nemocí byly podle lidových představ chlupaté housenky. V pověře je 

skryto pravdivé jádro, neboť u nás žijí jedovaté chlupaté housenky tmavé barvy. Jsou to housenky bourovce ost- 

ružníkového, bourovčíka toulavého a méně jedovaté housenky přástevníků. U citlivého jedince vyvolávají 

chloupky po doteku zánět pokožky, chloupky ze svlečených housenčích kožek přenášeny větrem způsobují zá- 

nět oční sliznice nebo i sliznice zažívacího ústrojí. 

V Čechách byl výzkum prováděn pouze na řídké síti. Proto byla na naši mapu pro upřesnění české nářeč- 

ní situace doplněna slova z KLA. Naším terénním výzkumem se už nepodařilo zachytit některá méně častá ustu- 

pující pojmenování (v Čechách např. střelec, slouha, kukačka, medvědice; na Moravě náskok a nadout) a slovo- 

tvorné varianty (obraz, úraz, náraz, náraznice; pukavec, rozpukač). 

3  Mapa ukazuje pouze zbytky bývalého nářečního rozrůznění v pojmenování chlupaté tmavé housenky, pro 

kterou už není na většině území nářeční výraz. 

Největší rozsah má slovo rozpuk, vytvářející členitý ústupový areál ve vých. polovině střč. nář. oblasti 

s centrem na Ledečsku. Na menších oblastech byly zaznamenány výrazy tyran (jz. cíp Moravy s přesahem do 

Čech), slezský otlak (Hlučínsko) s variantou otlačisko (záp. Slezsko) a odraz na vých. Moravě. Jen zřídka se ob- 

jevují pojmenování živý nehet v Podještědí, kravský nehet mezi Mladou Boleslaví a Roudnicí, náhlík na 

Litomyšlsku a odbírák ve vých. Slezsku. 

4 babský pes  jako sousloví jen nář.; Bš ‚housenka přástevníka med- 

vědího‘; „když se na ni nastoupí, dostane se náraz“ (náraz = 
„bolačka od udeření“) — Motivace nejasná. Snad přenesením 

pojmenování ze psa, tj. chlupatého a kousavého zvířete. 

Výraz pes může být chápán jako něco nepříjemného, něco 

způsobujícího bolest. Adj. babský může mít depreciační za- 

barvení. 

božec  v sled. významu jen nář. — Přenesením. Věřilo se, že housen- 
ka vyvolá u lidí nebo u ovcí nemoc zvanou božec. Slovo bo- 

žec ,psotník‘ souvisí s představou zlého ducha sídlícího 

v lidském těle a jím trhajícího. (Stč. ‚pohanský bůh‘; ‚psot- 
ník‘, ‚padoucí nemoc‘, Jg ‚psotník‘ a ovčí nemoc zvaná 

střelec, náhlec, SSJČ dětská nemoc provázená křečemi, 

‚psotník‘). 
hoštec  jen nář. — Přenesením. (Jg a SSJČ hostec ‚reumatismus‘, Kt 

hostec i hoštec ‚suma neduhů nejistého původu‘, ‚vyraženina 

kožní‘, ALJ hostec ‚suché loupání v kříži, v noze‘, ‚lupy‘, 
hoštec ‚vyrážka‘ (Břeclavsko), SSJ hostec ‚reumatismus‘, 

pol. gościec ‚reumatismus‘ apod.). 

kočička, kočka  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenová- 
ní na základě podobnosti kočičí srsti a housenčích chloupků. 

Marků pes  jako sousloví jen nář. — Spojení s adj. Marků nejasné. 

Viz babský pes. 
náhlík  jen nář.; Jg „veliká černavá housenka v trávě jiná než roz- 

puk“, ALJ Česká Třebová — Od adj. náhlý. Snad souvisí 

s nář. názvem ovčího moru (náhlec) nebo charakterizuje 
rychlý pohyb, kterým se vyznačují např. housenky přástev- 

níků. 

nehed  jen nář.; Jg též nehet „veliká housenka, jinak odraz“ — Snad 
souvisí s lidovým názvem nehojed (< nehto-jed), tj. u Jg „bo- 

lák, jenž se těžce léčí, panaritium“, v ALJ ‚neštovice, vředy‘. 
Srov. živý nehet. 

 

odbírák  jen nář. — Od nář. slovesa odbírat ‚podebírat se, hnisat‘. Ve 

vm. nář. odbiračka, odběračka ‚hnisavá rána‘ (Bš). 

Resufíxací z odbíračka. 
odraz  v sled. významu jen nář.; Jg mor. „totéž co v Čechách nehet“, 

Bš též odraz nohu slov., val., „totéž co laš. otlačisko“, KLA 

též odraz pata, odraz nohu Uherskohradišťsko, Uhersko- 
brodsko, ALJ též odras Uherskohradišťsko, KLA též oraz, 

oras, uraz, náraz, náraza, náraznice — Souvisí se spojením 

odrazit si nohu, patu. 
otlačisko  jen nář. (Kt „každá poněkud větší housenka, lid se jí bojí 

a má ji za jedovatou“), Bš „lid se domnívá, že když na ni 

stoupne, dostane otłačisko (laš.), tj. bolačka na noze od otla- 
čení“ — Přenesením. 

otlak  v sled. významu jen nář. — Přenesením. Viz otlačisko. 

rozpuk  v sled. významu jen nář. (Jg „housenka veliká, mající oka na 
hřbetě, rozdílná od náhlíka“, též rozpuka „housenka, o které 

lid věří, že když na ni sáhne, prst se rozpukne“), ALJ, KLA 

též rozpukač Dobrušsko, pukavec Poděbradsko — Přene- 
sením. 

tyran  v sled. významu jen nář. — Přenesením. Obávaná housenka 

ohrožující prý život člověka i zvířete. V KLA doloženo úslo- 
ví: „Po tyranu zvoní hranu.“ 

žiropáda  jen nář.; v KLA židopal (v sousedství s bodem 463) a ži- 

rava Frenštátsko — Nejasné. 
živý nehet  jako sousloví jen nář.; Jg nehet, Kt nehet suchý „jméno 

veliké housenky, v měsíci září na hadím mléku často vída- 

né“ (asi na pryšci) — Motivace nejasná. Snad lze předpoklá- 
dat souvislost s dobytčími nemocemi. Jg nehet, neduh ho- 

vězího dobytka, nadutí‘, Kt nehet ‚ovčí nemoc‘, Bš nehty 

‚vyraženina na jazyku dobytčete zvaná též húsenky‘. Srov. 
nehed. 
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5 rospuk Po 1 — housenka Ju 2, 3, Ru 3 — jedovatá h. Ru 2 — gubar Ju 2 

6 — 

Om 

57 pavouk (1418) — mapa s. 157 

1 M pavouk — pabouk (též 304, 720) — babouk — pouk (púk 702, 703, 71) — paúk (2 slabiky) — pauk (pa„k 728, 

731, 732, 746, 801, 805–807, 810, 815, 821, 828) — pałk 802–804, 807, 811 (palek 701, 812) 

— pałuk 808, 823 (pa„uk 820, 827) — pajunk (pajuk 828) 

babučinář (též 520, pavučinář 605, 606, 623, 625, 627, 628, 636, papučinář 618, 635, 636, papučiňář 

634, pabučinář 622, 623, póčinář 622, póčiňář 636) 

pabučár 448, 454 (babučár 450, 455, babučář 628) 

brabouk 

kadlec (tkadlec 622) 

N joana 612, johana 614 

2  Výzkum zjišťoval nář. pojmenování pro pavouka, tj. pro osminohého členovce zpravidla snovajícího pa- 

vučiny (řád Araneidae). Celé území pokrývají výrazy, jež se dají hláskově odvodit od psl. *pa kь. Jen na malé 

části se objevují jejich slovotvorné deriváty (např. babučinář, pabučár). Poměrně řídce a vždy dubletně byl za- 

znamenán odlišný lexém kadlec. Výraz jo(h)ana nebyl mapován, neboť označuje jiného dlouhonohého členov- 

ce příbuzného pavouku, spisovně nazývaného sekáč. 

Zkřížením názvů pabouk a brouk vzniklo nové slovo brabouk, které se stalo pojmenováním buď pro brou- 

ka, nebo pro pavouka. V námi sledovaném významu bylo zapsáno pouze ojediněle u nemnoha informátorů (ve 

městech u mladé generace). Nelze zde vyloučit expresivní zabarvení. Tam, kde slovo brabouk označuje brouka 

(to je na sz. a na jih od Brna), vytvořila se pro pavouka nová jednoznačná pojmenování odvozená od slova pa- 

vučina nebo od jeho hláskových variant příponou -ář (pavučinář). Podobný případ můžeme sledovat na 

Doudlebsku u slova babouk majícího místy význam ‚pavouk‘, místy ‚brouk‘ a někdy obojí. I zde pro odlišení 

vzniklo nové pojmenování (pabučár, babučár) odvozené od nář. výrazu pabučí ‚pavučina‘. Na Znojemsku si 

slovo babouk podrželo oba významy. Srov. II-43 brouci. 

3  Hláskoslovné varianty slova pavouk vytvářejí areály, které se často zhruba shodují s hlavními nář. oblast- 

mi. Pro sv. Čechy je charakteristické pojmenování pavouk, jež je současně i výrazem spisovným. Mimo tuto ob- 

last se objevuje v záp. cípu Čech a dále pak ve všech městech a proniká i do venkovské mluvy, především u mla- 

dé generace. Zbývající část Čech zaujímá hlásková varianta pabouk. S ní se setkáváme i na Zábřežsku a v sev. 

části čes.-mor. přechodného pásu, odkud přesahuje až k Boskovicům. V již. části čes.-mor. přechodného pásu 

a na již. okraji střm. nář. oblasti, v Čechách potom na Českobudějovicku a místy ve stř. Polabí se vyskytuje ob- 

měna babouk. Ve střm. nář. oblasti na východ od řeky Svitavy je areál slova pouk, které se realizuje v podobách 

pók, púk (669–671, 702, 703, 71, 712) a pouk (704, 713). Pro vm. nář. oblast jsou typické dvojslabičné podoby 

paúk a pauk. Varianta pauk (zpravidla dvojslabičná) zabírá střední část nář. slezských. Rozptýleně se zde obje- 

vuje též výraz palk a paluk. V přechodných nářečích čes.-polských bylo zapsáno pojmenování pajunk. 

Ve střm. nář. oblasti mezi Třebíčí a Brnem se nachází areál odvozeniny babučinář a jeho hláskových vari- 

ant (pavučinář, pabučinář, papučinář, póčinář) a společně s nimi se zde vyskytuje v malé míře lexém kadlec. 

Jiná slovotvorná obměna pabučár byla zaznamenána na Doudlebsku. 

4  Psl. slovo *pa kъ náleží podle Mch nejspíše k *ank- (lat. ancus, uncus ‚zakřivený‘). Pavouk je tak nazván podle obloukovitě ohnutých noh, 

velice nápadných tvarem i velikostí. Pa- je zřejmě předpona (po- > pa-). Do *pa- kъ bývá vložena hiátová hláska v nebo j. Tak se u nás vytvořily 

tři základní podoby, které se mohly dále hláskově modifikovat (paúk, pavúk, pajunk). J. Basara se domnívá, že v praslovanštině existovaly ved- 

le sebe dvě podoby kořene slova *pa kъ, a to ęk/ k. Z podoby k vyvozuje varianty s hiátovým v, kdežto z ęk varianty s hiátovým j (Prasłowiański 
*pa kъ i jego realizacje fonetyczne we współczesnych dialektach słowiańskich. Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6: Językoznawstwo. 

Warszawa 1983, s. 37–41). 

babouk  jen nář; Jg mor. — Z nář. pabouk asimilací p k b na dálku. 
Nelze vyloučit vliv slova brouk. Je možná i deformace slo- 

votvorně neprůhledného slova. Viz pabouk. 
babučinář  jen nář. — Odvozeno od nář. výrazu babučina příponou 

-ář, běžnou u konatelských jmen. Viz babouk, 

brabouk  jen nář.; doklady v ALJ ze stř. Čech a Jičínska — 
Kontaminací výrazů brouk a pabouk nebo babouk, viz 

tam. Srov. S. Utěšený: Křížení názvů pro pavouka 

 

a brouka v nářečích. NŘ 46, 1963, s. 220–223. 
kadlec  v sled. významu jen nář. (Kt tkadlec ‚pavouk dlouhonohý‘ 

phalangia) — Přenesením pojmenování výrobce tkaniny na 
pavouka zhotovujícího pavučinu. Srov. podobnou motivaci 

v němčině a v řečtině. 

pabouk  Jg, Kt též pabúk, SSJČ ob. — Z pavouk záměnou původního 
w za b. Viz pavouk. 

pabučár  jen nář.; ALJ Českokrumlovsko a Kaplicko — Odvozeno od 
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nář. výrazu pabučí n. ‚pavučina‘. Zakončení na -ár 
analo-gicky podle výrazů brundibár, hovnivár, popř. komár. 

Viz pabouk. 

pajunk  jen nář.; pol. pająk — Podoba s hiátovým j a s rozloženou no- 

sovkou. Z psl. *pa kъ. 

palk  jen nář.; Kt u Opavy — Podle Utěšeného se zde původně vyslo- 

vovalo ł jako neslabičné „ (pauk > pa„k > pałk). Viz pauk. 

paluk  jen nář.; Bš pałúk (Blatnice) laš. — Podoba pałuk z pauk 

po vložení hiátového „, které se změnilo v ł (pauk > pa- 

„uk > pałuk), stejně jako protetické „ dalo ł ve slovech łudžy- 

ca ‚udice‘, łudžyč ‚udit‘. Viz palk a pauk. 

pauk  jen nář.; Jg, hluž. pawk — Zpravidla dvojslabičná výslovnost. 
Jednoslabičná výslovnost byla zachycena ve vm. nář. oblas- 

ti v místech existence obalovaného l, ve Slezsku v blízkosti 

jeho výskytu. Viz paúk. 

paúk  jen nář.; stč., Kt — Z psl. *pa kъ. 

pavouk  stč. pavúk, Jg též pavúk, SSJČ, SSJ pavúk — Z psl. *pa kъ 

a s hiátovým v. 
pouk  jen nář.; Kt u Nezamyslic, pók Haná, púk mor. a sloven. — 

Z psl. *pa kъ > stč. paúk > pauk > po„k > pók nebo púk. 

5 pavouk Ju 1, 3, 4, 6 — pawouk Po 1, Ju 2 — pavók Ju 6 — pabouk Ju 3, 5, Ru 1–4 — babouk Ru 4 — paúk Ru 5 — pauk Ju 2 

6 OLA 121 

Om 

58 škvor (1389) — mapa s. 159 

1 M škvor (škvour 419, 429, škor 755, škfur 834–836) — škvoř — škmor (škmour 103, 105) 

škvorák 107, 644 — škmorák 102, 109 

škvorec — škmorec 108 

piškvor — piškvoř 705 

piškvorec 

pískafka 680–683 (piskafka 680, 681, 703, 704, 747) 

(h)ušák 

(h)ušál (hošal 658) 

ušňík 307 (hušňík 307, ušňak 71) 

uchavec (huchavec 304, hluchavec 323, ušavec 441, 02, též 13, uchatec 308) 

uchál 718, 743 

uchár 737 

ucháč 31, 44 

uchovář 734, 757 

ucholář — chocho„ář 731 

záušák 162, 501 

záušňík 162, 337 

chocholouš 

stříhavka (střihavice 141, 144, střiháč 407) 

ščipka (též 95, ščiplafka 809, ščypufka 833) 

klíščák (klešťák 105, 813, klišč 819, klyšč 836) 

vidlička 

vidličák 

vidličkař 804, 805 

vrták 115, 129 (vrťák 117, 129) 

roháč 732, 755 (rohál 755) 

šťír 

žyžała 806, 814 

aurích 306, 307 (haurích 307, hauríksl 307) 

S ornknajpr 801 

N klíňhák 94, hudeček 730 

2  V nářečních názvech pro škvora, tj. hmyz se zkrácenými křídly a pohyblivými klíšťkovitými přívěsky na 

zadečku (zool. řád Dermaptera), se projevuje vedle četných rozdílů lexikálních i bohaté členění slovotvorné 

(např. škvor × škvorec × škvorák; ušák × uchavec × uchál × ucholář, vidličák × vidličkař), doplněné rozdíly ro- 

dovými (vidličák × vidlička) a hláskoslovnými (škvor × škmor × škvoř). Jednotlivá pojmenování vytvářejí po- 

měrně výrazné areály. 

Motivace nář. ekvivalentů pro škvora je několikerého druhu. Výrazný okruh tvoří pojmenování vycházejí- 

cí z pověry, že škvor leze ležícímu člověku do ucha (např. uchavec, ušák, ušál, ucháč, ušník, záušák, ucholář). 
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Celá řada označení je motivována základním znakem škvora, klíšťkovitým přívěskem, nebo projevem tohoto 

druhu hmyzu: vidličák, klíšťák, štír, roháč, vrták, stříhavka, štipka. K specifikaci obecného významu došlo u slo- 

va žížala. Výrazy pískavka a škvor jsou onomatopoického původu; jejich kontaminací vznikl ekvivalent piškvor. 

Označení chocholouš a chocholář chápeme jako samostatné lexémy; jejich souvislost se základovým substanti- 

vem ucho byla hláskovým vývojem zastřena. 

Protetické h- u výrazu ušák má poněkud větší rozsah, než jak je uvedeno v PRO E3. Uplatňuje se navíc 

především na Telečsku, širokém Novoměstsku a již. Svitavsku. 

3  Bohatá lexikální, slovotvorná a hláskoslovná diferenciace se projevuje na celém zkoumaném území. 

Většinové pojmenování škvor, shodné se spisovným jazykem, se vyskytuje v Čechách s výjimkou zč. a vč. okra- 

jů, na jz. Moravě, dále pak zejména v sev. a stř. části vm. nář. a na Jablunkovsku. Původní hlásková podoba škvoř 

se dochovala na záp. Valašsku. Podkrkonoší a Novopacko se vydělují hláskoslovnou obměnou škmor a spora- 

dickými slovotvornými variantami škmorák, škmorec, škvorák a škvorec. Forma škvorec je typická pro sev. část 

zč. nářečí; ojediněle je doložena též z úseku volyňského a ze Sušicka. 

Druhým nejrozšířenějším pojmenováním je ušák; zaujímá stř. část nář. střm. s přesahy na Vysokomýtsko 

a na Táborsko. Zaznamenán byl též na Kladsku a v Pošumaví. Z dalších slovotvorných variant tvoří výrazný are- 

ál pouze označení uchavec, charakteristické pro již. úsek zč. nářečí. Na Břeclavsku vytváří mikroareál forma 

ucholář (uchovář); z Uherskobrodska, záp. Prostějovska a ojediněle i odjinud z Moravy jsou doloženy podoby 

ušál a uchál; mezi Svitavami a Novým Městem na Moravě a sporadicky v záp. Čechách byly zachyceny ekvi- 

valenty záušák a záušník. V Plzni a Prachaticích byla zaznamenána varianta ucháč. 

Ve vých. Čechách se vyděluje areál maximálního rozsahu slova stříhavka, které je doloženo také z jz. 

Táborska. Ve Slezsku převládá výraz štipka. 

Ostatní názvy vytvářejí menší oblasti: vidličák na Zábřežsku, již. a jz. Ledečsku; vidlička na Jemnicku; vi- 

dličkař na záp. okraji středoopav. nář. typu. Na Holešovsku a v sev. úseku vm. nář. bylo zapsáno označení pís- 

kavka. Kontaminovaná podoba piškvor se vyskytuje zejména na Uherskohradišťsku, její slovotvorná varianta pi- 

škvorec na Přerovsku, jv. od Kroměříže a odděleně odtud na Strakonicku. (Materiál ze staršího nářečního 

výzkumu dokládá výraz pískavka hojně též z Přerovska a Hranicka, podobu piškvor zejména z Přerovska 

a Zlínska, variantu piškvorec z Holešovska a Zlínska.) Mikroareály vytvářejí výrazy vrták (úsek náchodský), štír 

(mezi Táborem a Jindřichovým Hradcem) a chocholouš (zvl. na Chodsku). 

Pojmenování klíšťák, které bylo zachyceno na Prostějovsku, Kroměřížsku a porůznu i jinde na Moravě, je 

charakteristické také pro část moravských měst. Ostatní města se shodují s nářečním okolím; výraz škvor proni- 

ká jen pozvolna u mladé generace. 

4 aurích  jen nář. — Souvisí s něm. Ohr ‚ucho‘. 

chocholář  jen nář.; Kl chucholák, chuchálek — Patrně hláskoslovná 

obměna výrazu ucholář; viz tam. 
chocholouš  v sled. významu jen nář. — Zřejmě odvozeno od ucho; 

příklonem ke slovu s podobným základem. 

klíšťák  v sled. významu jen nář.; Jg kléšť mor., hluž. klěšćak — 
Derivací z psl. *klěščь, to z psl. základu *klěsk-, který je i ve 

slově kleště; viz II-60 klíště. 

ornknajpr  jen nář. — Přejato z něm. (*Ohrenkneiper ‚ten, který štípe 
do uší‘). 

pískavka  jen nář.; Jg piskavka mor. — Od zvukomalebného slovesa 

pískati, psl. *pi-skati, na základě vrzavého zvuku, který 
škvor vydává. 

piškvor  jen nář.; Bš — Kontaminací pojmenování škvor a pískavka; 

viz tam. 
piškvorec  jen nář. — Od piškvor; viz tam. 

piškvoř  jen nář. — Kontaminací pojmenování škvoř a pískavka; viz 

tam. 
roháč  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě podobnosti brouka s velkými kusadly a škvora. 

stříhavka  jen nář. — Odvozeno od adj. stříhavý ‚kdo stříhá, stříhající‘. 
škmor  jen nář.; Kt též škmour u Jilemnice — Hlásková obměna zvu- 

komalebného základu slova škvor; viz tam. 

škmorák  jen nář. — Od škmor; viz tam. 
škmorec  jen nář. — Od škmor; viz tam. 

škvor  Jg, SSJČ, SSJ, Kl čkor, pol. skorek — Patrně ze zvukomaleb- 
ného skvor-, podle vrzavého zvuku, který škvor údajně vy- 

 

 

 dává. Pův. asi *skvoŕь ze *skvor-jь, v nové češtině je r disi- 
milací měkkosti proti š. Podle Holuba-Kopečného patrně 

příklonem ke koř. *sker-b ‚štěrbina, škvíra‘, protože škvor si 

libuje v temných škvírách. 
škvorák  jen nář. — Od škvor; viz tam. 

škvorec  jen nář. — Od škvor; viz tam. 

škvoř  jen nář.; stč. — Starší, náležitá podoba za psl. *skvor-jь; viz 
škvor. 

štipka  v sled. významu jen nář.; Kt, pol. szczypawka — Od slovesa 

štípat (*ščipati). 
štír  v sled. významu jen nář. — Z psl. *ščurъ. Přenesením pojmeno- 

vání pro členovce s klepítky a s jedovatým trnem na zadečku 

na škvora podle podobnosti, popř. specifikací významu štír 
‚drobnější, zprav. velmi hbitý živočich vůbec‘ Srov. též II-29 

potkan, krysa, II-62 dešťovka, II-63 červ (v ovoci). 

ucháč  v sled. významu jen nář.; hluž. wuchač — Od ucho. 
Pojmenování motivováno pověrou, že škvor leze do ucha. 

uchál  v sled. významu jen nář. — Od ucho; viz ucháč. 

uchár  jen nář. — Od ucho; viz ucháč. 
uchavec  jen nář.; Kt slov., Kl — Od ucho; viz ucháč. 

ucholář  jen nář.; Jg ucholák slc.; Kt ucholář, ucholaz, ucholez (vše 

slc.), SSJ ucholak, Kl ucholár, ucholáš, ucholaz, ucholez — 
Přetvořením kompozita ucholaz; viz ucháč. 

uchovář  jen nář.; Jg uchovár slc. — Z ucholář (viz tam); -v- patrně 

hyperkorekcí z bilabiálního -„-. 

ušák  v sled. významu jen nář.; Jg „škvor, jenž do uší leze“, Bš — Od 

ucho; viz ucháč. 
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ušál  jen nář. — Odvozeno od duálové formy uši; viz ucháč. 
ušník  jen nář.; Jg ušní červ — Od adj. ušní; popř. od duálové formy 

uši; viz ucháč. 

vidličák  jen nář. — Od substantiva vidlička; viz tam. 

vidlička  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě podobnosti. 

vidličkař  jen nář.; Bš vidličkář (sev. Mor.) — Od substantiva vidlič- 
ka; viz tam. 

vrták  v sled. významu jen nář. — Pojmenování motivované otáčivým 
pohybem (škvor se prý zavrtá do dřeva, do ucha). 

záušák  jen nář. — Z předl. spojení za uchem, za ucho. 

záušník  jen nář.; Kt záušnice Policko — Od adj. záušní nebo přímo 

od předl. spojení za uchem, za ucho. 

žížala  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu žížala ‚drob- 

né, zprav. obtížné zvířectvo‘. Viz II-62 dešťovka. 

5 škvor Ju 3, Ru 1–3 — škwor Po 1 — ušák Ju 2 — uchavec Ju 5 — ucholaža Ju 3 — střiha„ka Ju 1 — stonohál Ju 6 

6 ASJ IV 84, SSA 3.74 

Ši 

59 štěnice (1392) — mapa s. 163 

1 M šťeňice (sťeňice 309, 655, 659, šťehňice 304, 305, šteňice 203) 

sťinka (též 148, 27, sťínka 616, šťinka 455, 456, 622) 

ploščka (plošťka, ploška 666, 701) — bloščka (b„oška 822, błeščka 824) 

ploščica — bloščica — bleščica 

vancka 

2  Mapa zachycuje územní rozšíření nář. pojmenování pro štěnici, druh bodavého hmyzu sajícího krev teplo- 

krevných živočichů (rod Cimex). Vedle rozdílů lexikálních přináší mapa také diference slovotvorné (plošťka × 

ploštice) a hláskoslovné (ploštice × bloštice × bleštice). Výraz ploštice označuje ve spisovném jazyce celý zoo- 

logický řád. Podle Machka jsou názvy štěnice a stinka zřejmě kalky německého slova Wanze, výraz ploštice je 

domácí. 

Na Chodsku se dosud uchovává ojedinělá hlásková varianta štěhnice; tu na uvedeném území zaznamenal 

již J. F. Hruška. Na Litovelsku a Prostějovsku byla na rozdíl od PRO E1 zapsána podoba plošťka. 

3  Základní dichotomii tvoří lexémy štěnice/stinka × plošťka. Většinový výraz štěnice, shodný se spisovným 

jazykem, je charakteristický téměř pro celé Čechy (s přesahem do části nářečí česko-moravských) a přilehlé úse- 

ky Moravy (Zábřežsko, horní tok Svitavy). 

Označení stinka bylo jako nedubletní zaznamenáno na záp. Moravě, v přechodných nář. česko-morav- 

ských a na Jindřichohradecku. Doloženo je též z již. Čech; zde je však většinou dubletní s formou štěnice, která 

je v dvojici štěnice – stinka nezřídka hodnocena jako novější. 

Východní polovina Moravy dokládá pojmenování plošťka, ve Slezsku s výjimkou západoopavského okra- 

je a na Valašsku byla zapsána hláskoslovná varianta blošťka. Menší oblasti vytvářejí formy ploštice (zejm. 

Těšínsko, Jablunkovsko), bloštice (Hlučínsko a úsek ostravický) a bleštice (Frenštátsko a přilehlý okraj ná- 

řečí valašských). Na Hlučínsku a v sledovaných lokalitách na území Polska byl zapsán výraz vancka. 

Ve městech se u starší generace shodují jednotlivé nář. ekvivalenty s venkovským okolím, u ml. generace 

pronikl téměř všude výraz štěnice. 

4 bleštice  jen nář.; Bš — Kontaminací lexémů bloštice a blecha. 

bloštice  jen nář. — Z nář. výrazu ploštice (viz tam), záměnou retnic 
pod vlivem subst. blecha. 

blošťka  jen nář. — Z nář. výrazu plošťka (viz tam), záměnou retnic 

pod vlivem subst. blecha. 
ploštice  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ ploštica; pol. pluskwa 

(SSJČ ‚hmyz s plochým tělem, např. štěnice‘) — Od adj. plos- 

ký, psl. *ploskъ. 

 

plošťka  jen nář.; Jg i SSJČ též ploška, SSJČ obě nář. — Viz ploštice. 

stinka  Jg, SSJČ též stínka říd., obojí zast., ob., K1 též stenka — Od 
stěna; viz štěnice. 

štěnice  Jg též stěnice, SSJČ, Kl stenica, hluž. šćóna — Od stěna (Jg 

„že v stěnách obyčejně se hostí“). 
vancka  jen nář. — Přejetím a adaptací něm. Wanze. 

5 šťeňice Po 1, Ju 1–6, Ru 2–4 — sťinka Ru 1 — ploška Ru 5 

6 MAGP 402, AJŚ 591, AJPP 224, AJK 104, SSA 3.82, OLA 122, ALE 130 

Ši 
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60 klíště (1420) — mapa s. 165 

1 M klíšťe n. (chlíšťe 148) 

klíšť m. (kly- 819, 830–836, 84, kle- 679, 803, 807, 808, 817, 820, 836, 83) 

klíšťák (kleščak 813, klišček 817) 

klešťice f. 455–457 

piják 

připínák, připíňák (připinák, připiňák) — připjeňák (připeňák 134, 136, 161, 59) 

kleňhák (kliňhák 644, 645) 

klipák 

zažírák 

lesňí veš (lesna v. 802) 

srňí veš (srnčí v. 128) 

horská veš 751 

S klop i kłop 737 nedubl., račok 801 nedubl., holcpók 650 

N strnoška 443, střeček 726 

2  Sledovaly se nářeční diference v pojmenování klíštěte, cizopasného členovce sajícího krev obratlovců (rod 

Ixodes). Materiál přinesl především výrazné rozdíly lexikální, kromě nich se objevily i diference slovotvorné 

(klíšť × klíšťák), rodové (klíště n. × klíšť m. × klešťice) a hláskoslovné (připínák × připjeňák). 

Pojmenování jsou různě motivována: např. tím, že jde o živočicha, který pije krev (piják), je na těle „při- 

pnut“ (připínák) nebo zakousnut, zažrán do kůže (zažírák) a drží se pevně jako stiskem kleští (klíště). Objevila 

se i pojmenování přenesená z jiných živočišných druhů na základě podobnosti (veš, račok). 

3  Na mapě vystupují především dvě základní oblasti výrazů klíště (s jeho obměnami) a piják, k nimž se při- 

pojuje dialektismus připínák a několik menších areálů dalších pojmenování. 

Lexém klíště zabírá značnou část Čech až po linii Nová Paka – Kolín – Jindřichův Hradec. Slovotvorná vari- 

anta klíšťák tvoří kompaktní areál rozkládající se v lounském úseku, na Rakovnicku a jižně od Prahy; druhou, 

menší oblast tohoto výrazu nacházíme na Mladoboleslavsku. Ojediněle se slovo klíšťák objevuje i v záp. 

Slezsku, kde vzniklo kontaminací výrazů klíště a piják. Archaická podoba klíšť se vyskytuje na Benešovsku, vý- 

razný areál vytváří ve Slezsku. Z doudlebského okrajového úseku se dokládá výraz kleštice. 

Území Moravy kromě Zábřežska s výrazným přesahem do Čech až ke Kolínu a na Ledečsko charakteri- 

zuje výraz piják. 

Pro vých. Čechy je typické pojmenování připínák prolínající se v celém areálu s hláskovou obměnou při- 

píňák. Na širším Náchodsku byla zaznamenána podoba připěňák. 

Menší areály pak vytvářejí názvy klipák (v dol. Posázaví), zažírák (v Kladsku), kleňhák (na širším 

Zábřežsku) a pojmenování veš, dále specifikovaná přívlastkem lesní (zvl. na zč. okraji), srní (na sv. okraji 

Valašska) a horská (izolovaně na Vsetínsku). 

Situace ve městech se namnoze shoduje s venkovským okolím. Vlivem spisovného jazyka však proniká 

název klíště. 

4 holcpók  jen nář. — Přejato z něm. (Holzbock). 

horská veš  jako sousloví jen nář. — Subst. veš v přeneseném významu 

specifikováno adjektivem horský. 
kleňhák  jen nář.; Bš hliňhák sev. Mor. (Kt ‚škvor obecný‘ Šumpersko) 

— Nejasné, snad expresivní obměna pojmenování klíšťák. 

kleštice  jen nář. — Expresivní obměna pojmenování klíště, viz tam, 
nebo odvozeno od podoby klešťák (u Jg, viz klíšťák). 

klipák  jen nář. — Od klípě, pův. ‚slabé mládě‘ (to snad ke klípat ‚těž- 

ce hýbat‘); slovu se přestalo rozumět a dával se mu význam 

slov podobně znějících, např. ‚klíště‘, ‚chřípě‘ apod. (Viz F. 

Daneš. NŘ 33, 1949, s. 104–107). Sufix -ák podle soused- 

ních pojmenování klíšťák a piják. 
klíšť  Jg též kléšť zast., SSJČ, SSJ kliešť, pol. klezcz, hluž. klěšć — Psl. 

*klěščь, to od *klěskati ‚svírat‘. 

 

klíšťák  Jg též klešťák, SSJČ (Jg klešťák a hluž. klešćak ‚škvor‘) — 
Derivací od klíšť, viz tam. 

klíště  Jg, SSJČ — Nč. rodová obměna pojmenování klíšť, viz tam. 

klop  jen nář. — Přejato ze srbocharvátštiny. 
lesní veš  jako sousloví jen nář. — Viz horská veš. Specifikováno ad- 

jektivem lesní. 

piják  v sled. významu jen nář.; SSJČ i SSJ nář. — Od pít. 
připěňák  jen nář. — Viz připínák. 

připínák, připíňák  v sled. významu jen nář.; Jg připinák, SSJČ při- 

pínák nář. — Od připínat (stč. připieti sě ‚zakousnout se‘, 
,přisát se‘). 

račok  jen nář. — Dem. od rak, přenesením významu. 

srní veš  jako sousloví jen nář. — Viz horská veš. Specifikováno ad- 
jektivem srní. 

zažírák  jen nář. — Od zažírat se. 

5 klíšťák Ju 4 — klišťák Ru 2, 3 — piják Ju 6, Ru 5 — připinák Po 1 — připiňák Ju 2 — připiňak Po 1 — připeňák Ju 1 — klipák Ju 3, Ru 1 

6 — 

Km 
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61 slimák (1422) — mapa s. 167 

(hlemýžď 1421) 

1 M slimák (sle-; slí- 113, 126, 138, 141, 143–145, 150–152, 203, 217, šlimák 119, 144, 835, 836, ślimok 818, 

830–834, s’limak 819, slymák 701, 738, 805, ślymak 801, šimák 628, slimták 633) 

plž (pliž 437) 

plžák 230, 451 (plzák 0l, 31) 

hlemýžď (hlemejž 109, hlemíž 221) — chlemýžď 

hlemejžd 

chlemák 161, 162 

šnek (čnek 137, 418, 440, 462, 650) — šňek (čňek 106) 

ležák 

hubař 

slizák 203, 435, 445 

S plazák 634 nedubl. 

N chlíšťe n., chlíšť 160, plžík 238, 334, 401, 402, slimejš 31, slinták 135, sliňák 238 

2  Mapa zachycuje územní rozšíření nářečních názvů slimáka, tj. suchozemského měkkýše bez ulity (rod 

Limax). Při výzkumu se ojediněle projevila snaha odlišit pojmenováním různé druhy slimáků (např. podle veli- 

kosti, barvy nebo místa výskytu). Většinou jsou však tyto druhy pojmenovány souhrnným názvem; v některých 

oblastech se dokonce vyskytuje jeden název pro slimáka i pro hlemýždě (s ulitou, viz odd. 7). 

Z konečného zpracování byly vyloučeny názvy specifikované (plžík a chlíšť, chlíště ‚malý slimák na salá- 

tě‘) stejně jako pojmenování expresivní (slinták, slimejš, sliňák). 

Vedle rozdílů lexikálních přinesl materiál nevýraznou diferenci slovotvornou (plž × plžák), rozdíly morfo- 

logické (hlemýžď × hlemýžd) a hláskoslovné, např. šnek × šněk, hlemýžď × chlemýžď). 

3  Základní dichotomii tvoří lexémy plž a slimák. 

Výraz plž zabírá záp. polovinu Čech, jinde je zcela ojedinělý, např. sev. od Břeclavi. 

Na většině ostatního území se vyskytuje pojmenování slimák, v české části zpravidla dubletní s jinými po- 

jmenováními, na Moravě a ve Slezsku jako nedubletní. Jeho souvislý výskyt je přerušen pouze pásem přejatého 

výrazu šnek, táhnoucím se od Znojma přes Mor. Krumlov k Jihlavě a dále do Čech až k Táboru. Jako dubletní 

byl zachycen také na svč. a jč. okraji. 

Celkový obraz nářečního rozrůznění doplňují menší areály pojmenování hlemýžď (v sev. Čechách, na sv. 

Novoměstsku a Zábřežsku; v obou moravských oblastech též v podobě chlemýžď, na sč. okraji též v podobě hle- 

mýžd), dále hubař (rozptýleně v sv. Čechách a na Jindřichohradecku), slizák (na Prachaticku) a ležák (v úseku 

doudlebském a ojediněle též na Táborsku). 

Ve městech byl všude zaznamenán výraz slimák, který v oblasti pojmenování plž funguje jako dubletní. 

4 hlemýžď  v sled. významu jen nář. (stč. též hlemýžďž, hlemýšč ‚plž 

toho jména‘, též ‚želva‘, Jg též hlemejžď, hermežd ‚hlemýžď‘, 
SSJČ ‚suchozemský měkkýš s ulitou‘) — Slovo pouze české. 

Podle Mch snad pův. tvar *glěmyščь (základu příbuzné je lit. 

glẽmis ‚sliz‘). 
hlemýžd  jen nář. — Příklonem k o-kmenům z hlemýžď, viz tam. 

hubař  jen nář. — Od houba. 

chlemák  jen nář. (Kt ‚dešťovka‘ u Litomyšle) — Kontaminací slov 
chlemejžď a slimák. 

chlemýžď  jen nář. — Viz hlemýžď. Stč. změna g > γ > h se v oblasti 

výskytu slova prováděla pomaleji, mezistupeň γ- setrvával 
déle zejména v pozicích před -l a později se v některých slo- 

vech přiklonil k ch-. (Srov. též chlísta viz II-62 dešťovka.) 

ležák  v sled. významu jen nář.; Bš Brň. (Kt ‚plž‘ u Dřevěnic) — Od 
lézt, alternující -ž- podle plž, plžák. 

 

plazák  jen nář. — Deverbativum od plaziti se, psl. *polziti. 

plž  v sled. významu jen nář.; SSJ kniž. zast. pĺž (Jg též plíž ‚plž‘, 

SSJČ ‚měkkýš s vinutou ulitou‘, SSJ pĺž též ‚hlemýžd‘) — 
Psl. *pьlžь. 

plžák  jen nář. (SSJČ plzák ‚suchozemský plž bez ulity, rod Arion‘) 

— Kontaminací podob plž a slimák. 
slimák  stč., Jg, SSJČ, SSJ, pol. ślimak, hluž. slimak, slimk, slink, 

šlink, vše zast. (sloven., pol., hluž., u všech též ‚hlemýžď‘; 

stč. jen ‚hlemýžď‘) — Psl. *slimak. 
slizák  v sled. významu jen nář. — Od sliz, psl. *sljuzъ. 

šnek  stč. též snek význam neuveden, Jg (též ‚hlemýžď‘; SSJČ hle- 

mýžď nebo jiný plž se spirálovitě vinutou ulitou‘, hluž. šnak 

‚hlemýžď‘) — Přejato z něm. (Schnecke). 

šněk  jen nář. — Viz šnek. 

5 slimák Ju 3, 4, 6 — plž Ju 5, Ru 2, 3 — šnek Po 1, Ju 2 — hubař Ju 1 — púž, spúž Ju 2 

6 AJK 14:1, SSA 3.54, OLA 94, ALE 135 

7  S dotazníkovou položkou slimák souvisí položka hlemýžď. 

Naše nářečí mají pro hlemýždě, tj. pro suchozemského plže s ulitou (rod Helix), méně bohatý repertoár názvů než pro slimá- 

ka a v některých oblastech se pojmenování pro oba živočichy shodují. Tak je tomu u výrazu hlemýžď (hlemýžd, chlemýžď) 
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v Podkrkonoší, na Novoměstsku a Zábřežsku, u názvů plž v záp. Čechách a slimák na stř. a vých. Moravě a ve vých. Slezsku. 
Zbývající část sledovaného území zabírá slovo šnek, které se také často uplatňuje jako pojmenování pro oba živočichy, a to na jz. 

Moravě s přesahem do Čech k Benešovu a k Táboru. 

Z hláskových obměn výrazu šnek byly zachyceny varianty šněk (v Kladsku, na Vysokomýtsku a rozptýleně v již. Čechách), čnek 

(v záp. části svč. nář., na jih od Šumperka a na Boskovicku) a čněk (v podještědském úseku a na již. Zábřežsku). 

Ve městech převažují pojmenování hlemýžď a šnek. 

Atlasy: SSA 3.53, OLA 93, ALE 136 

Km 

62 dešťovka (1386) — mapa s. 169 

1 M žížala (žoužala 120, 520, 603, 723) 

dešťovka (deščúfka 625, 752, deščák 624) — šťofka (též 53, 75, šťova též 31) 

hlísta (hlista 622, 721, 732, 71, též 676, hlysta 801, 806, 819, 822, lísta 638, 665, 720) — hlésta — chlísta 

(chlíst m. 257) — chlésta 

hlíště n. 114, 126, 142 (hlejšťě 125, 143, chlíšťe 144, hlejšť m. 146, hlejšť f. 132) — hlížďe n. (hlejžďe 

146, hlejžďák 146) — klíšťe n. (klišťe 153, 155, klejšťe 127) 

šťíhle 126, 140, 142 

hlemejžď 115, 145, 146 (hlemejžd 115, hlemejžďák 148) — chlemejžď 146, 148 

hlemejžďe n. 113, 115, 117 (hlemejďe 133, hlemýžďe 113, hremýžďe 119, hremejžďe i hromejžďe 

118, žemejžle 119) 

chlemák (hlemák 146, chlemták 148) 

červ (čever 116, 129) 

červík 

chrobák 

šťór 644, 645 (šťír 137, ščór 656) 

N rósňák 629, nočňí červ 45 

2  Sledovalo se nářeční rozrůznění v pojmenování dešťovky zemní (Lumbricus terrestris), našeho nejrozšíře- 

nějšího řídkoštětinatého červa žijícího v zemi. Ve spisovném jazyce jsou pro tohoto živočicha užívány plně sy- 

nonymní názvy dešťovka a žížala. 

Materiál přinesl kromě výrazných rozdílů lexikálních diference slovotvorné (červ × červík, chlemejžď × 

chlemák), rodové (hlísta × hlíště, hlemejžď × hlemejždě) a hláskoslovné (např. hlísta × hlésta × chlísta × chlés- 

ta). Z mapování jsme vyloučili výrazy rousňák a noční červ, které označují návnadu na chytání ryb. 

3  Pojmenování žížala zabírá sev. Čechy, většinu střč. nář. a dále Klatovsko, Strakonicko a Prachaticko; 

v Čechách proniká i do sousedních areálů. 

Výraz červ je rozšířen v záp. Čechách a dále též v souvislém pásu zahrnujícím Českobudějovicko, 

Jindřichohradecko, jz. Moravu až k Brnu a Novoměstsko. Na Chodsku nacházíme formální deminutivum čer- 

vík; to se dokládá též z mor.-sloven. pomezí. 

Výraz dešťovka byl zachycen rozptýleně na okrajích Čech (kromě sv.), zpravidla na styku dvou areálů růz- 

ných výrazů; jde zde patrně o přejetí ze spis. jazyka. Podoba šťovka tvoří homogenní oblast na hranici jzč. a střč. 

nář. 

Pro Moravu (kromě její jz. části) a Slezsko je typický název hlísta a jeho hláskové obměny: na Litovelsku 

a Kroměřížsku hlésta, na Zábřežsku chlésta, v sev. části čm. nář. a též v hor. Posázaví chlísta. 

Velkou rozmanitostí nář. pojmenování se vyznačují vých. Čechy, kam zasahují varianty výrazu hlísta 

(hlíždě zabírá sv. a klíště jz. část vč. oblasti, štíhle a hlíště se vyskytují rozptýleně spíše na sz.), které se prolína- 

jí s lexémem hlemýžď (doložen z Vysokomýtska, kde se vyskytují též obměny chlemýžď a chlemák, podoba hle- 

mýždě byla zaznamenána v Kladsku). 

Mapový obraz doplňují menší areály výrazů šťour (na Zábřežsku) a chrobák (na sev. Valašsku). 

Ve městech převažují lexémy dešťovka a žížala. 

4 červ  v sled. významu jen nář.; Jg též črv (stč. črv ‚červ‘, SSJČ a SSJ 

‚drobný živočich protáhlého měkkého těla‘, SSJČ též ‚zool. 

kmen Vermes‘, pol. czerw a hluž. čerw ‚červ, larva‘) — 
Specifikací významu. 

červík  v sled. významu jen nář. (stč. črvek, Jg též červek, SSJČ, SSJ, 

 

 

hluž. čerwik; u všech dem. ‚malý červ‘) — Formální deminu- 
tivum od červ, viz tam. 

dešťovka  Jg též dšťovka, SSJČ, SSJ dážďovka, pol. dżdżownica, 

hluž. dešćownica, dluž. dešćaŕnik — K déšť (psl. *dъždžь). 
Podle S. Utěšeného (SaS 22, 1961, s. 28) z kalku dešťový 
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červ (něm. Regenwurm), fem. podle hlísta nebo žížala. 
hlemýžď  v sled. významu jen nář. (stč. též hlemýžďž, hlemýšč ‚plž 

toho jména‘, též ‚želva‘; Jg též hlemejžď, hermežd ‚hle- 

mýžď‘, SSJČ ‚suchozemský měkkýš s ulitou‘) — Přenesením 

pojmenování. 

hlemýždě  jen nář. (Jg též hlemejždě ‚malý nebo mladý hlemýžď‘) — 

Od slova hlemýžď přikloněním k jménům stř. rodu. 
hlésta  jen nář. — Viz hlísta. Změna í > é po souhlásce l (srov. II-17 lís- 

tek). 

hlísta  v sled. významu jen nář.; stč. též hlíšč, hlíst m., Jg též hlíšta, 
hlíst m., SSJČ nář., SSJ lid., pol. glista, též glizda ob. (hluž. 

hlista ‚tasemnice, škrkavka‘) — Psl. *glista, glistъ m., to od 

*glistati, glizdati ‚smýkat se‘. 
hlíště  v sled. významu jen nář. (SSJČ zast., též hléště říd. ‚hlíst, 

červ‘) — Od hlísta přikloněním k jménům stř. rodu. 
hlíždě  jen nář. — Kontaminací hlíště a hlemýžď, viz tam. 

chlemák  jen nář.; Kt u Litomyšle — Expresivní varianta slova chle- 

mýžď, viz tam. 
chlemýžď  jen nář. — Viz hlemýžď. (Změna h > ch srov. chlemýžď 

II-61 slimák.) 

chlésta  jen nář.; Bš Zábřežsko — Viz chlísta a hlésta. 
chlísta  jen nář. (Jg chlíšť m. ‚hmyz na zelí v hlávkách jako šneky ma- 

 

ličké‘, též ‚klíště‘) — Viz hlísta. Změna h > ch viz chlemýžď. 
chrobák  v sled. významu jen nář. (Jg ‚brouk‘ slc., též ‚masní červ‘ 

slc. a mor., Kt ‚červ‘ laš., SSJČ obl. mor. ‚brouk vůbec, 

červ‘, Kl ‚brouk‘, též mor. ‚červ v mase‘, pol. robak ‚červ‘) 

— Přenesením pojmenování. (V slez. nář. chrobák ‚červ‘.) 

klíště  v sled. významu jen nář. — Od hlíště záměnou h-/k-, zvuková 

shoda s názvem pro cizopasný hmyz je náhodná. (Klíště je 
v této oblasti nazýváno připínák, viz II-60 klíště.) 

štíhle  jen nář.; Kt Hradecko — Přesmykem z hlíště, viz tam. Lid. ety- 

mologie spojuje s adj. štíhlý. (Jinak štíhle ‚malá štika‘, tak 
i Jg.) 

šťour  jen nář. — Specifikací pojmenování (stč. ščúr, ščír ‚štír‘, SSJČ 

štír, nář. též ščór, ščúr, ščur ‚lid. označení drobnějších živo- 
čichů‘), viz též II-29 potkan, krysa, II-58 škvor, II-63 červ 

(v ovoci). 
šťovka  jen nář.; Jg mel. — Z dšťovka zjednodušením výslovnosti 

souhl. skupiny. Viz dešťovka. 

žížala  stč. žížela, žúžala, žúžela, SSJČ, SSJ lid. (stč. též ‚ještěr, červ, 
housenka, mravenec, hmyz‘, Jg též žížela a žoužala ‚hmyz, 

lezoucí živočich, např. had‘, hluž. žuželica ‚střevlík‘) — Psl. 

*žužela, to od zvukomalebného slovesa, které je v podobě 
žužžať ‚hučet, bzučet‘ zachováno v ruštině. 

5 žížala Ju 1–3, Ru 1, 2, 4 — šťofka Ru 3 — hlísta Ju 4, 6, Ru 5 — hlemejžďe, hremejžďe Po 1 

6 AJK 160, SSA 3.52, OLA 95, ALE 137 

Km 

63 červ (v ovoci) (1385) — mapa s. 171 

1 M červ (červa f. 719) — čerev 107, 122, 130 — čever (čevr 111, 10, též čévr 727, 66) 

červík (červíček 319) 

červák 120, 146 

chrobák (hrobak 801) 

brouk 

matis 609, 613 

S šťór 644, červovrt 116 

N hus’inka 818, dráťák 107, štofka 422 

2  Výzkum sledoval nář. pojmenování pro červa v ovoci, tj. drobného živočicha protáhlého měkkého těla. 

Výrazy označující červy jiného druhu mapa nezachycuje. 

Nářeční diferenciace sledovaného pojmenování se projevuje především v rozdílech lexikálních a hlásko- 

slovných (červ × čerev × čever). Byly zaznamenány též rozdíly slovotvorné (červ × červík × červák). Znělá kon- 

cová výslovnost ve slově červ je doložena na podstatně menším území, než odpovídá izoglose PRO B2. 

Výrazy červ, chrobák a brouk se v nářečích vyskytují i v jiných významech, srov. II-43 brouci, II-45 chro- 

bák, II-62 dešťovka. 

3  Základní lexikální protiklad představuje většinový výraz červ proti regionalismu chrobák, který vytváří 

výrazný areál zahrnující Slezsko a Valašsko s přilehlým Holešovskem. Další lexémy brouk a matys se objevují 

jen sporadicky: brouk v podorlickém úseku a na Hlinecku a matys na Znojemsku. 

Pojmenování červ se hláskoslovně obměňuje při okrajích svč. nářečí, odkud je hojně dokládáno v podobě 

čever, ojediněle též čerev. Slovotvorná varianta červík se vyskytuje většinou dubletně v zč. nářečích a ve stř. čás- 

ti vm. nářečí (místy i jako pojmenování jediné). Další slovotvorná obměna červák je zřejmě novější a objevuje 

se zcela sporadicky v svč. nářečích. 

V městské mluvě převládá pojmenování červ, shodné se spisovným jazykem. 

4 brouk  v sled. významu jen nář. (stč. brúk, SSJČ, hluž. bruk, vše ‚ja- 

kýkoli brouk‘) — Rozšířením významu. 

čerev  jen nář. — Z gen. červa utvořen nom. čerev, eventuál- 
ně přesmykem z čever vlivem sousedního červ, viz 

tam. 

červ  stč. črv, Jg též črv, SSJČ, SSJ, pol. czerw, hluž. čerw — Z psl. 
 

 

*čьrvь, stč. č3v > nč. červ, protože po č následovalo r a sou- 

hláska. 
červák  jen nář. — Sufixací z červ, viz tam. 

červík  v sled. významu jen nář.; stč. črvek, Jg červik, červek, SSJČ, 

SSJ, pol. czerwik, hluž. čerwik; u všech dem. — Formální de- 
minutivum od červ, viz tam. 
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červovrt  jen nář. — Kompozitum z červ a deverbativa vrt, snad též 
analogie podle červotoč. 

čever  jen nář.; Kt též čevr Podkrkonoší — Přesmykem gen. červa 

v čevra a podle toho nom. čever, viz červ. 

chrobák  v sled. významu jen nář.; SSJČ obl. mor. ‚brouk vůbec, 

červ‘, pol. robak (Jg slc. ‚brouk‘, SSJ ‚hmyz s tvrdými 

 

křídly‘) — Specifikací pojmenování v návaznosti na pol. 
matys  jen nář. — Nejasné, snad souvisí s něm. Made ‚červ v ovoci‘. 

šťour  jen nář.; Bš ščór (SSJČ štír, nář. též ščór, ščúr, ščur ‚starší lid. 

označení drobnějších, zpravidla velmi hbitých živočichů vů- 

bec‘) — Specifikací pojmenování, viz též II-29 potkan, krysa, 

II-58 škvor, II-62 dešťovka. 

5 červ Ju 1–6, Ru 2, 4, 5 — čerw Po 1 — červík Ju 5, Ru 2, 3 — červák Ru 4 

6 — 

Pv 

64 pulec (1427) — mapa s. 171 

1 M pulec (púlec 108, 139, 335) — pulc — pucl 325, 326 (purcl 334) — špulec (špulek 112, 462, špurek 112, 119) 

— čpulec 

pulčák 

špulák 

pulče n. 

špruček (šprucek 162, špluček 747, šprček i prček 719, špruk 740, škruček 757) 

hlaváč (hłavak 819, hłaváček 742) 

S chvostal 809, ujec 737 nedubl., vokón 646 nedubl., žabrúnek 755 nedubl. 

N žabi skřele 833 

2  Zjišťovaly se rozdíly v nářečním pojmenování pulce, tj. vývojového stadia (larvy) žáby žijícího jen ve 

vodě. 

Materiál přinesl kromě nepříliš výrazných rozdílů lexikálních řadu slovotvorných variant, které patrně 

jsou v různé míře expresivní (pulec × pulčák × pulče), a diference hláskoslovné (pulec × pulc × špulec × čpulec). 

3  Na většině sledovaného území převládá název pulec (a jeho varianty). Jen ve Slezsku se vyskytuje lexém 

hlaváč, za samostatný lexém považujeme i výraz špruček, který tvoří nesouvislý pruh prostupující středem ob- 

lasti vm. nář. a dále se dokládá též ze Svitavska. 

Z hláskových obměn pojmenování pulec je nejvíce rozšířena podoba špulec; zabírá dva ústupové areály na 

velké části svč. nář. a na Novoměstsku a dále v sv. části centrální skupiny střm. nář. a na Valašsku. V úseku pod- 

ještědském a na Mladoboleslavsku se objevuje název čpulec. Výraz pulc nacházíme roztroušeně na Mělnicku, 

Příbramsku a Rakovnicku (tam též v podobě pucl) a ojediněle i jinde. Slovotvorné obměny netvoří homogenní 

oblasti; byly zachyceny jen vzácně: pulče a pulčák v jz. Čechách. 

Ve městech převládá slovo pulec, shodné se spisovným jazykem. 

4 čpulec  jen nář. — Hlásková obměna slova špulec, viz tam. (Srov. též 

čvarek I-122 škvarek a čnek II-61 slimák.) 

hlaváč  v sled. významu jen nář.; Kt, hluž. hłowač — Od adj. hlavatý. 

chvostal  jen nář. — Od chvost. 
okoun  v sled. významu jen nář. — Od oko (podle výrazného rysu). 

pucl  jen nář. — Přesmykem od pulc, viz tam. 

pulc  jen nář. — Podoba analogická podle nepřímých pádů, viz pulec. 
pulčák  jen nář. — Expresivní slovotvorná varianta slova pulec, viz 

tam. 

pulče  n. SSJČ říd., též půlče říd. ‚malý pulec‘ — Od pulec příklonem 
k pojmenování mláďat a malých zvířat. 

pulec  Jg, SSJČ, SSJ — Podle Mch zkrácením z *palohlavec (to od pala 

‚palice‘) > *pahlavec > *palec. Nejprve název pro rybu vranku 
 

 

(s velkou hlavou), pak přenesením pojmenování žabího mlá- 

děte; -u- lidovou etymologií podle pulit ,poulit‘. Holub- 

-Kopečný spojují s lat. pullus ‚zárodek, mládě‘. 
špruček  jen nář.; Kt prček — Patrně souvisí se šprček ‚malý tvor‘. 

špulák  jen nář.; Kt špuláň val. — Expresivní slovotvorná obměna 

slova špulec, viz tam. 
špulec  Kt, SSJČ říd. — Viz pulec. Počáteční š- patrně podle špulit. 

ujec  v sled. významu jen nář. — Pojmenování pulec přikloněno k po- 

dobně znějícímu výrazu ujec. 
žabrounek  jen nář.; Bš žabrunka (Kt žabrunka ‚druh stonožek‘) — 

Patrně ze žubrienka sloven. ‚larva obojživelníků‘ příklonem 

k žába. 

5 pulec Ju 3, 4, Ru 3 — pulčík Ru 1 — punoglávec Ju 1, 2 — punoglavec, poluglavac Ju 4 — pulnoglávac Ju 6 — panenka Ju 5 — tikopf Ju 6 

6 MAGP 288, AJK 105, OLA 87, ALE 133 

Km 





174 

65 ropucha (1428) — mapa s. 173 

1 M ropucha (ropuka 225, repucha 210, 455) — rapucha (též 203, 206, 506, 05, 12, rapuchňa 713, rapuchňačka 

728) 

rapňačka 726, 743 

chrastavá žaba (ch. žába 119, 130, chrastavá žaba 644, 706, křastavá žába 135, 137, křašťavá žaba 644, 

chrastavá ropucha 676) 

chrasta„ka 119, 130 (křasta„ka 135) 

chrastaňa 

chrastavica (chrastavec 676) 

chrastula 678, 802, 816, 824 

chrastoň 651, 666 (chrastón 646, 650, chrastok 818, chrast 801) 

chrastál 702, 703 (chrastač 814) 

prašivo žaba 

prašifka 833 

trudovatá žaba 506–509 

rolná žába 

rolna 332, 337 — rocna 320, 337 

rolňice 322, 420 

zemská žába (zemňí žába 321, 429) 

strnčná žaba 622, 635 (srnčná žaba 618, strmičná žaba 637) 

gruta 501, 502, 652 (grúta 501, žgruta 653) — krúta 161, 162 

hospodyňka 723, 816 (hospodyňe 815, hospodyň 739) 

gazďena 750 

S škuran 238, grumplica i krumplica 502, dubová žaba 736, mňechatá žaba 514 

2  Výzkum sledoval nář. pojmenování pro ropuchu obecnou, velkou žábu s bradavčitou pokožkou (Bufo 

bufo). Kromě rozdílů lexikálních vykazuje materiál též diference slovotvorné (např. rolna × rolnice, chrastav- 

ka × chrastaňa × chrastula × chrastoň × chrastál) a hláskoslovné (ropucha × rapucha, gruta × krůta). Výrazný 

je též protiklad pojmenování jednoslovných a dvouslovných, především názvu ropucha a různými adjektivy spe- 

cifikovaného substantiva žába (např. chrastavá, rolná, zemská ž.). K němu se řadí protiklad dvouslovných a uni- 

verbizovaných označení (např. chrastavá žába × chrastavka, rolná ž. × rolnice). 

V názvech pro ropuchu se odráží její nevábný vzhled (pokožka pokrytá bradavicemi – prašivá žába, tru- 

dovatá ž., chrastavá ž., krumplica; zavalité tělo – měchatá ž.), prostředí, v němž žije (rolná ž., strnčná ž., zem- 

ská ž.), a zřejmě i některé pověry s ní spojené (hospodyňka). 

Na mapě nelze vymezit oblast starého mor. krácení žába/žaba, rozsah této změny viz V-134a. 

3  Název ropucha je typický téměř pro celé sledované území; v jzč. nář., na Mladoboleslavsku a na již. a jv. 

Moravě má podobu rapucha. 

Sousloví chrastavá žába zabírá Slezsko a sev. okraj střm. nář. s přesahem až na Kladsko. Ze slovotvorných 

obměn tohoto pojmenování se varianty chrastaňa a chrastál vyskytují na sev. Valašsku, chrastavica v oblasti 

mezi Prostějovem a Kyjovem, chrastavka na nejvých. okraji svč. nář. a chrastoň na Litovelsku. Podoba chras- 

tula se vyskytuje rozptýleně v areálu výrazu chrastavá žába. 

Ostatní lexémy jsou dochovány v malých oblastech: rolná žába (a univerbizované výrazy rolna a rolnice) 

na sv. Klatovsku a na Sušicku, zemská žába rozptýleně především na rozhraní střč. a jzč. nář., trudovatá žába na 

sv. Novoměstsku, strnčná žába zejména na Tišnovsku, prašivá žába a prašivka především na Těšínsku, gruta 

a krůta na širším Svitavsku a hospodyňka (a gazděna) na sev. Valašsku a Frýdecku. 

Ve městech převažuje výraz ropucha, shodný se spis. jazykem. 

4 dubová žába  jako sousloví jen nář.; Kt mor. — Subst. žába (psl. 

*žaba) specifikováno adj. dubový podle podobnosti s dubo- 
vou kůrou. 

gazděna  jen nář. — Přenesením pojmenování (ve vm. nář. gazděna 
‚hospodyně‘). 

grumplice, krumplice  jen nář. — Od něm. adj. krump(e)lig ‚zmač- 

kaný, pomuchlaný‘. 
gruta  jen nář. — Přejato z něm. (Kröte). 

 

hospodyňka  v sled. významu jen nář. — Přenesením dem. od 

hospodyně. 

chrastál  jen nář.; Kt chrastal mor. — Resufixací od adj. chrastavý, 
viz chrastavá žába. 

chrastaňa  jen nář.; Kt mor., Bš — Univerbizací ze sousloví chrasta- 

vá žába, viz tam. 
chrastavá žába  Jg mor., SSJČ zast. a nář., Kl — Subst. žába specifi- 

kováno adj. chrastavý ‚strupatý, prašivý‘, to už stč., od 

chrásta, psl. *korsta ‚strup, prašivina‘. 
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chrastavice  jen nář. — Univerbizací ze sousloví chrastavá žába, viz 
tam. 

chrastavka  v sled. významu jen nář.; Kt mor. a slov., Kl mor. — 

Univerbizací ze sousloví chrastavá žába, viz tam. 

chrastoň  jen nář.; Kt — Resufixací od adj. chrastavý, viz chrastavá 

žába. 

chrastula  jen nář. — Univerbizací ze sousloví chrastavá žába, viz 
tam. 

krůta  v sled. významu jen nář. — Z něm. Kröte. (Shoda s názvem pro 

slepici krocana je náhodná.) 
měchatá žába  jako sousloví jen nář.; Bš — Subst. žába specifiková- 

no adj. měchatý ‚tlustý, břichatý; nafouklý jako měch‘. 

prašivá žába  jako sousloví jen nář.; Kt — Subst. žába specifikováno 
adj. prašivý ‚stižený prašivinou‘. 

prašivka  v sled. významu jen nář. — Univerbizací ze sousloví praši- 
vá žába, viz tam. 

rapňačka  jen nář.; Kt rapnatá ž. Zlínsko, Bš rapnatá, rachnatá, ra- 

pavá žába val. — Od nář. adj. rapnatý ‚strupatý, prašivý‘. 
rapucha  jen nář.; Kt rapuchnatá žába Kopan., Kl rapuchnačka, ra- 

puchňačka — Viz ropucha. 

rocna  jen nář. — Zřejmě přenesením zč. názvu pro krysu (srov. II-29 
potkan, krysa), snad v důsledku zvukové podobnosti slov rolna a 

rocna. 

rolna  jen nář. — Univerbizací ze sousloví rolná žába, viz tam. 
rolná žába  jako sousloví jen nář. — Subst. žába specifikováno adj. 

rolný ‚polní‘. 

rolnice  v sled. významu jen nář. — Univerbizací ze sousloví rolná 
žába, viz tam. 

ropucha  Jg, SSJČ, SSJ, pol. — Podle Mch přejato z pol.; psl. snad 

*korpucha, to od *korpavъ ‚drsný‘. Metatezí likvid pak ro- 
i ra-; podle V. Vážného (NŘ 41, 1958, s. 276–277) jsou 

hláskové obměny ra-, re- projevem expresivity. Podle 

Holuba-Kopečného ropucha od *ropa ‚vřed, hnis‘. 
strnčná žába  jen nář.; Bš záp. Mor. — Subst. žába specifikováno 

nář. adj. strnčný, to od strniště (od psl. *stьrno ‚stéblo bez 

klasu‘). 
škuran  jen nář. — Snad od *skora, skara ‚nevydělaná kůže; kůra‘. 

trudovatá žába  jako sousloví jen nář.; Kt též trudka — Subst. žába 
specifikováno adj. trudovatý ‚postižený trudovinou‘, tj. ‚žába 

vypadající jako trudovatá‘. 

zemská žába  stč. žába zemská, Jg, SSJČ zast. — Subst. žába specifi- 
kováno adj. zemský, tj. ‚žába žijící na zemi, ne ve vodě‘ (stč. 

zemský též ‚drsný, hrubý‘). 

5 ropucha Ju 3 — ropuka Ju 4 — rapucha Ju 3 — rapavá i raplavá žába Ju 2 — chrastavá žába Ju 4 — chrasta„ka Po 1 — krastača Ju 1, 3 — prašivá 

žába i prašifka Ru 2 — zemská žába Ju 5 — žengruta Ru 3 — gubavá žába Ju 2 — broska Ru 5 

6 AJŚ 588, AJK 106, SSA 3.34, OLA 86, ALE 134 

Km 

66 ještěrka (1429) — mapa s. 175 

1 M ješťerka (ješčurka 802, ješčera 637) — ješčérka — (j)išťerka ((j)iščírka 719, jiščera 679, jiščer m. 625) — (j)íš- 

ťerka ((j)íščera 638, 729) — hiščerka 632, 633 (híšťerka 307, hiščera 634, haščúrka 733) — jaš- 

čerka (též 734, 750, jaščrka 824) — jaščérka (též 736) — jaščírka — jaščurka (též 750, jaščurek 

801) — joščerka 827, 828 (joščirka 829) 

ješčeřica 509 — jaščeřica 745, 755 

haďí panenka 

haďí aňička 406 (hadová a. 406, paňí ančička 324, ančička s kameňí 441) 

S ščírka 730, ščúrka 737 (obě nedubl.) 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování pro ještěrku, tj. drobného evropského ještěra (Lacerta agilis). 

Materiál přinesl kromě nepříliš výrazných diferencí lexikálních a slovotvorných (ještěrka × ještěřice) pře- 

devším bohaté obměny hláskoslovné u pojmenování ještěrka – ty jsou soustředěny převážně na Moravě a ve 

Slezsku (např. ještěrka × ješťérka × jištěrka × ištěrka × jaštěrka × joštěrka). 

Rozdíl šť – šč má zde menší rozsah, než jak ho zachycuje mapa PRO E1, podoby se -šť- jsou doloženy 

z Jemnicka a ze sz. části centr. podskupiny střm. nář. 

3  Téměř na celém sledovaném území je běžné pojmenování ještěrka. Pouze na sv. okraji svč. nář. a na 

Novopacku bylo zaznamenáno sousloví hadí panenka, dále se dokládají ojedinělé názvy paní ančička a ančič- 

ka z kamení z již. Klatovska a hadí anička ze Sedlčanska. 

Mezi obměnami slova ještěrka nacházíme jedinou mapovanou slovotvornou variantu, a to ještěřice (za- 

chycena ojediněle na Novoměstsku a Benešovsku), na jv. od Uherského Brodu v podobě jaštěřice. 

Rozmanitější jsou varianty hláskoslovné. Nejrozšířenější je výraz (j)ištěrka zabírající větší část střm. nář. 

(s variantou hištěrka na Boskovicku) a územně na něj navazující (j)íštěrka (v pruhu mezi Kyjovem a Vsetínem 

a odděleně sv. od Mikulova; dokládá se též z celého chodského úseku a ze záp. Klatovska). Podoba se zdlouže- 

nou kmenovou samohláskou ješťérka se vyskytuje porůznu a řídce téměř na celém území Moravy, souvislou ob- 

last vytváří na vých. Valašsku (zde v podobě jašťérka). Formy s nepřehlasovaným ja- zabírají téměř celé Slezsko 

a vých. úsek Valašska. Pro sv. polovinu Slezska je typická forma jašťurka, k níž se při horním toku Ostravice přimyká 

malý úsek pojmenování joštěrka a ve střed. úseku Slezska jaštěrka. 

Ve městech už všude převládá spis. podoba ještěrka. 





 

178 

4 hadí anička  jako sousloví jen nář. — Přenesením hypokoristika 

k vlastnímu jménu Anna specifikovaného přívlastkem. 

hadí panenka  jako sousloví jen nář.; Kt panenky hadové pl., SSJČ 

nář., též hadová panenka nář. — Přenesením pojmenování pa- 
nenka specifikovaného adj. hadí. 

hištěrka  jen nář.; Bš hiščerka záp. Morava — Podoba s protet. h-, viz 

jištěrka. 
jaštěrka  jen nář.; Jg též jaščerka slc., Kt též jaščurek u Opavy, Kl, 

dluž. jašćor a jašćer (též ‚salamandr‘) — Forma s nerealizo- 

vanou přehláskou a > ě. Viz ještěrka. 
jašťérka  jen nář. — Dloužením samohlásky e před následným r z jaš- 

těrka, viz tam. 

jaštěřice  jen nář.; Jg jaščerica slc., Kt jaštorica slov., SSJ jašterica 
— Viz ještěřice, podoba bez přehlásky a > ě. 

jaštírka  jen nář.; Kt jaščírka Lašsko, Bš jaščírka sloven. — Úžením 

zdlouženého é, viz jašťérka. 
jašťurka  jen nář.; Kt jaščurka Opavsko, Kl jaščurka, pol. jaszczur- 

 

 

ka — Viz jaštěrka; -u- snad vlivem výrazu ščur, srov. II-62 

dešťovka, II-29 potkan. 
ještěrka  stč. jěščerka, též jěščer, jěščeř, Jg též ‚zmije‘, SSJČ — Psl. 

*(j)aščerъka, pův. dem. od *(j)aščerъ ‚ještěr‘. 

ješťérka  jen nář. — Dloužením e > é z ještěrka, viz tam. 
ještěřice  stč. jěščěřicě, Jg, SSJČ říd., hluž. jěšćerca, ješćelca — 

Přisunutím protet. j- k psl. *aščerica. 

(j)ištěrka, (j)íštěrka  jen nář.; Kt jiščera mor. a iščerka Zlínsko, Bš 
iščerka slov., val. — Viz ještěrka. Podle Běliče nejde o střm. 

změnu e > i (typ ščině, hišče); podoba jištěrka vznikla kráce- 

ním í > i, toto í z pův. ie, é (býv. nář. délka proti spis. 
krátkosti). Ve vm. nář. se í nekrátí, proto tam zachována 

podoba (j)íštěrka. 

joštěrka  jen nář. — Viz ještěrka; -o- patrně střídnice za zdloužené á. 
štírka  jen nář. — Od štír (psl. *ščurъ) příponou -ka (podle ještěrka). 

šťúrka  jen nář.; Bš ščurka Podl. — Viz štírka, bez změny ú > í. 

5 ješťerka Po 1, Ju 1, 3–6, Ru 1, 2, 4 — íščerka Ru 5 — jíšťer Ju 6 — šťír Ru 3 — gúštera Ju 5 — zelembáč, zelembák Ju 2 

6 ASJ III 129, MAGP 194, AJŚ 589, AJK 161, SSA 3.36, OLA 83, ALE 131 

Km 

67 slepýš (1430) — mapa s. 177 

1 M slepýš (slepouš 202) — slepíš (slepíšť 203, 243, 333) — slepýř — slepejž 432, 442, 446, 463 — slepíž 636 

slepák (též 223, 242, 412) 

slepík (slípík 321) 

slepňík 323, 324 (slipňík 322) 

vřeteňice (též 665, vřeteňyca 701, 805, vřetelňyca 806, vrateňica 830, vřečeňica 71) — vříteňica 744, 749 

(vřәtelňica 747) — břeteňica — bříteňica 637 (břisteňica 638) 

vřetenka 811 — vřytenka 810, 81 (vřicenka 809) 

břitvenka 118, 130, 143 

mňeďák — meďák 238, 247 

mňeďáček 237, 252, 328 

tříbrňák 248 (stříbrňáček 316) 

blejskáček 326 

S slepi koťe 664 nedubl., blindšlajche 808 nedubl. 

N háďe 715, małý had 739, slepí had 737, had 820, 831, ščúrka 736 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty pro slepýše, tj. beznohého plaza s drobnýma očkama (rod Anguis). Vedle 

rozdílů lexikálních byly zaznamenány též četné rozdíly slovotvorné (např. slepýš × slepák × slepík; vřeteni- 

ce × vřetenka) a hláskoslovné (např. slepýš × slepýž × slepýř; vřetenice × břetenice × břítenice). Jako nejvýraz- 

nější se z hláskoslovných diferencí projevuje omezený rozsah změny ý > ej > é ve slově slepýš, doložený i u nej- 

starší generace (viz též II-54 motýl). Spisovně vyslovované [slepíš] zatlačuje tradiční podoby s diftongem ej, po- 

případě s monoftongem é. Podoba slepíš, šířící se zřejmě vlivem spisovného jazyka, zejména školní výuky, má 

značný rozsah nejen v Čechách, ale i na stř. Moravě, kde nemá oporu v systémovém tradičním í; viz PRO A1b. 

Ve vm. a slez. nář. jsou střídnice í/ý a y ve slově slepýš pravidelnými hláskovými obměnami. 

Nář. mluvčí sledovaného plaza často z autopsie vůbec neznají, mnohdy znají pasivně jen jeho spisovné po- 

jmenování (např. v Polabské nížině, porůznu i jinde na zkoumaném území). 

Slovo vřetenice (a jeho obměny) zná ve sled. významu většinou už jen nejstarší generace, a to namnoze 

pasivně. V ojedinělých případech si informátoři nebyli jisti, zda toto slovo neoznačuje zmiji, popř. užovku. 

U výrazu měďák bylo vedle základní podoby výjimečně mapováno i dem. měďáček, protože je doloženo 

ve starší literatuře. 

Motivačně lze názvy pro sledovaného plaza rozdělit do několika okruhů. Nejvýraznější skupinu tvoří ná- 

zvy odrážející představu, že vzhledem k malým očím tento plaz špatně vidí nebo je zcela slepý (např. slepýš, sle- 

pák, slepík apod.). Podoba slepýše a vřetena k ručnímu předení našla vyjádření v pojmenování vřetenice, vříte- 

nice, vřetenka aj. Charakteristická barva slepýše posloužila jako základ pro výrazy měďák, blýskáček, stříbrňák. 

Náš výzkum už nezachytil spojení kusá zmije, doložené Bartošem z Horňácka. 
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Do mapování jsme nezařadili nespecifikované pojmenování had a výraz ščúrka, kterého se na Moravě uží- 

vá pro označení ještěrky. 

3  Nejvýraznější protiklad představuje slovotvorný rozdíl slepýš/slepíš × slepák. Ostatní diference mají více- 

méně povahu regionalismů. 

Výraz slepýš (v pravidelných nář. realizacích) je rozšířen v již. části jzč. nář., v záp. a centrální podskupi- 

ně střm. nář., v nář. vm. a v nář. podskupině frenštátské s Frýdeckem; porůznu je doložen i z jiných míst Čech 

a Moravy. Na Prachaticku, Třeboňsku a Znojemsku byla zapsána hlásková obměna slepýř, v oblasti mezi 

Strakonicemi a Prachaticemi varianta slepýž. Hlásková podoba slepíš je příznačná zhruba pro sz. polovinu Čech, 

Novoměstsko a střední Moravu. 

Svč. nářečí, přilehlá vých. polovina nář. střč. a sev. polovina nář. čm. dokládají slovotvornou formu slepák, 

na Klatovsku a Chodsku vytvářejí areál varianty slepík a slepník. 

Pro záp. podskupinu slez. nář. a již. část vých. podskupiny slez. nář. je charakteristické označení vřeteni- 

ce se slovotvornými variantami vřetenka a vřítenka; sv. okraj vm. nář. dokládá podobu vřítenice. Mezi Brnem, 

Boskovicemi a Kroměříží vytvářejí areál pojmenování břetenice a břítenice. Na Náchodsku a v úseku podorlic- 

kém se nachází mikroareál výrazu břitvenka. 

V oblasti mezi Berounem, Rakovníkem a Příbramí byly zapsány výrazy měďák, meďák a mědáček a po- 

dobně motivovaná sporadická označení blýskáček a tříbrňák. 

V městské mluvě se užívá výrazu slepýš. 

4 blindšlajche  jen nář. — Přejato z něm. 

blýskáček  v sled. významu jen nář. — Od adj. blýskavý. 

břetenice  jen nář.; Kt též břetrnice, Bš též bźetrnice sev. Mor. — 

Záměnou retnic z vřetenice; viz tam. 
břítenice  jen nář.; Jg mor., Kt břítelnica na Zlínsku, Bš břítelnica 

Zl. — Záměnou retnic z vřítenice; viz tam. 

břitvenka  jen nář.; Kt břitevnice Mor. Brt., Bš břitevnice — Z vří- 
tenka (viz tam) příklonem k břitva podle podobnosti. 

meďák  jen nář. — Ztrátou jotace z měďák; viz tam. 

měďáček  v sled. významu jen nář.; Jg — Formál. dem. od měďák; viz 
tam. 

měďák  v sled. významu jen nář. — Od adj. měděný. 

slepák  v sled. významu jen nář.; Jg též slepáň, Bš laš. (SSJČ ‚had se 
zakrnělýma očima žijící v zemi‘) — Viz slepýš. 

slepé kotě  jako sousloví jen nář.; Bš slepá myš Podl. — Přenesením 

spojení slepé kotě na základě domnělé společné vlastnosti 

slepýše s právě narozeným mládětem kočky, tj. sleposti. 

slepík, slepník  jen nář.; Kt — Viz slepýš. 

 

slepýř  jen nář.; Kt i Bš slepéř záp. Mor. — Záměnou frikativ š a ř ze 

slepýš; viz tam. 
slepýš, slepíš  Jg slepýš, slepejš, slepijš zast., Kt též slepých, slepóch 

mor. (Brtnice), SSJČ slepýš, Bš slepýš, slepejš záp. Mor., 

SSJ slepúch, dluž. slěpica (stč. slepýš, slepijš ‚had‘) — Od 
adj. slepý, psl. *slěpъ, pův. ‚slabý na zrak‘. 

slepýž, slepíž  jen nář. — Záměnou frikativ š a ž ze slepýš; viz tam. 

tříbrňák  jen nář. — Od adj. stříbrný zjednodušením náslovné skupi- 
ny. 

vřetenice  jen nář.; Kt, hluž. vrjećeńca (stč. vřětenicě, vřetenáč ‚had‘, 

‚zmije‘, Jg ‚jistý had‘ slc.) — Od adj. vřetenový, to z vřeteno, 
psl. *verteno; podle podobnosti slepýše a vřetena k ručnímu 

předení. 

vřetenka  jen nář.; Bš — Viz vřetenice. 
vřítenice  jen nář.; Jg, Bš vřítenica — Viz vřetenice; zdloužená podo- 

ba základu důsledkem intonace. 

vřítenka  jen nář.; Bš vřitenka laš. — Viz vřetenice a vřítenice. 

5 slepák Ju 1, 2, 4, Ru 1 — slepík Ru 2 — slepíč Ju 1, 3, 4 — slepič Ju 2, 3 — vřítenica Ju 7 — mňeďák Ru 3 — blintšlajcha Po 1 

6 SSA 3.39 

Ši 

68 les (1278) — mapa s. 179 

1 M les — las 

háj 

hora (hori 706, 714, 725, 732, 756) 

2  Sledovala se nář. pojmenování pro les, tj. souvislý porost jehličnatých a listnatých (nikoli ovocných) 

stromů. 

Mapa zachycuje už jen v reliktech původní zeměpisné rozšíření lexikálních nář. ekvivalentů háj a hora. Ty 

měly v minulosti patrně větší územní rozsah, jak o tom svědčí enklávy v oblastech, v nichž je dnes běžné po- 

jmenování les. Z mapování byla vyloučena označení, která ve zkoumané oblasti označovala pouze určitý typ 

lesa, např. remíz, gúšč. 

3  Pojmenování les, shodné se spis. jazykem, se vyskytuje na celém zkoumaném území; jeho hlásková vari- 

anta las je doložena z přechodných nář. čes.-pol. 
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Regionalismy háj a hora byly zaznamenány převážně v dubletě s většinovým názvem les. Výraz háj tvo- 

ří ucelený areál v širším Podkrkonoší a v Podještědí; je též doložen ze sz. části střč. nář., z Litomyšlska a na 

Moravě z Uherskobrodska. Označení hora je rozšířeno na Valašsku, v kopaničářských nář. a sv. od Kyjova. 

Situace ve městech je shodná s venkovským okolím. 

4 háj  v sled. významu jen nář.; stč. též ‚hájený les‘, SSJ (Jg, SSJČ 

u obou ‚nevelký les, zpravidla listnatý‘) — Posunem význa- 
mu; etymologie nejasná. 

hora  v sled. významu jen nář.; stč., SSJČ nář., SSJ — Z psl. *gora 

s pův. významem patrně ‚zalesněný kopec‘. 

 

las  jen nář.; pol. las — Dispalatalizací e > a ve slově les v návaznosti 

na polštinu. 
les  stč., Jg, SSJČ, SSJ, hluž. lěs — Z psl. *lěsъ. 

5 les Po 1, Ju 1–5, Ru 1–5 — hora Ju 7 

6 AJK 48:1, 2, ASJ IV 53:15a, ALE 47, SSA 3.109, MAGP 552, AJŚ 195, OLA 375, PLPJ 195 

Vj 

69 smrk (1282) — mapa s. 179 

1 M smrk (smŕk 742, 745) — smrek (smrék 724, smerek 828, smurek 827, smyrek 835, 836) — švrk (śvjyrk 818, 

830, 831, švrčín 701, švrčina 738) 

smrč f. 

smrča 516, 605–607 

smrčka 

smrčina 

S mřek 676 

N smrček (též 235, 245, 313, 318, 323, 328, 330, 331, 336, 337, 406, 413, 427), smrčík, smrčička 

2  Zjišťovalo se nář. pojmenování pro smrk, tj. jehličnatý strom s nezploštělými, na větvích všestranně rozlo- 

ženými jehlicemi (rod Picea). Všechny názvy jsou slovotvornými (např. smrčka × smrčina), morfologickými 

(smrč × smrča) nebo hláskovými (smrek × švrk) variantami základního pojmenování smrk, shodného se spisov- 

ným jazykem. U výrazu smrčka (a v jzč. oblasti, zvl. na Plzeňsku, i u nemapovaného výrazu smrček) jde o for- 

mální deminutivum. Ostatní deminutivní výrazy byly z mapování vyloučeny. 

3  Pojmenování smrk je rozšířeno téměř na celém zkoumaném území – jako novější dubleta proniká do are- 

álů s jinými nář. variantami; běžné je i ve všech městech. 

Domažlicko se vyděluje regionalismem smrčina, ten se objevuje řídce i v okolí Prachatic. Pro jč. nář. ob- 

last je charakteristická podoba smrčka. V jižních Čechách a roztroušeně i jinde bylo zaznamenáno označení 

smrč. Ze širšího Třebíčska je doložena podoba smrča. Všechny tyto uvedené varianty se vyskytují převážně dub- 

letně vedle výrazu smrk. 

Ve slezských nář. se vyskytují hláskové varianty švrk (opavský nář. typ s přesahem na Hranicko) a smrek 

(vých. polovina slez. nář. a přilehlé sev. Valašsko). 

4 mřek  jen nář; Bš — Původ nejasný, nelze vyloučit souvislost se smrek. 

smrč  f. Jg mor., SSJČ obl. — Od smrk, přechodem k měkkému žen- 
skému sklonění. 

smrča  jen nář. — Ze smrč, příklonem k ja-kmenům. 

smrčina  SSJČ, Kl (Jg, SSJ, hluž. šmrěčina, u všech ‚smrkové dřevo 
nebo porost‘) — Sufixem -ina (zde vyjadřuje jednotlivinu). 

 

smrčka  jen nář.; Jg dem., SSJČ obl. — Formální dem. od smrč, viz 
tam. 

smrek  Jg slc., SSJČ říd., SSJ, hluž. šmrěk, šmrjók — Metatezí psl. 

podoby *smerkъ. 
smrk  Jg, SSJČ, Kl — Psl. *smьrkъ. 

švrk  jen nář.; Jg mor., SSJ svrčina, Kl svrčín, pol. świerk — Změnou 

náslovné souhláskové skupiny v návaznosti na pol. 

5 smrk Po 1, Ju 4, Ru 2–5 — smrek Ju 7 — smrček Ju 3, 5 — smreka Ju 5 — borovice Ju 1 — borik Ju 2 

6 AJŚ 209, AJK 50:2, SSA 3.97, OLA 386 

Vj 

70 borovice (1283) — mapa s. 181 

1 M bor (bór 634, buor 755) 

borek 

borka 161, 509 
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borovice (borovina 808) 

borofka 

sosna 

sosňa (šošňa 701, šošeň 701) 

chvoj f. — chvúj (chvuj 311–314, 317, 325, 327) 

chvúje f. (chvuje 313, 316, chvoje 307) 

chvojka (chvujka 313–317, 327) 

chvojina 

2  Výzkum zjišťoval nářeční pojmenování pro borovici, jehličnatý strom s červenavou rozpraskanou kůrou 

a dlouhými jehlicemi po dvou ve svazečcích (Pinus sylvestris). 

Kromě rozdílů lexikálních byly zachyceny diference slovotvorné (např. bor × borek × borovice × bor- 

ka × borovka) a hláskoslovné (např. chvoj × chvůj × chvuj). Varianty lexému chvoj se sekundárně zkráceným 

kmenovým -u- (chvuj, chvuje, chvujka) nebyly samostatně graficky znázorněny (pro zjednodušení mapového 

obrazu). Odvozeniny od základu chvoj- srov. II-75 chvojí. 

U zdrobnělých podob nebylo vždy možno s jistotou rozlišit, zda se jedná o skutečná nebo formální demi- 

nutiva. Tam, kde byla výzkumem jednoznačně zdůrazněna deminutivnost, nejsou tyto výrazy mapovány. 

3  Areálové hranice zaznamenaných lexémů jsou poměrně ostré a většinou se kryjí s hranicemi nář. 

oblastí. 

Centrální část zkoumaného území zaujímají pojmenování od základu bor-, na okrajích se vyskytuje výraz 

sosna (jč. a slez. nář.) a názvy od základu chvoj- (zč. nář.). 

V areálu nář. ekvivalentů se základem bor- je nejrozšířenější slovotvorná varianta borovice (v střč. a svč. 

nář., na jz. polovině Moravy a odděleně na Prostějovsku; jako novější dubleta, podporovaná existencí ve spis. ja- 

zyce, pronikla podoba borovice na celé území Čech a do všech měst). Pro zbývající část Moravy je charakteris- 

tický výraz bor. Na styku obou slov se ojediněle objevují slovotvorné obměny borka, borek. Varianta borovka byla 

zapsána na Sedlčansku. 

V oblasti lexému sosna se na záp. okraji Slezska vyskytuje podoba sosňa. 

Bohatě slovotvorně a hláskoslovně diferencovaná pojmenování od základu chvoj- se v záp. Čechách vzá- 

jemně prostupují. 

Pozn.: Starší vývojový stav územní diferenciace mor. nář. pojmenování pro borovici můžeme odvodit ze 

srovnání s výskytem pomístních jmen od základů bor-/sosn-. U pomístních jmen je např. výskyt základu sosn- 

doložen i z jz. Moravy a naopak ve slez. nář., pro která je dnes typický apelativní lexém sosna, zachycují pomístní 

jména původní větší výskyt pojmenování se základem bor- (i na Opavsku). Z pomístních jmen lze také vyvodit, 

že hranice slovotvorné diference bor-/borov- byla původně posunuta více na západ. 

4  Následující lexémy jsou velmi starobylé. Jejich původ je nejasný, etymologizovány bývají různě. 

bor  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ též bôr, hluž. bór 
zast. (stč. a SSJČ ‚borový les, les vůbec‘, pol. bór ‚hustý les‘) 

— Psl. *borъ, význam nejasný, snad ‚les‘ nebo ‚borovice‘, 

popř. ‚močál, rašeliniště‘. 
borek  v sled. významu jen nář. (stč., Jg, SSJČ, SSJ borik, pol., vše 

dem. ‚lesík, zpravidla borový‘) — Formální dem. od bor, viz 

tam. 
borka  v sled. významu jen nář. (Jg n. pl. ‚les‘, SSJČ nář. ‚borová šiš- 

ka‘) — Od bor, viz tam. Přechýlení k žen. rodu pravděpodob- 

ně podle borovice. 
borovice  stč. borovicě, Jg, SSJČ, SSJ borovica, hluž. borowica zast. 

— Od adj. borový. 

borovka  jen nář. (SSJ borievka ‚jalovec‘) — Od adj. borový. 

chvoj  Jg, SSJČ zast. a nář. (SSJ m., f., obojí nář. ‚větve, obyčejně 

jehličnaté‘, pol. choica zast. ‚větev jehličnanu‘, hluž. chójna, 

chójca) — Psl. *chvoja/-jь snad ‚větev‘; sémantický posun 
‚větev‘ > ‚strom‘ patrně už psl. 

chvojina  v sled. významu jen nář.; Jg, pol. choina (SSJČ zast. a nář. 
‚větve jehličnatých stromů, jehličnatý porost, les‘, SSJ ‚vět- 

ve, obyčejně jehličnaté‘) — Od chvoj, viz tam. 

chvojka  jen nář.; Jg, SSJČ nář. dem. (stč. dem. ‚větvoví jehličnatých 
stromů‘, SSJ dem. ‚větvička‘) — Formální dem. od chvoj, viz 

tam. 

chvůj  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Od chvoj, kmenové -ů- reflex zč. 
dloužení. Viz chvoj. 

chvůje  jen nář.; stč. chvojě, chvojicě dem., Jg, pol. chwoja, zast. 

choja (SSJ chvoja, chvoje hromad., obojí ‚větve, obyčejně 
jehličnaté‘) — Viz chvoj, kmenové -ů- srov. chvůj. 

sosna  stč., Jg, SSJČ kniž. a odb., SSJ, pol., hluž. zast. — Psl. *sosna, 

nejasné, snad ‚borovice‘, říd. i ‚smrk‘ (Holub-Kopečný). 

sosňa  jen nář.; Kl — Od sosna příklonem k měkkému skloňovacímu 

typu. Viz sosna. 

5 bor Ju 4, 5, Ru 5 — borovice Po 1, Ju 1, 3, 6, Ru 2 — borovička Ru 3 — smreka Ju 2 

6 ASJ IV 52:146, MAGP 550, AJPP 308, AJK 178, SSA 3.96, OLA 381, ALE 48 

Hd 
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71 modřín (1284) — mapa s. 185 

1 M modřín 

verpán (verpan 464, vrpán 110, verpám 456, verchumpán 126, ferpán 416, terpán 432, trpán 432, ne- 

chrpán 242, chrpán 242, archipán 319) — verbán 120, 504 (verban 107, verboun 106) — lerpán 

(lerpan 52) — lerpám (lerpam 520, 737, lerbám 133, jerpám 603) — relpán (relpan 601, relfán 

234) — relpám (rempál 609) — merfán 

břím — břem — břín 509, 755 — břen 

bříň f. 145, 158 

dřín (dřen 806) — dřím 711, 716 (dřem 803, 828) 

dříň f. 135, 136 (zdříň f. 135, m. 148) — dřeň f. 113, 116, 117, 130, 829 

skřivan, křivan 

skřivánčina 301 

skřivánci 302, 303, 305 

křivánčí dřevo 321 (skřivánčí strom 307) 

šťasní dřevo (ščasní dřevo 454, 458) 

ťis 

sv’yrk 834-836 

S klenč 105 

N břimek 656, 831, dřínek 154, dřimek 666, břínka 145, dříňka 154, dřeňka 130 

2  Zjišťovalo se nář. pojmenování pro modřín, tj. pro jehličnatý strom s jemnými jehlicemi ve svazečcích 

(bot. rod Larix). Modřín u nás rostl původně jen ve výše položených oblastech (nad 800 m), a to především 

v Jeseníkách a v Karpatech. Teprve novodobé lesnictví se zasloužilo o jeho rozšíření v nižších polohách. Patrně 

proto se v našich nářečích objevuje větší množství názvů pro modřín než pro jiné odedávna běžně známé stro- 

my. (Srov. např. II-69 smrk.) 

Vedle starého nář. názvu břím (s hláskovými variantami břem, břín, břen a ojediněle se změnou rodu 

břín m. × bříň f.) byly zaznamenány názvy přenesené z jiných stromů (tis, svrk). U výrazů břím a dřín jde o zá- 

měnu podobně znějících slov, nikoliv o podobnost dvou dřevin (dřín je listnatý keř). Pojmenování tis (původně 

označovalo hojně rozšířený, dnes však vzácný jehličnan) bylo využito pro nově vysazovaný modřín. Slovo svrk 

je v nářečí častější ve významu smrk. 

Vlivem německy mluvících lesníků rozšířil se na našem území německý název modřínu Lärchenbaum, 

buď různě hláskově upravovaný (např. lerpán, relpán, verpán, merfán), nebo nesprávně překládaný. Záměnou 

německých slov Lärche, Lärchenbaum ‚modřín‘ a Lerche ‚skřivan‘ vznikl chybný lidový překlad skřivan, skři- 

vánčí strom. 

Slovo modřín, které je současně i pojmenováním spisovným, máme poprvé doloženo z r. 1726 a jako ro- 

dové jméno bylo zavedeno Preslem. 

3  Nejrozšířenějším pojmenováním pro modřín je slovo verpán a další četné hláskové obměny. Kromě 

Domažlicka (zde název skřivan a varianty skřivánčí, skřivánčí dřevo a ojediněle skřivánčina) a sv. okraje 

pokrývá celé území Čech, odkud přesahuje na jz. Moravu k Brnu a k Břeclavi (zde má zpravidla podobu 

relpán, popř. relpám, lerpám a lerpán). Hlásková obměna merfán vytváří dvě oblasti: větší v záp. Čechách 

a menší ve střč. nář. oblasti s centrem na Ledečsku. Na Doudlebsku se setkáváme vedle hláskových variant 

lerpám a lerpán s dvojslovným pojmenováním šťastné dřevo. V Podještědí byla zaznamenána obměna 

verbán. 

Areál s lexémem břím se táhne od Vysokého Mýta na jihovýchod až ke slovenské hranici na Břeclavsku 

a Uherskobrodsku. Jeho varianta břem je běžná ve Slezsku vyjma Jablunkovska s názvem svrk. Na okrajích těch- 

to areálů se vyskytují obměny bříň (ve vých. Čechách) a břen (na jihu Slezska) a mezi nimi rozsáhlé území s ná- 

zvem dřín. Zaujímá v sv. Čechách Náchodsko (varianta dřeň) a Podorlicko (obměna dřín), odkud pokračuje 

v širším pruhu celou severní Moravou. 

S pojmenováním tis se setkáváme na Českomoravské vysočině především mezi Novým Městem na Moravě 

a Jihlavou. 

Slovo modřín proniká do mluvy mladší generace. Objevuje se téměř v celých Čechách (není v Podještědí 

a v Podkrkonoší a v malých enklávách i jinde) zpravidla jako dubleta s nář. výrazem verpán (nebo s jeho vari- 

antami). Jeho nedubletní výskyt byl zaznamenán v úzkém pruhu mezi Roudnicí, Prahou a Kolínem, dále pak na 

menší oblasti mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem a často ve městech. 
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4 břem  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Z břen záměnou nosových souhlásek, 

to z psl. *brinъ ‚modřín‘, v návaznosti na pol. jaz. území. 

břen  jen nář. (stč. břěnka ‚jalovec‘) — Viz břem. 

břím  jen nář.; Kt, SSJČ nář., Bš břim mor. — Záměnou nosových 

souhlásek z břín, viz tam. 

břín  jen nář. (stč. břienka ‚jalovec‘) — Z psl. *brinъ ‚modřín‘. 

bříň  f. jen nář. — Změnou rodu z břín, viz tam. 
dřeň  f. v sled. významu jen nář.; ALJ m. Rychnovsko — Z dřín pří- 

klonem k jinému rodu. Viz dřín. 

dřím  jen nář. — Záměnou nosové souhlásky z dřín, viz tam. 
dřín  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš (stč. dřien a SSJČ ‚dřín‘) — Zá- 

měnou podobně znějících slov břín ‚Larix‘ a dřín ‚Cornus 

mas‘. 
dříň  f. jen nář. — Z dřín přechodem k jinému rodu. 

klenč  jen nář.; ALJ Jilemnicko (tam též klenčák ‚klouzek‘ — houba) 

(Jg a ALJ Hořicko ‚klen‘) — Nejasné, snad zkřížením pojme- 
nování (javor) klen a (borovice) kleč. 

lerpám  jen nář.; ALJ Moravskobudějovicko — Nář. adaptace něm. 

Lärchenbaum ‚modřín‘. 
lerpán  jen nář.; Bš lerfán Dačice — Viz lerpám. 

merfán  jen nář.; ALJ Dačicko, širší Strakonicko — Viz lerpám. 

modřín  Jg, SSJČ, SSJ modrín kniž. zast., pol. modrzew — Značí 

‚strom s modrým (vlastně nafialovělým) dřevem‘. Od adj. 

modrý příklonem k dřín, břín. 

 

relpám, relpán  jen nář. — Viz lerpám. 

skřivan  v sled. významu jen nář. — Chybný překlad vzniklý zámě- 
nou něm. slov. Lärche ‚modřín‘ a Lerche ‚skřivan‘. 

skřivánčí  v sled. významu jen nář.; ALJ Domažlicko, Klatovsko — 

Substantivizované adj. Viz skřivan. 
skřivánčí dřevo  jako sousloví jen nář.; ALJ Domažlicko, hluž. 

škowronče drjewo — Skřivánčí viz skřivan, dřevo v jzč. nář. 

‚lesní strom‘. 
skřivánčina  jen nář.; hluž. škowrončina — Od adj. skřivánčí. 

šťastné dřevo  v sled. spojení jen nář.; ALJ — Motivace adj. přívlast- 

ku nejasná, dřevo viz skřivánčí dřevo. 
svrk  jen nář.; Jg slc. smrek, Kt smrk, SSJ červený smrek zast., smre- 

kovec, Kt švrk (ve Slezsku) — Nář. pojmenování pro smrk 

přeneseno na modřín. Srov. II-69 smrk. Podoba s -v- v ná- 
vaznosti na pol. świerk ‚smrk‘. 

tis  v sled. významu jen nář.; Kt u Počátek — Přenesením pojmenová- 

ní podle společných vlastností, 
verbán  jen nář.; Kt, ALJ verban, verboun, verbonek Ještědsko — Viz 

lerpám. 

verpán  Kt, SSJČ obl. — Viz lerpám. 

5 dřín Ju 7, Ru 5 — dřeň Po 1 — zdřeň Po 1 

6 AJŚ 210, AJPP 311, OLA 393, ALE 52 

Om 

72 spadané suché jehličí (1310) — mapa s. 187 

(zelené jehličí 1309) 

1 M jehličí (-íčí 162, 211, 710, 729, -éči 650–653, jahličí 306, 722, 812, johličie 801) 

jehličky 

jedłek 804, 805 

špendlíčí (-íčí 136, 162, 701, -éči 647, 648, 652, špendli 802) 

špendlíki 

bodličky (bu- 637, bodle 609, 610, 614) 

bodličí 

špenčí (špinčý 723, 739, též 814, též špenka 743, též špiňi 822, 830) 

četyňi (čeťi 814, ščeťini 754) 

četyna (též ščeťina 726, 742, 753, četyňok 834, 835, též ščeť 683) 

pichleči 638, 656, 658 

pichličky 

stlaňí (stíla 454) 

stelivo 

strouhanka (též strouhánki 307, též struhánki 308, 321) 

hrabanka (hrabánka 331, hrabánki 229, hrabačka 312, 334) 

padanka 449, 450, 455 

padlafka 455, 459, 460 (padafka 460) 

prša 741, 742 (prš 751, p’yršči 836) 

suťina (suť 238) 

škuťina 744 (škucina 755) 

prask 116, 117 

mour (též 645, 714, cmur 816, 817, též morek 822) — chmour (též 124) — hmour (též 511, 619, mhour 411, 

462, 606) 

mrť (mrt 410) 

mrťí 
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mrva 

vatra 742, 752 

S škrabačka 334, peručí 304, špičí 137, špili 831 

N neřád 660, pohrabúfka 733, chvóina 744, chamčí 711, leśny trus 833 

2  Mapa zachycuje nář. pojmenování spadaného suchého jehličí, tj. listí jehličnatých stromů. Materiál je roz- 

různěn především lexikálně; zaznamenány byly též rozdíly slovotvorné; ty se projevují i protikladem kolektiv 

a tvarů plurálových, popř. i singulárových (např. jehličí × jehličky, bodličí × bodličky, stlaní × stelivo, četyní × če- 

tyna, mrtí × mrť aj.), a hláskoslovné (např. mour × hmour × chmour). 

Při specifikaci na spadané jehličí byla mnohdy informátory užita spojení se zpřesňujícími adjektivy, např. 

spadané jehličí, suché špendličí, opadlá četyna; ta však jako neobligátní, v komunikaci namnoze redundantní, 

na mapě zaznamenána nejsou. 

Co se týče motivací pojmenování sledované reálie, vycházejí mnohé z nich z metaforického přenášení na 

základě podobnosti s jehlou, popř. špendlíkem nebo jiným špičatým předmětem, např. jehličí, špendličí, četyní, 

špenčí. Vlastnost listů jehličnatých stromů, tj. schopnost píchat, bodat, je naznačena v názvech bodličky, pich- 

lečky. 

Zvláštní skupinu tvoří názvy, jež souvisejí s někdejší funkcí suchého jehličí. Označení stlaní, stelivo uka- 

zují na jeho dřívější užívání k podestýlce pod dobytek. Způsob získávání tohoto steliva je zachycen ve výrazech 

hrabanka, škrabačka. 

Pojmenování mrť, mrva (patrně i mour) odrážejí vyšší stupeň rozkladu spadaného jehličí, které bylo v mi- 

nulosti užíváno také ke kypření polí nebo k množení hnoje. 

Výsledek děje – to, co spadlo ze stromů – označují názvy padanka, sutina, prše. 

3  V bohaté nářeční diferenciaci vytváří nejrozsáhlejší území výraz jehličí, ten dominuje téměř v celé sev. 

části Čech a odděleně ve vých. polovině Moravy. Jako novější dubleta proniká zejména v Čechách i do oblastí 

jiných lexémů. Slovotvorná varianta jehličky byla nejčastěji zapsána v Podkrkonoší. 

Ve třech oddělených areálech se vyskytuje pojmenování špendličí, a to v záp. Čechách, ve vých. Čechách 

se Zábřežskem a v záp. části Slezska; obměna špendlíky je doložena z Klatovska. 

Výraz stlaní je rozšířen porůznu zejména na záp. a již. okraji Čech, areál nedubl. výskytu vytváří v sev. 

úseku čm. nář. a v přilehlém úseku střm. dialektů; v sev. Čechách a mezi Příbramí a Benešovem se objevuje  

slovotvorná varianta stelivo. 

Na velkém území zahrnujícím zhruba vých. polovinu střč. nář. je rozšířeno slovo mrť; podoba mrtí je běž- 

ná zhruba v pásu mezi Kolínem a Novým Městem na Moravě. 

Tři areály pokrývá též označení mour: na záp. Moravě (tam se objevují i formy hmour a chmour), na 

Boskovicku, na sev. Valašsku a Frýdlantsku. Název mrva byl zaznamenán především na Manětínsku a dále na 

Vyškovsku. 

V již. Čechách je nejběžnější výraz strouhanka, v jeho sousední oblasti – mezi Plzní, Příbramí 

a Prachaticemi – se vyskytuje pojmenování hrabanka, hojněji doložené i z jiných míst v Čechách. K deverbati- 

vům tohoto typu náleží též slovo padanka zachycené na Českobudějovicku i se slovotvornou obměnou pa- 

dlavka. 

Z dalších označení zaujímají větší areály výrazy bodličky na záp. Moravě, četyna ve střed. části slez. nář. 

a v čes.-pol. smíšeném pásu (na Příborsku častěji v podobě četyní) a špenčí v oblasti mezi Lipníkem nad Bečvou 

a Vsetínem. 

Z ostatních regionalismů jsou zachyceny názvy sutina na Rakovnicku, prask na Náchodsku, pichličky 

a pichličí na Prostějovsku, prše a vatra na již. Valašsku, jedlek na jz. Opavsku a škutina na Uherskobrodsku. 

Výzkum ve městech nebyl prováděn. 

4 bodličí  jen nář.; Kt bodlí mor., SSJČ nář. (stč. bodličie ‚co má bod- 

liny, rostliny bodlavé‘) — K bodat, sufix -ličí analogicky po- 
dle jehličí, viz tam, nebo kolektivum k bodličky, viz tam. 

bodličky  jen nář.; Kt, SSJČ dem. nář., Bš též bodle — K bodat, sufix 

-ličky analogicky podle jehličky, viz tam. 
četyna  jen nář.; Kt četina, SSJČ též četina, obě nář. (Bš ‚chvojí‘) — 

Viz II-75 chvojí. 

četyní  jen nář. (Kt ‚chvojí‘) — Kolektivum k četyna. 
hmour  jen nář.; Jg, Bš též mhour — Asimilace znělosti z chmour, 

nebo expr. obměna tohoto výrazu, viz chmour. 
hrabanka  v sled. významu jen nář.; Jg též hrabanina (SSJČ ‚shra- 

 

 

bané zbytky obilí na poli, uschlá buřeň a mech‘) — K hrabat. 

chmour  Jg a SSJČ ‚ztrouchnivělé jehličí‘, Bš — Podle Holuba- 

Kopečného přesmykem z původního mchúr (*mъchurъ). 
jedlek  jen nář. — Od jedle. 

jehličí  stč. jehlicě sg. ‚úzký list borovice‘, Jg, SSJČ, SSJ ihličie, pol. 

igliwie n., hluž. jehlina — Kolektivum k jehlice, přenesením. 
jehličky  stč. jehlička dem., Jg, SSJČ dem. — Přenesením. 

mour  v sled. významu jen nář.; Jg ‚lesní země‘ — Patrně z chmour 

odsunutím ch, viz tam. Podle Mch psl. *murъ souvisí s lit. 
máurás ‚špína, kal‘. 

mrť  Jg ‚menší odumřelá část něčeho‘, SSJČ (stč. mrt ‚odumřelá část 
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něčeho‘, Bš ‚mrtvá země pod ornicí‘) — Psl. *mьrtь, to od 
zákl. *mer-, srov. *merti ‚mřít‘. 

mrtí  jen nář. — Kolektivum k mrť, viz tam. 

mrva  v sled. významu jen nář. (stč. ‚nepatrný kousek‘, Jg a SSJČ 

‚hnůj‘) — Přenesením původ. významu mrva ‚rozdrobená slá- 

ma‘. 
padanka  v sled. významu jen nář. — Od padat. 

padlavka  jen nář. — K padat. 

peručí  jen nář. (Kt ‚čerstvá chvoj osekaná‘, SSJČ též pejručí, obě 
nář. ‚větvoví jehličnatých stromů, chvojí‘) — Přenesením, viz 

II-75 chvojí. 

pichličí  jen nář. (Kt pichláčí ‚ostny, trní‘, SSJČ pichlák, nář. pichláč 
expr. ‚trn, bodlina‘) — K píchat analogicky podle jehličí, viz 

tam, nebo kolektivum k nář. pichlečka, viz pichlečky. 

pichličky  jen nář. — K píchat, sufix -ličky analogicky podle jehličky. 
prask  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. (SSJČ též ‚drobné chras- 

tí‘, Bš ‚suché roští‘) — Souvisí se slovesem praskat, to má pa- 

trně onomatopoický základ (chrastí a suché jehličí při hoře- 
ní vydává praskavý zvuk, chůze po něm je provázena 

praskavým zvukem) nebo s expr. nář. praskat ‚shazovat‘. 

prše  f. jen nář. — K pršet, to v širším významu ‚padat, roztrušovat‘. 

stelivo  v sled. významu jen nář. (Jg a SSJČ ‚materiál k podestlání 

pod dobytek‘). Od stlát. 

stlaní  v sled. významu jen nář. (Jg a SSJČ ‚stelivo‘: nahrabat v lese 
stlaní, tj. suché jehličí, listí) — Od stlát, srov. stelivo, viz 

II-75 chvojí. 

strouhanka  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. — Od strouhat; 

patrně jde o metaforické vyjádření na základě podobné 

vlastnosti se strouhaným předmětem (sypkost). 
sutina  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ‚něco sesutého, sypké 

trosky‘) — K sesout se (stč. súti). Specifikace významu. 

škrabačka  v sled. významu jen nář.; Kt škrabanka — Od škrabat. 
škutina  jen nář. (Jg nář. ‚štětina‘, SSJČ škuť nář. ‚štětiny, srst, 

chlupy‘) — Přenesením. 

špenčí  jen nář. (Jg špenka nář. mor. ‚stonek‘) — Kolektivum k nář. 
špenka, patrně vlivem sousedícího výrazu špendličí; přene- 

sením, viz II-202 pápěrka. 

špendličí  Jg, SSJČ poněk. zast. a nář. — Kolektivum k špendlík, viz 
špendlíky. 

špendlíky  v sled. významu jen nář.; Kt — Přenesením. 

špičí  jen nář. — Přenesením, kolektivum k špice ‚ostrý hrot‘. 
špílí  jen nář. (Kt špílek a Bš špíłek Zlínsko ‚špejle k jitrnici‘) — 

Přenesením, kolektivum k nář. špílek. 

vatra  v sled. významu jen nář. (Bš ‚hromada smetí‘) — Přenesením. 

5 jehličí Ju 7 — suchi jehliči Po 1 — suchí jehliči Ru 3 

6 AJŚ 190 

7  Pro zelené jehličí přinesl výzkum nářeční pojmenování jehličí, jehličky, špendličí, bodličí, bodličky (sev. hranici rozšíření tohoto le- 

xému zachycuje izoglosa na mapě), pichlečky, pichlečí, četyna a četyní, jejichž územní rozsah s výjimkou slova jehličí se v podstatě shodu- 

je s rozšířením názvů pro spadané suché jehličí; proto tato lexikální položka nebyla kartograficky zpracována samostatně. 
Výraz jehličí, shodný se spis. jazykem, má téměř celoúzemní rozšíření. Jako dubleta proniká i na území jiných tradičních lexémů. 

Jen ojediněle byla zaznamenána sporadická označení jedličí (již. od Brna), špenčí (Valašsko) a ostí (Kopanice). 

Atlasy: AJK 312, AJŚ 187, MAGP 551, SSA 3.100 

Fi 

73 šiška (1311) — mapa s. 191 

1 M šiška (šíška 463) — šáška 130 

šácha 

šách 

šúta (též 445, šútál 315) 

krutka (krúta 435, krútalka 44) 

krákorka 

borka (též 410, borek 520) 

baroše (beruše 645) 

baroška 653 

barocha 663, 664, 666 

koza 519, 520, 604 

S béra 206 

N kouzál 306 

2  Na mapě jsou postiženy nář. rozdíly v pojmenováních pro šišku, tj. plodní útvar některých jehličnatých 

stromů. Vedle lexikálních rozdílů byly zachyceny ještě diference slovotvorné (např. baruše × baruška), morfo- 

logické (baruše × barucha), k nimž řadíme i rozdíly v rodě (šácha × šách), ojediněle i rozdíly hláskoslovné (šiš- 

ka × šáška). 

Na většině území se užívá jednoho názvu pro všechny druhy šišek, výjimečně se názvy specifikují podle 

druhu. Ty označujeme malou značkou. 

3  Název šiška, shodný se spis. jazykem, se vyskytuje na celém území Čech a Moravy. Výjimku tvoří zč. 

okraj, kde se dokládá často nedubletně výraz šůta, a jz. Morava s nedubletním pojmenováním borka. V nejzá- 
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padnějším cípu Čech bylo vedle výrazu šůta zaznamenáno i pojmenování krákorka, jehož se však užívá jen pro 

označení šišky borové. V Pootaví, na Prachaticku a ojediněle na Rakovnicku se borová šiška označuje slovem 

krutka. 

Z již. části centrálního úseku střm. nářečí je doložen název barucha nebo baruše. Ve vých. části svč. dia- 

lektů bylo zjištěno označení šách, na již. Královéhradecku ve variantě ženského rodu šácha. Sporadický výraz 

koza byl zapsán na Jemnicku. 

Situace ve městech se shoduje s venkovským okolím. 

4 barucha  jen nář., ALJ barócha — Od baruše, viz tam. Změnou mor- 

fologické charakteristiky. 

baruše  jen nář., ALJ baroša — Desufixací z baruška, viz tam. 

baruška  jen nář., Bš ‚jedlová šiška‘ Letovice, ALJ baróška ‚borová 
šiška‘ — Přenesením z nář. baruška ‚jehněda‘, to souvisí 

s nář. baroš ‚beran‘ (podle podobnosti s beraní kůží). Srov. 
II-219 kočičky. 

béra  jen nář., Kt ‚šiška jedlových stromů‘ — Nejasné, snad přenese- 

ním přejatého něm. Beere ‚plod‘. 
borka  jen nář., Kt též borek, SSJČ nář., vše ‚borová šiška‘ — Od bor 

‚borový les‘, nář. ‚borovice‘. 

koza  v sled. významu jen nář. — Přenesením snad podle tvaru kozích 

struků nebo kozích lalůčků na bradě. 

krákorka  jen nář., Kt ‚borová šiška‘, SSJČ nář. ‚malá šiška‘ — 

Nejasné. 

 

krutka  jen nář., Jg krůtky i krutky, též krůta ‚borová i jedlová šiška‘, 

SSJČ krutka dem., kruta, obě nář. — Dem. od kruta, ,šiška‘, 
přenesením (stč. pokruta ‚pečivo z tuhého těsta‘, souvisí 

s krutý ‚tuhý‘). 

šách  Jg, SSJČ říd., zast. a nář. (též ‚jehněda‘ říd.) — Změnou rodu 
z šácha, viz tam. 

šácha  Kt, SSJČ zast. a nář., ALJ Jilemnice (SSJČ též ‚jehněda‘ říd.) 

— Zhruběle k šáška, a to odsunutím domněle dem. sufixu 
-ka, viz šiška. 

šáška nář. — Hlásková obměna slova šiška. 

šiška  Jg, SSJ, SSJČ, pol. szyszka, hluž. — Psl. *šišьka (pův. *šьka se 
prodloužilo o reduplikační slabiku ši). 

šůta  jen nář., Jg ‚smrková šiška‘, SSJČ též šuta nář., ALJ šuta ‚smr- 

ková šiška‘ Velké Karlovice — Adaptací něm. Schote ‚lusk, 
šešule‘. 

5 šiška Ju 1–6, Ru 2, 3, 5 — šách, šácha Po 1 

6 SSA 3.101, OLA 385, ALE 49 

Mj 

74 kůra (1303) — mapa s. 191 

1 M kúra (též kora 222, kvóra 755) — skúra 

koráb (korábi 105, 109, 135, 137) 

korába f. 633, 652 

koruna (korona 830, korunka 810, 827) 

N koža 807, 815, „upka 833 

2  Výzkum zjišťoval nář. pojmenování pro kůru jehličnatých stromů. Zejména v svč. oblasti se vedle názvu 

kůra s obecným významem užívá výrazu koráb. Ten však označuje kůru odpadlou ze stromů. Týž významový 

odstín má často ve Slezsku označení koruna, popř. korunka. 

3  V podstatě na celém zkoumaném území je výraz kůra, ve Slezsku a v malém areálu v sv. Čechách v hlás- 

kové obměně skůra. 

Téměr celá slez. nář. a sev. Valašsko dokládají též pojmenování koruna (často ve významu ‚oloupaná kůra‘). 

Svč. okrajové úseky a Podorlicko mají v témže významu označení koráb (na Boskovicku a Litovelsku spora- 

dicky též v rodové obměně korába). 

Ve městech bylo zaznamenáno pouze slovo kůra. 

4 koráb  v sled. významu jen nář.; stč., Jg ‚již nezelená kůra‘, SSJČ 

nář. ‚velký kus sloupnuté kůry‘, Bš ‚suchá kůra odlupující se 
ze stromů‘, též ALJ han. — Nejasné. Podle Mch je slovo ko- 

rub(a) příbuzné se skorupa, nelze vyloučit též vliv slova 

kora. 
korába  jen nář.; ALJ ‚vyschlá kůra stromu‘ han. (Kl korava ,nej- 

vrchnější část kůry‘) — Změnou rodu, viz koráb. 

 

koruna  v sled. významu jen nář.; Kl i Bš jen ‚kůra‘ — Souvisí patrně 

s kora, jinak nejasné. 

kůra  stč. kóra, Jg též kora, SSJČ též kora zast., SSJ kôra, pol. kora 

— Podle Holuba-Kopečného psl. dubleta *(s)kora souvisí s 

ide.*(s)ker- ‚řezat, krájet‘. 

skůra  jen nář.; Jg skora, ALJ též skůra, hluž. skora — Druhotvar 
s pohyblivým s-, viz kůra. Srov. I-106 škraloup. 

5 kúra Po 1, Ju 1–7, Ru 2–5 

6 MAGP 547, AJPP 314, OLA 352 

Mj 
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75 chvojí (1308) — mapa s. 193 

1 M chvojí (chf- 669, 670, 671, chvoje 752, chvojči 119, chvojoví 113) — chvójí (chf- 731, 738, -i 729, chójé 

747, chvújí 447) — choji (chuji 153) 

chvoj f. — chvuj (též 324, fuj 161, chvuj m. 118, 462) — chuj — chvúj (fúj 134, 161) — chúj 

chvoje f. — chvúje (fúje 426) — chúje 

chvojka 612, 621, 671 — chvujka 603 

chvojina (chojina 721, 833, 84, chojiny 801) 

klest m. (též 106, klest f. 311) 

klesť f. 

pejručí (peručí 301–304, pejr m. 332, pejručina 310) 

čeťina — četyna 

rošťí 

smrčí (smŕčí 757, smrkálí 711) 

taras 645, 646, 648 

S slaňí 307 nedubl., pleťí 322 nedubl., pajš 737 nedubl. 

N chvosťi 107, boří 717, součí 306 

2  Mapa zachycuje zeměpisné rozrůznění nářečního označení chvojí, tj. větví jehličnatých stromů, zpravidla 

ulámaných. Vedle okrajových diferencí lexikálních (např. chvojí × pejručí × klest × četina) a slovotvorných (za- 

sahujících především substantivum chvoj: chvoj × chvojka × chvojina) byly zaznamenány zejména diference 

morfologické (klest × klesť, chvoj × chvoje × chvojí) a hláskoslovné, soustředěné především na výraz chvoj 

a jeho odvozeniny (např. chvoj × chvuj × chvůj × chůj × chuj). Hláskové změny vokalické zde mají povahu kvan- 

titativní (chvůj > chvuj, chvojí > chvójí), přecházející někdy v rozdíly kvalitativní (chvoj > chvůj). 

Změny, které zasahují zjednodušení souhláskové skupiny chv-, jsou vyvolány fonetickou realizací sou- 

hlásky v. 

Po stránce formální jde u všech doložených výrazů o vyjádření významu hromadného; tedy nejen ekviva- 

lenty chvojí, pejručí, smrčí atd., ale též chvuj, chvůje, chvojina, klest, četina aj. jsou pojímána jako kolektiva. 

Některá označení mohou mít i širší význam, odlišný od významu námi sledovaného; v tom případě však 

nebyla mapována: četina/četyna ‚jehličí‘ (srov. II-72 spadané suché jehličí), klest/klesť ‚osekané větve‘, roští 

‚chrastí‘. 

V oblasti, kde se základem chvoj- a jeho odvozeninami označuje borovice (nář. zč.), byly zaznamenány jiné 

lexémy. Izoglosa určující maximální výskyt základu chvoj- ve významu ‚chvojí‘ se naprosto shoduje s izoglosou 

vymezující v protilehlé sousedící oblasti užití základu chvoj- ve významu ‚borovice‘, srov. II-70 borovice. 

3  Výrazy odvozené od základu chvoj- jsou většinové a objevují se na převážné části území českého národ- 

ního jazyka. Odlišné lexémy byly doloženy z jeho okrajů: Na západě zaujímá největší rozsah pojmenování 

klest/klesť; klest v nář. zč., klesť v přilehlé části nář. oblasti střč. Sousední Klatovsko a Domažlicko charakteri- 

zuje označení pejručí. Na vých. okraji zkoumaného území tvoří výrazný areál pojmenování četina/četyna; ekvi- 

valent četina pokrývá celé Valašsko s výjimkou jeho sz. a jz. okraje, na něj navazuje obměna četyna, doložená 

z jv. Slezska a z Frenštátska. Drobné oblasti zaujímají označení smrčí na Kyjovsku, taras na Zábřežsku, poně- 

kud větší rozsah má výraz roští, objevující se nesoustředěně v sev. polovině svč. nář., soustředěněji pak 

v Podkrkonoší. 

Ostatní území pokrývají obměny základu chvoj-. Z nich největší areál zaujímá ekvivalent chvojí, rozšíře- 

ný téměř na celé Moravě (ve střední a sev. části dialektů vm. a na přilehlém Holešovsku a Kroměřížsku v hlás- 

kové podobě chvójí) a ve většině slez. nář. (zde v obměně chojí). V sousedních Čechách přesahuje přes vých. část 

nář. střč. až na Královéhradecko, na něž pak navazuje rozšířením v sev. oblasti svč. nář. Pojmenování chvoj 

a jeho varianty se soustřeďují na území nář. českých v užším smyslu a na přilehlou jz. Moravu. Výchozí 

podoba chvoj byla zapsána v dialektech střč. (s výjimkou jejich vých. části), ve středním úseku nář. svč. a na 

Příbramsku, ojediněle i jinde. Výraz chvuj, vzniklý obměnou kmenového o, se dokládá ve střední části nář. jzč., 

ve vých. části nář. svč. a v jz. cípu Moravy, případně k němu přistupují i další hláskové obměny, a to zejména 

v areálu nář. svč. a jzm. (chvůj, chůj, chuj). Podoba chvůj se soustředěněji objevuje i v Povltaví. 

Celkový stav doplňuje slovotvorný regionalismus chvojka/chvujka na sz. Znojemsku a chvojina doložená 

porůznu ze sv. Moravy a z Těšínska. 

Výrazy ve městech se shodují se stavem v příslušném venkovském okolí, jako nové navíc do většiny z nich 

proniká pojmenování chvojí. 





194 

četina  jen nář.; Bš též četiní vých. Morava, SSJ čečina, čečinie hro- 
madné — Od sčetina (*sъčetina) ‚jednotlivá jehlice na štětu 

lnářském‘ přenesením podle podobnosti (na základě přízna- 

ku pevnost, pichlavost, ježatost) na jehličku stromovou, pak 

na celou větévku (tak Mch), nebo od ščet ‚tuhý druh srsti‘ 

přenesením (tak Holub-Kopečný). 

četyna  jen nář.; pol. cetyna — Od stejného základu jako četina, viz 
tam. V návaznosti na pol. 

chojí  jen nář.; pol. choja zast. — Od chvojí s bilabiálním -w- zjedno- 

dušením náslovné souhláskové skupiny. Viz chvojí. Nelze 
vyloučit ani vznik z asimilované podoby chfoji. 

chuj  jen nář. — Od nář. chvuj, případně nář. chwuj zjednodušením 

náslovné souhláskové skupiny. Viz chvuj. 
chůj  jen nář. — Od nář. chvůj, případně nář. chwůj zjednodušením 

náslovné souhláskové skupiny. Viz chvůj. 
chůje  jen nář. — Od nář. chvůje, viz tam. 

chvoj  Jg, SSJČ též chvoj m., říd., SSJ nář., též chvoj m. nář. — Od 

psl. *chvoja. 
chvoje  jen nář.; stč. chvojě, Kt, SSJ chvoja, chvoje hromadné — Od 

psl. *chvoja. 

chvojí  stč. chvojie, Jg též chvojoví, SSJČ též chvojoví říd. — Psl. 
*chvojьje, to kolektivum od *chvojь, *chvoja. 

chvójí  jen nář. — Od chvojí východomoravským dloužením o před j. 

Viz chvojí. 
chvojina  Kt chvojna na Slovensku, SSJČ zast. a nář., pol. choina 

(Bš choina ‚větvička chvojová‘, dluž. chójna ‚větev‘). — Od 

chvoj, viz tam. 
chvojka  v sled. významu jen nář.; Kt na Slovensku — Formální de- 

minutivum od chvoj, viz tam. 

chvuj  jen nář. — Od chvůj, zkrácením kmenové samohlásky (snad 
i vlivem slova chvoj). Viz chvůj. 

chvůj  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Hláskoslovná obměna slova chvoj 
vzniklá vývojem sekundárně zdlouženého ó > uó > ů. Viz 

chvoj. 

chvůje  jen nář.; Jg — Hláskoslovná obměna slova chvoje. Viz 

chvoje. 

chvujka  jen nář. — Formální deminutivum od chvuj, viz tam. 

klest  m. v sled. významu jen nář. — Přenesením nář. pojmenování 
osekaných větví. 

klest  f. jen nář. — Viz klest m. 

pajš  jen nář. — Snad přejato z něm. Peitsche ‚úponek, odrostek‘. 
pejručí  jen nář.; SSJČ nář., též peručí nář. — Přenesením pojmeno- 

vání větví stromů, to souvisí s prut, předponou pa- kolekti- 

vum *paprutie ‚vedlejší, bezcenné proutky na stvolu‘, hlás- 
ková obměna ztrátou povědomí o jeho původním významu, 

možný též vliv nář. pejr ‚pýr, býlí‘. 
pletí  jen nář. — Snad souvisí se spleť ‚něco mezi sebou spleteného, 

propojeného‘. 

roští  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování pro 
chrastí. 

slaní  v sled. významu jen nář. — Od stlaní ‚stelivo‘, ‚suché jehličí‘ 

zjednodušením náslovné souhláskové skupiny a rozšířením 
významu. 

smrčí  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚smrkové chvojí‘) — 

Rozšířením významu ‚smrkové chvojí‘, 
taras  v sled. významu jen nář. — Nejasné. Patrně v návaznosti na pol. 

nář. taras ‚suché větve‘, ‚chrást‘. Nelze vyloučit vliv přejatého 

střhn. tarraz ‚bašta‘, ‚val‘ (valy se vyztužovaly proutím a 
chvojím). 

5 chvojo Ju 4 — sňítki Po 1 — zeleňina Po 1 

6 AJŚ 186, AJPP 312, OLA 384 

Kl 

76 větev (1306) — mapa s. 195 

(větvička 1307) 

1 M vjetev f. (vjetve f. 108, 135) — jetev f. (též 304) 

vjetva 

vjetel f. 

vjetle f. (též 108, 437) 

haluz f. (-z’, -ź, -ž; ga„ynź 832–834, ga„ynž 835, 836, gałyńź 831) — halúz f. 

haluza (též 726, 72, též hałuža 804) — halúza 

sňeť f. (sňet f. 114) 

sňet m. — smňet m. (smjeť 112) 

smetel 212, 213 

sňetev — snetev — smetev (smňetev 217, smetvje f. 138) 

suk (též 157, 503) 

kmen (též 412) — kmín 

kloňik 

kloň 156, 157 

klomen 501, 506 

kotev f. 301, 302, 304 

kunar 832 (kunor 836, kunoř 828) 

panoha 106, 732, 733 (panoh 106, snoha 744) 

S komeň 656 

N kríň 645, vjeňík 241, krkoš/krkoša 750 
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2  Sledovalo se rozšíření nář. názvů pro větev, část stromu vyrůstající z kmene. Materiál přinesl bohaté roz- 

díly lexikální, dále diference slovotvorné a morfologické (např. větev × větva, sněť f. × snět m. × snětev, klo- 

ník × kloň × klomen) a obměny hláskoslovné (snětev × snetev, kmen × kmín, haluz × halúz, větev × jetev). 

Některá zaznamenaná pojmenování (např. kmen, suk a haluz) mívají, vyskytují-li se v dubletě s jiným vý- 

razem, také specifikovaný význam ‚silná větev‘; tato pojmenování jsme do mapy zahrnuli. Vyloučili jsme zvlášt- 

ní označení pro větve stromů jehličnatých (krkoš), pro tenké větve stromů ovocných (věník) a pro větve suché, 

ulomené, odříznuté. 

3  Poměrně jednoduchá situace na Moravě kontrastuje se složitějším stavem v Čechách. 

Vých. a stř. část Moravy a Slezsko zabírá pojmenování haluz (to zasahuje i do podorlického úseku a na 

Vysokomýtsko, kde má podobu halúz); pro záp. polovinu Moravy je typická morfologická varianta haluza (na Břeclavsku 

a vých. Novoměstsku halúza). Ve velké oblasti na styku obou areálů (vymezené městy Brno, Boskovice, 

Prostějov a Kyjov) se slova haluz a haluza vyskytují promíšeně. Název konár je doložen z Těšínska 

a Jablunkovska a panoha z Kyjovska a Uherskobrodska. 

Téměř v celých Čechách (bez záp. okraje) se vyskytuje výraz větev. K jeho obměnám patří jetev (na 

Klatovsku a Sušicku a dále v úzkém pásu mezi Příbramí a Prahou), větle (v sv. části jč. nář.) a větel (jižně od 

Tábora, na jz. Benešovsku a odděleně též v sz. části podorlického úseku a na Náchodsku). Zč. nář. (a též 

Rakovnicko a Žatecko) zaujímá označení suk. 

Výraz kmen se dokládá především z Posázaví (s přesahem na jz. Novoměstsko), jeho zdloužená varianta 

kmín z doudl. úseku. Pro většinu svč. nář. je charakteristické označení sněť, na širokém Mladoboleslavsku 

a v Polabí byla zaznamenána kontaminovaná podoba smetev. Další obměny jako snětev, snetev a smetel se vy- 

skytují rozptýleně v areálech slov sněť a smetev, pouze podoba snět je soustředěna v podještědském úseku a na 

širším Královéhradecku a smět severně od Nové Paky. Na Vysokomýtsku je rozšířeno pojmenování kloník, na 

záp. Hlinecku nacházíme jeho variantu kloň a severně od Nového Města na Moravě klomen. 

V českých městech převládá název větev (shodný se spis. jazykem), pronikající v podobě větva i do měst 

moravských, kde se objevuje jako dubletní vedle výrazů běžných ve venkovském okolí. 

4 haluz  f. Jg, SSJČ též haluz m. zast., SSJ, pol. gałąź dluž. gałuz — 

Z psl. *galǫzь. 

halúz  f. jen nář. — Dloužením z haluz, viz tam. 
haluza  f. stč. haluzě, Jg, SSJČ zast. a nář., též haluze, hluž. hałuza, 

hałoza — Z psl. *galǫza. 

halúza  f. jen nář. — Dloužením z haluza, viz tam. 
jetev  f. jen nář.; Jg — Odsunutím v- z větev, viz tam. 

klomen  jen nář.; Jg mor., Bš klomeň — Nejasné. Podle Mch vzájemným 

působením psl. *klod- (srov. též řec. kladhos ‚větev, výhonek‘) 
a *klē-men- (to k řec. klēma ‚větev‘). 

kloník  jen nář.; Jg dem., Kt, SSJČ nář. — Formální deminutivum od 

kloň, viz tam. 
kloň  jen nář.; Jg klon — Souvisí s klomen, viz tam. 

kmen  v sled. významu jen nář.; hluž. kmjen — Přenesením (psl. 

*kъmy ‚kmen‘). 
kmín  v sled. významu jen nář. — Jzč. dloužením a úžením z kmen, 

viz tam. 

komeň  jen nář. — Snad zkomolením slova klomen/klomeň. 
konár  jen nář.; Jg slc. a pol., SSJČ nář., SSJ, Bš též koňár han., pol. 

konar — Podle Mch snad souvisí s klomen; podle Sławského 

je pův. psl. dial. *konarъ, to souvisí s psl. dial. *kъnъ ‚usek- 
nutý kmen stromu‘. 

kotev  f. jen nář.; SSJČ nář. — Patrně přenesením staršího názvu pro 

kotvu podle podobnosti (rozvětvenost); -ev zde zachováno 
snad i vlivem sousedního větev/jetev. 

panoha  jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ, Bš, hluž. wotnoha — Od subst. 

 

 

noha předponou pa-, vyjadřující nedokonalou, částečnou 
podobnost. 

smět  m. jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Od snět, viz tam (snad vlivem slo- 

vesa smetat). 
smetel  f. jen nář. — Od smět, -l- snad vlivem slova metla (větve ve 

svazcích) nebo příklonem k slovesu smetat a k femininům na 

-el (typ koudel, hřídel). 
smetev  f. jen nář.; Kt smětev — Od smět, -ev podle větev, viz smetel. 

sněť  f. Jg, SSJČ poněk. zast. a bás., SSJ nář. (stč. snět ‚větvička‘, 

‚smetí‘) — Změnou rodu a přechodem ke skloňovacímu typu 
kost od snět m., viz tam. 

snět  m. Jg, SSJČ též snět f. říd., poněk. zast. a bás., SSJ nář., Kl sne- 

to — Od psl. *snětъ. 
snětev  f. jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Od snět, -ev podle větev. 

snetev  f. jen nář.; Jg netev — Patrně depalatalizací ze snětev, viz tam. 

suk  stč., Jg, SSJČ říd., Bš — Podle Mch nejprve psl. *sǫkъ ‚pahýl po 
větvi‘, pak též ‚suchá větev‘ a odtud přeneseno i na větev ze- 

lenou. 

větel  f. jen nář. — Od větev podle smetel, viz tam. Nelze vyloučit ani 

změnu „ > l. 

větev  f. stč., Jg, SSJČ, SSJ starší — Nejasné, souvisí snad s psl. *věja 
‚ratolest‘. Podle Holuba-Kopečného z psl. *větvь, -e- je 

vkladné. 

větle  f. jen nář. — Od větel analog. podle nepřímých pádů. 
větva  jen nář.; stč., SSJ vetva, Bš vetva Zlínsko — Od větev přecho- 

dem k skloň. typu žena. 

5 haluz Ju 4, 6, Ru 5 — sňeť Po 1, Ru 4 — suk Ru 1–3 — kmen Ju 3, 5 — mláz Ru 2 — gráňa, grána Ju 1 — gráň f. Ju 2 

6 AJK 3:1, 30:2, SSA 3.91, OLA 357 (větev jehličnanu), 358 (větev listnáče), ALE 43; 44 (větev jehličnanu) 

7  S dotazníkovou položkou větev souvisí položka větvička. Jako názvy pro malou větev slouží deminutiva tvořená od slovních zákla- 

dů, jejichž územní rozšíření (kromě malých výjimek) odpovídá situaci na mapě II-76 větev, příponami: -ka (snítka ve střed. části svč. nář., 
snetývka na Mladoboleslavsku, větývka především v jč. městech, větévka na Vsetínsku, větávka na Strakonicku a Prachaticku, halouzka na 

Moravě a ve Slezsku), -ička (větvička v převážné části jč. nář. a v dol. Povltaví, jetvička na Klatovsku, Příbramsku a záp. od Prahy, větlička 
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v podorlickém úseku, dále na již. Benešovsku, již. Táborsku a sv. Jindřichohradecku, smetvička na širším Mladoboleslavsku, smetlička vých. 
od Roudnice n. L., metlička na širším Ledečsku, kotvička na Chodsku), -ek (souček v zč. nář., kmínek v Posázaví a v doudl. úseku), -ík 

(kloník jz. od Vysokého Mýta) a -íček (kloníček na vých. Vysokomýtsku). Výzkum nezachytil předpokládaný výraz klomínek (ke klomen na 

sever od Nového Města na Moravě). 

Atlasy: AJK 42:2 

Km 

77 kmen (1302) — mapa s. 197 

1 M kmen 

kmeň 

sňet m. (též 638, 656, sňeť 702, śňat 833–835, śňad 832, 84, smjet 642, skňet 825) 

ťelo 

peň m. (p’yň 835, 836, pjeň 161, pen 457, pťen 206, ťeň 206) 

štam 

vodeňek 509, 625, 628 (vodiňek 631, vodenek 625, (v)odemek 327, 720) 

N vodeňek a odzymek ‚spodní část kmene‘; kłapec’ 804, -č 806 a klát 701, 816, 817 ‚ležící kmen‘; strom 815, trom 835, tloušť 410, 

štomenda 202, dřík 43 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování pro kmen, tj. dřevnatý nerozvětvený stonek u neporaženého stromu. Vedle 

rozdílů lexikálních byla zaznamenána morfologická diference kmen × kmeň a podružné rozdíly hláskové. 

Některé nář. ekvivalenty pro sledovanou reálii mají ještě další významy. Např. slovo oddenek označuje 

častěji ‚širší spodní část kmene‘, výrazy snět (f.) a kmen ‚větev‘ (srov. II-76 větev) a výraz peň ‚pařez‘ (srov. II-84 pařez). 

Místy se rozlišuje kmen stromu lesního (kmen) od ovocného (tělo 201, snět 704), jinde stojící kmen 

od poraženého (tělo 228, klápeť 806). 

Ve Slezsku se příslušné pojmenování zjišťovalo velmi obtížně. Někdy se vůbec nepodařilo starý nář. ekvi- 

valent najít. Mluvčí zde užívají ze spis. jaz. přejatého a často hláskově modifikovaného slova kmen/kmeň nebo 

peň, jež však tu má v prvé řadě význam ‚pařez‘. Výraz kmen bývá označován za nový i na jiných místech zkou- 

maného území, je běžný ve všech městech, kde se jen ojediněle ve starší vrstvě uchovalo původní nář. pojme- 

nování. 

3  Nejrozšířenější výraz kmen se vyskytuje v Čechách (vyjma vých. část střč. nář. oblasti), dále na Moravě 

(kromě vm. nář. oblasti) a v záp. polovině slez. nář. Na stř. Moravě je zastoupen obměnou kmeň (především mezi 

Brnem, Lipníkem nad Bečvou a Kroměříží). Pojmenování tělo bylo zaznamenáno téměř v celých Čechách, roz- 

ptýleně v záp. polovině Moravy a ojediněle ve Slezsku, a to zpravidla v dubletě s výrazem kmen, nedubletně se 

vyskytuje pouze v areálu ve vých. části střč. nář. oblasti. 

Pojmenování snět zaujímá vm. nář. oblast, Holešovsko a vých. polovinu Slezska. Slovo peň je nesouvisle 

rozšířeno především ve stř. části Moravy, ve Slezsku a na okrajích Čech. V oblasti nář. střm. byl zaznamenán říd- 

ký výskyt výrazu oddenek. Na Hlučínsku a ve zkoumaných bodech na území Polska se setkáváme s názvem 

štam.

4 kmen  stč., Jg, SSJČ, hluž. kmjen — Z psl. *kъmy, podoba kmen po- 

dle nepřímých pádů. 

kmeň  jen nář.; SSJ — Příklonem k měkkému skloňovacímu typu, viz 
kmen. 

oddenek  v sled. významu jen nář. (Jg i SSJČ ‚spodní část kmene 

stromu‘ les.) — Podle Zubatého ‚co jest ode „dna“‘ (dno zde 
,spodek stromu‘). Rozšířením významu na celý kmen. 

peň  m. stč., Jg též pěň, SSJČ též zast. f. kniž. a nář., Bš, SSJ les. 

(‚pařez‘ nář.), pol. pień (hluž. pjeńk ‚pařez‘) — Slovo izolo- 
vané. Psl. *pьnjь. Příbuzné s lit. pinas ‚větev‘. 

 

snět  v sled. významu jen nář. (stč. ‚peň, špalek‘, Jg ‚to, co po snětí se 

stromu ratolestí zůstává, smět, peň, špalek‘, SSJČ sněť, říd. 

snět f., obě poněkud zast. a bás., snět, smět m. nář., vše ‚vě- 
tev, haluz‘; sněť, snět f., snět m., vše nář. ‚část kmene, ze kte- 

ré vyrůstají větve‘, pol. śniat m. zast. ‚pařez‘, Bš ‚peň bez ha- 

luzí nebo trup lidský‘ (val., laš.)) — Původně asi psl. 
*snětъ m. 

štam  jen nář. — Přejato z něm. 

tělo  v sled. významu jen nář. (SSJ telo ‚podstatná část něčeho‘, bot., 
SSJČ ‚trup‘) — Přenesením významu trup. 

5 kmen Ju 2, 6, Ru 3 — tělo Ju 3, 5, Ru 2–4 — štom Po 1 — stáblo Ju 1, 2, 5 — stablo Ju 5, 6 — stéblo Ju 5 — déblo Ju 1,2 — bulvan Ru 3 

6 ASJ III 263, OLA 345, ALE 41 

Om 
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78 jmelí (1285) — mapa s. 199 

1 M jmelí (jmelý 738, jmjeli 824, 826, mjeli 825) — jmélí — melí (melé 708, 733, 734) — méli (mél 614) — mej- 

lí (též jméli 649) — jemelí — imelí (ímelí 732, 736, imelé 733) 

jemelo — jamelo (jamyło 747, 814, jameli 721) — imelo (ímeło 727, 743, gimelo 755) 

jemela f. (jym’ola 831, 833–835, ňi- 832; též 748) — jamela 

jmel m. 812 (jameł 806, hameł 806, ímel 432, imo„ 836) 

jílí 315 (ili 812) 

ila f. 826 

il m. 826 

chmelí (hmelí 435, chmejlí 241, 314, 337, hmejlí 415) 

tmelí (tmejlí 317, 433) 

tmel m. 144, 641 

bejlí (bjelí 429) 

lep 625, 626 (lepáč 626) 

S rmelí 221 

2  Zkoumaly se nář. ekvivalenty spis. výrazu jmelí ‚polocizopasná rostlina se stále zelenými listy a s lepka- 

vými bobulemi, rostoucí na borovici a jiných stromech, známá jako vánoční a novoroční symbol štěstí‘ (rod 

Viscum). 

Lexikální rozdíly byly zachyceny zcela výjimečně (lep). Jako nové lexémy však v tomto případě chápeme 

i výrazy chmelí a tmelí, jež nepochybně vzešly z pův. jmelí, pro etymologickou nejasnost a snahu odstranit po- 

bočnou slabiku na začátku slova se však na základě jistých konotačních příznaků přiklonily k nepříbuzným slo- 

vům s podobným hláskovým složením (chmel — roste ve výškách, tmel — lepí podobně jako lep na ptáky vyrá- 

běný už starými Slovany z bobulí této rostliny); stejně tak bejlí lze vyvozovat z dialektismu mejlí, zde záměnou 

náslovných hlásek došlo k adideaci k nář. podobě slova býlí ‚plevel‘. 

Naprostá většina zaznamenaných výrazů jsou morfologické a především hláskové varianty vzniklé vývo- 

jem psl. *jьmelo. Základní morfologický rozdíl -lo (-la) × -lí (jemelo, jemela × jmelí) vznikl pozdějším přecho- 

dem subst. ke kolektivům; hláskové diference často křížící jednotlivé morfologické typy jsou výsledkem různé- 

ho vývoje pobočné slabiky po zániku jeru ve slově *jьmelo. Pobočná slabika se buď zachovala (jmelí, jmel m.), 

nebo byla velmi často zrušena a) zánikem (melí, mélí), b) změnou ve slabiku plnou vložením samohlásky (je- 

melo, jamelo, imelo), c) přesmykem (mejlí). 

Podoba méli na sev. Znojemsku je patrně výsledkem sekundárního dloužení pův. -e- (či náhradního dlou- 

žení za redukované koncové -i). Nelze však zcela vyloučit ani možnost vzniku uvedené podoby z pův. mejlí po 

provedení pravidelné střm. změny ej > é. 

V některých oblastech (zejména sev. Slezsko, rozptýleně již. a vých. Morava, svč. podhorské lokality) se 

předmětná rostlina nevyskytuje, proto i pojmenování pro ni v tradičním nářečí chybí. Pokud informátoři uvádě- 

li znalost spisovného označení jmelí a hodnotili je jako nové, přejaté ze spis. jazyka, nemapovali jsme je. 

Ve městech se výzkum neprováděl. 

3  Morava, zvláště východní, a Slezsko jsou charakterizovány bohatstvím různých nář. podob a kompakt- 

ností areálů, přičemž v jednotlivých bodech se jen zřídka užívá více výrazů než jednoho, kdežto Čechy se vy- 

značují prolínáním různých označení při současném výskytu často tří až čtyř výrazů. 

Nejrozšířenější pojmenování jmelí zabírá téměř celé Čechy, čes.-mor. nářečí, dále na Moravě souvislý pás 

táhnoucí se od Šumperka přes Prostějov až k Moravskému Krumlovu, ve Slezsku povodí Ostravice. Na Vysokomýtsku, 

Královéhradecku a v okolí Prahy je též obměna se zdlouženou kmenovou samohláskou. Podoba melí je dolože- 

na ze záp. části střm. nář., z již. rozhraní střm. a vm. nář. a řídce a rozptýleně z celých Čech (z Vysokomýtska 

a sev. Znojemska též v podobě s -é-). Varianta mejlí je v Čechách druhým nejrozšířenějším pojmenováním; již- 

ně od Prahy a na širším Příbramsku, ojediněle i jinde byla zaznamenána jako jediný výraz. 

Na vých. Moravě a ve Slezsku na sebe navazují celistvé areály archaických variant slova jmelí se změnou 

pobočné slabiky v plnou vložením samohlásky; pokud zde bylo zachyceno i označení jmelí, je patrně nové, pře- 

jaté ze spis. jazyka. Centrum této oblasti tvoří areál výrazu jemelo na sev. Valašsku a Holešovsku. V jeho nejse- 

vernějším úseku byla zapsána obměna jamelo, která přechází směrem k severu v podobu jamela f.; na ni nava- 

zuje v čes.-pol. smíšeném pruhu obměna jemela. Z již. Vsetínska a Uherskobrodska je doložena (v návaznosti 

na slovenštinu) varianta imelo, zejména podél hranice se Slovenskem je rozptýlena podoba imelí. Řídce a roz- 

troušeně byla na východě zkoumaného území zaznamenána také obměna jemelí. 
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Podoby muž. rodu jmel, il byly zachyceny sporadicky především ve Slezsku na rozhraní areálů feminin 

a neuter. 

Výrazy vzniklé příklonem k jiným lexémům netvoří kompaktní areály; objevují se zejména v Čechách: 

bejlí rozptýleně po celém území Čech, tmelí a chmelí hlavně v jzč. nář. oblasti, jinde v Čechách a na Moravě jen 

ojediněle. 

Na malém území vých. od Moravského Krumlova byl zapsán výraz lep (lepáč). 

4 bejlí  jen nář. (SSJČ býlí ‚plevel‘) — Z mejlí adideací k jinému lexé- 

mu (či specifikací významu slova bejlí ‚plevel‘ pod tlakem 

hláskové podoby slova mejlí). 

chmelí  jen nář. — Z jmelí adideací k jinému lexému (chmel) snad 
prostřednictvím nář. podoby hmelí, kde patrně došlo k zámě- 

ně náslovného j- (mylně chápaného jako protetické) za h-. 

il  jen nář. — Snad zkrácením, redukcí střední části slova z jmel, imel, 
viz jmel m. a imelo. 

ila  jen nář. — Snad z pův. *imela, viz il a imelo. 

imelí  jen nář.; stč. jimelé, Jg omelí slc., Kt imelie sloven., SSJ imelie 
hromadné, k imelo, Kl omelie — Z jmelí odstraněním počáteční 

pobočné slabiky, viz imelo. 

imelo  jen nář.; stč. jimelo, SSJ, Kl též omelo, emelo — Z jmelo změ- 
nou počáteční pobočné slabiky v plnou vložením samohlás- 

ky -i- (na předkládané mapě výjimečně představujeme nář. 

podoby s počátečním i- < ji-, viz též il a ila; ji- × i- srov. PRO 
A 4a); jindy se vkládá -a- nebo -e- (jamelo, jemelo apod.). 

jamela  jen nář.; Kt mor. a slez. — Varianta žen. rodu patrně už psl. (je 

ve východoslov. a jihoslov. jaz.), počáteční ja- viz imelo. 
jamelo  jen nář.; Bš jameło, jamelí — Viz imelo. 

jemela  jen nář.; stč. jmele f., jimele f., Jg mor., Kt též jemola, pol. je- 

mioła, hluž. jemjelina, jemjelnja — Viz jamela a imelo. 
jemelí  jen nář.; Kt — Viz imelo a jmelí. 

jemelo  jen nář.; Jg mor., Bš, Kl též jemalo, jmelo — Viz imelo. 

jílí  jen nář. — Viz il a jmelí. 
jmel  SSJČ zast., Jg jmél, Bš jameł m., hluž. jemjel — Z jmelo či jme- 

lí přechýlením k muž. rodu, viz imelo. 

 

jmelí  stč. jmelé, SSJČ, Jg — Z jmelo přechodem ke kolektivům a tím 

k jinému morfologickému typu (stavení). Psl. *jьmelo, též 
*omelo (-a). Slova asi „praevropská“. Podle Holuba- 

Kopečného asi souvisí s jmouti: z jmelí se vyráběl lep na „jí- 

mání“ ptáků, nebo aspoň jde o pozdější významovou konta- 
minaci s tímto slovem. 

jmélí  jen nář.; Jg též jmélé — V realizaci jméli snad náhradní dlouže- 

ní kmenové samohlásky za zkrácené koncové -i (srov. PRO 
A 1bc). Viz jmelí. 

lep  v sled. významu jen nář.; stč. a stsl. lepъ (SSJČ ‚lepicí hmota 

užívaná zvl. k chytání ptáků a hmyzu‘, Jg „na čem něco lpí 
nebo vázne; zvláště ale z mélí ustrojený klej k lapání ptáků“) 

— Přenesením z názvu produktu na rostlinu, z níž se vyrábí. 

mejlí  SSJČ zast., Jg — Přesmykem z jmelí v důsledku tendence od- 

stranit počáteční pobočnou slabiku. 

melí  jen nář.; stč. melé, Jg, Bš — Z jmelí zánikem j- v důsledku ten- 

dence odstranit počáteční pobočnou slabiku. 
mélí  jen nář; Jg mílí, Kt též mýlí (stč. jahódky mélové ‚plody jmelí‘) 

— Viz melí a jmélí. 

rmelí  jen nář. — Z jmelí. Není jasné, proč došlo k záměně j- za r-; 
snad příklonem k jinému lexému (rmen prostřednictvím nář. 

rmení?). 

tmel  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě společné 
vlastnosti (lepivost). 

tmelí  jen nář. — Z jmelí adideací ke slovu tmel, viz tam. 

5 mejlí, mejli, mrejlí Ju 3 

6 AJŚ 197, OLA 370 

Či 

79 suchý strom (1312) — mapa s. 201 

1 M souš f. 

souše f. 

souška — suška (též 204, 63, 72, 75) 

sušina 

sušice 

souš m. (sóch 635, 652) 

soušek 

suchár (suchar 515, 625, 646, 659, 660, 61, 63, 74, súchár 755, súcháň 733) 

sochárek 656, 657 (sucharka 801) 

suchý strom (suchy strum 818) 

N strbál 718, krkoška 819, krkoša 72, suché grbál 643, grbál 73 

2  Sledovalo se nář. pojmenování pro dosud stojící suchý strom. Materiál přinesl diference slovotvorné (např. 

souš × souška × sušina × sušice × suchar), rozdíl rodový (souš m. × souš f.) a hláskoslovný (souška × suška). 

Vedle jednoslovných názvů bylo zaznamenáno spíše výjimečně neplně terminologizované popisné spojení su- 

chý strom. To bylo mapováno, jen chybělo-li v dané oblasti pojmenování jednoslovné. 

Na mapě je zachycena též podoba suška (< súška), protože rozsah krácení samohlásky v tomto slově je vět- 

ší, než jak ho ukazuje mapa PRO A la. 
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Výrazy grbál, krkoša, krkoška výjimečně mohou také označovat suchý strom, ale jsou vždy expresivně za- 

barvené. Proto nebyly mapovány. 

3  Větší část Moravy s maskulinem suchár se výrazně vyčleňuje z ostatního zkoumaného území, kde převa- 

žují podoby žen. r. (např. souš, souše, souška). 

Rozsáhlou oblast tvoří pojmenování souška, které zabírá převážnou část jzč. a střč. nář. Zachyceno bylo 

také na vých. Valašsku; ve slez. nář. (a ve výběžku až ke Kroměříži) má podobu suška. Název souš (f.) je sou- 

středěn v úzkém pruhu na záp. okraji Čech a dále v svč. nář.; v jejich vých. polovině a v Podkrkonoší se obje- 

vuje jeho rodová varianta souš (m.). Slova souška a souš f. mají tendenci se šířit i do areálů jiných pojmenování 

v Čechách. Z Vysokomýtska se dokládá pojmenování soušek (zachycené též na Prostějovsku). Výraz 

souše f. vytváří souvislý pás vycházející z domažlického úseku a postupující přes Plzeňsko a sev. Příbramsko  

podél levého břehu Vltavy až na záp. Roudnicko. Porůznu se dokládá také z Prachaticka a z doudlebského úse- 

ku. V Polabí a na Mladoboleslavsku se vyskytuje označení sušice; to vytváří areál také v okolí Lipníku nad 

Bečvou a již. od Vsetína. Název sušina tvoří uzavřený areál na Táborsku a Benešovsku, dále vytváří enklávy na 

Zábřežsku a v oblasti mezi Brnem a Třebíčí. Pojmenování suchár zaujímá převážnou část Moravy. Na jv. 

Moravě se nesouvisle vyskytuje sousloví suchý strom. 

Situace ve městech se v podstatě shoduje s venkovským okolím, do českých měst proniklo slovo souška. 

4  Všechny výrazy jsou odvozeny od psl. *suchъ ‚suchý‘. 

souš  m. jen nář. (stč. súš ‚suché dřevo, palivo‘, pol. susz ‚suché vět- 
ve, chrastí‘). 

souš  f. stč. súš, Jg, SSJČ též suš říd., dluž. suš — Od souše, viz tam, 

příklonem k skloňovacímu typu píseň. 
souše  f. jen nář.; Jg — Z psl. *suša, v čes. a rus. dial. ‚něco suchého‘, 

specifikací významu. 

soušek  Jg dem., SSJČ říd. 
souška  SSJČ. 

suchár  Jg, Kt suchar, SSJČ též suchar, obě říd., SSJ (Bš ‚suchá vě- 
tev‘). 

suchárek  jen nář. — Formální deminutivum od suchár. 

suchý strom  jako sousloví jen nář. — Subst. strom determinováno 
adj. suchý. 

sušice  jen nář.; SSJ sušica, Bš val., hluž. sušica. 

sušina  Jg, SSJČ, dluž. sušyna. 
suška  Kt, SSJČ, pol. suszka reg. 

5 souš Ju 3 — suchár Ju 3 — suchý strom Ru 5 — suchej strom Po 1, Ju 1, 2, 4, Ru 2, 3 — uschlej strom Po 1 — uschlé strom Ju 6 — usušenej strom 

Ju 5 — suchí dřevo Ju 5 — suchi dřevo Ju 2 — parkos Ru 4 

6 ASJ IV 51 (práchnivý strom), AJK 33:3 (ztrouchnivělý strom), SSA 3.89 (zpráchnivělý strom) 

Km 

80 kácet stromy (1323) — mapa s. 203 

1 M kácet — káťet 

kácyt — káťit 

kácat 

porážet 

zvracet (zracet 106, 109, 120, 121, též 139) 

vracet 

zhazovat 

bulat (bulic’ 801, 818) 

valit 

válat 755, 756 

sťínat (s’c’-, šč- 828, 833–836, též 826) 

rúbat 

2  Nářeční pojmenování pro činnost kácet stromy, tj. přivádět je k pádu (podtětím nebo přeříznutím u země), 

se liší především lexikálně. Kromě toho vystupují rozdíly týkající se zařazení sloves do různých tříd a k různým 

sloves. vzorům (valit × válat; kácet × kácit × kácat) a rozdíly hláskoslovné (např. kácet × kátět). 

V pojmenování sledované činnosti se zračí jednak představa srážení stromů k zemi (kácet, bulit, valit, po- 

rážet, shazovat, srov. I-65 neporaz), jednak starší způsob kácení, tj. pomocí sekery (stínat, rubat). Tam, kde se 

v tradičních nářečích užívá posledních dvou jmenovaných sloves, může se užít pro kácení stromů pilou sloves 

speciálních, např. zřinat, zřezovat, řezat, podřezovat. Výrazy pro tuto specializovanou činnost nebyly výzkumem 

soustavně sledovány a nejsou ani mapovány. 
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U formy kátět došlo k proniknutí koncového -ť- slovního základu dokonavých sloves do všech paralelních 

tvarů nedokonavých (překotit → kátět). 

3  Vedle dvou hlavních lexémů (kácet a porážet) se další nářeční ekvivalenty vyskytují spíš na okrajích a na 

nepoměrně menších územích. 

Sloveso porážet zabírá jz. Čechy se značnými přesahy do střč. oblasti (až na Roudnicko a Benešovsko), 

odděleně se pak nachází ještě v Podkrkonoší a na Náchodsku. Výraz kácet se vyskytuje na zbylé části stř. Čech, 

ve vých. Čechách a v podstatě na celé Moravě mimo širší Vsetínsko. Tento výraz nověji proniká také do všech 

českých měst, v Čechách se navíc hojně šíří i na území s jiným tradičním pojmenováním. V oblasti lexému ká- 

cet vystupují též novější formy kátět (záp. Morava po Nové Město, Brno a Mikulov), kátit (jv. okraj Čech s ma- 

lým přesahem na jz. Moravu), kácit (zvláště vých. od Lipníka nad Bečvou) a starší nepřehlasovaná podoba ká- 

cat (část vm. nářečí s Holešovskem). 

Mladoboleslavsko se vyděluje podobou vracet, severně odtud je běžná podoba zvracet. V záp. části 

Slezska se rýsuje území slovesa valit, v sev. části slez. nář. oblast slovesa bulat. Valašsko s jv. úseky Slezska cha- 

rakterizuje sloveso stínat. Tuto poměrně složitou situaci doplňují malé enklávy sloves shazovat (sev. 

Valašskomeziříčsko a úzký pruh moravskoslovenského pomezí) a rúbat (oblast mezi Vsetínem a Uherským 

Brodem). 

4  U některých slovníkových dokladů nelze s určitostí stanovit, zda jde o sledovaný význam ‚kácet stromy‘, či o širší význam ‚házet dolů‘. 

bulat  v sled. významu jen nář. — Z boulit (přeneseně i ‚vyvrátit‘) 
kontaminací s bourat. 

kácat  jen nář. — Viz kácet, neprovedením přehlásky a > ě. 

kácet  Jg, SSJČ (stč. kácěti ‚převracet, válet‘, SSJ prekacovať ,převr- 
hávat‘) — Iter. od kotit, viz kátit. 

kácit  jen nář. — Viz kácet, přechodem k typu prosit. 

kátět  SSJČ zast. a nář. — Viz kácet; souhl. -ť- analogií podle tvarů 
dokonavých sloves (např. překotit). 

kátit  SSJČ zast. a nář. — Iter. od kotit ke kořeni psl. *k’ot-. 

porážet  stč. porážěti, Jg, SSJČ, hluž. dok. porazyć — Iter. od porazit 
(psl. *poraziti). 

rúbat  v sled. významu jen nář. (Jg roubati i rubati, SSJČ rubat 

poněk. zast., dále SSJ rúbať, hluž. rubać, pol. rąbać, u všech 
zpravidla ‚sekat sekerou‘) — K psl. *rǫbati, přenesením 

významu. 

shazovat  v sled. významu jen nář. (Jg i SSJČ v nespecif. významu 
‚hodit dolů, svrhnout‘) — Od shodit, specifikací významu. 

stínat  v sled. významu jen nář.; stč. stienati, Jg, SSJČ nář., SSJ stí- 

nať, pol. ścinać, hluž. sćinać, u všech zpravidla ‚porážet stro- 
my sekerou‘ — Iter. k stít (z *tęti), rozšířením významu ‚po- 

rážet sekerou‘ na ‚kácet‘. 

válat  jen nář.; SSJ váľať nář. — Z psl. *valjati. 
valit  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJ váliť ‚řítit se‘, pol. walić ‚vy- 

vracet‘, např. stromy větrem) — K psl. *valiti. 

vracet  v sled. významu jen nář. — Deprefixací ze zvracet, viz tam. 
zvracet  v sled. významu jen nář. (stč. zvracěti ‚porážet‘, Jg i SSJČ 

kniž. ‚vyvracet‘) — Iter. k zvrátit, z psl. základu *vortiti. 

5 kácet Po 1, Ju 1–6, Ru 4 — káťit Ju 6 — kácat Ru 5 — porážet Ru 2, 3 — zracet Ru 1 — rušit Ju 1,2 — vindávat Ju 7 

6 ASJ IV, 54:16b, OLA 869 

Bh 

81 piliny (1332) — mapa s. 205 

1 M piliny (-ly- 738) 

drťiny 

trťini 462, 518 (trec’iny 819) 

řeziny (též 514, 736, řa- 831, 832) 

řez m. (řoz 833–836) — řyz (ř ez 801) 

2  Zkoumalo se nář. označení pro nejdrobnější odpadky vznikající při řezání dřeva pilou. Tam, kde se vy- 

skytuje jen slovo piliny, znamená jak dřevěný odpad při řezání pilou, tak piliny ze železa. Pouze v oblastech ji- 

ných lexémů (řeziny, drtiny) mají tyto výrazy pouze význam ‚piliny dřevěné‘. 

Nář. materiál se diferencuje především lexikálně, méně slovotvorně (řeziny × řez) a hláskoslovně 

(řez × řiz). 

3  Na mapě vystupuje lexikální trichotomie většinového pojmenování piliny a názvů drtiny a řeziny. 

Na celé záp. polovině Moravy vytváří velkou oblast lexém drtiny. Druhým výrazným areálem je ve slez. 

a ve vm. dialektech bez již. úseku a ve vých. části střm. nářečí oblast lexému řeziny. Jeho slovotvorná varian- 

ta řez je na Hlučínsku a Jablunkovsku, hlásková obměna řiz je ojediněle doložena zejména z okrajů západo- 

opavského nář. typu. 
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Na celém zbývajícím území Čech a Moravy se vyskytuje označení piliny, které proniká i do oblastí vý- 

skytu slov řeziny a drtiny. 

Situace ve městech v podstatě odpovídá venkovskému okolí, pojmenování piliny je však progresivní. 

4 drtiny  Jg, SSJČ — Od drtit (to od psl. *dьr-tь ‚něco rozdrceného‘). 

piliny  Jg, SSJČ, SSJ, hluž. — Od pilovat. 

řez  v sled. významu jen nář. ; Jg slc., Bš řezí, hluž. rěz — Od řezat, viz 
řeziny. 

řeziny  Jg, SSJČ říd., SSJ rezina hromadné, Bš řezivy, hluž. rězyna 

sg. — Derivací od psl. *rěžǫ, rězati. 

 

řiz  jen nář. — Od řezat, viz řeziny, dále úžením sekundárně zdlouže- 
ného řez, viz tam. 

trtiny  jen nář.; stč., Jg, pol. trociny — K třít (staré deverbální adj. 

trtý).

5 piliny Po 1, Ju 1–6, Ru 2–5 

6 AJŚ 328, AJK 203, SSA 4.52 

Mj 

82 dřevařská palice (1326) — mapa s. 205 

1 M palice (-ly-, palca 604) 

kyjaň f. (ki- 826, 828, 829, k’ijun 835, k’ijuň 836, též k’ijaňa 834) 

kijunka (k’i-, též kijanka 731) 

kyjaňice (též 728) 

beran 610, 612, 614 

S bat 737 

N kij 746 

2  Na mapě je znázorněno územní rozložení nář. názvů pro dřevěnou dřevařskou palici určenou k zatloukání 

klínu nebo sekery do dřeva. 

Vedle rozdílů lexikálních byly zaznamenány především rozdíly slovotvorné (kyjaň × kyjánka × kyjanice). 

Výzkum zachytil většinové pojmenování palice (ojediněle i kyjaň) také ve spojení s adjektivem (dřevař- 

ská, drvařská, dřevěná a soumezná p.). Tyto zpřesňující atributy se v běžné komunikaci nevyskytují, a proto 

jsme je z mapování vyloučili. 

Nář. výzkum byl omezen pouze na Moravu. 

3  Na většině území se vyskytuje výraz palice. Odlišuje se pouze vých. pruh zkoumaného území slovotvor- 

nými variantami slova kyj. Ve stř. úseku vm. nářečí je obměna kyjanica, sev. vm. dialekty, jih ostravického úse- 

ku a Jablunkovsko má variantu kyjaň a širší Těšínsko obměnu kyjánka. Ze Znojemska je doloženo pojmenování 

beran.

4 bat  jen nář. (Jg ‚kyj, klacek‘, pol. ‚bič‘) — Od *batat ‚bít‘. 

beran  v sled. významu jen nář., stč. i Jg též baran mor., SSJ baran, 

hluž. boran (SSJČ ‚těžké kovové závaží určené k ručnímu 
zatloukání kůlů‘) — Přenesením pojmenování. 

kyjaň  f. jen nář. (SSJČ kyjan ‚kyj‘ nář.) — Derivací od kyj (psl. *kyjь, 

souvisí s kovat). Srov. I-59 hůl. 
kyjanice  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ kyjanica (SSJČ ‚kyj‘ říd.) 

— Derivací od kyj, viz kyjaň. 

 

kyjánka  SSJČ kyjanka říd., SSJ kyjanka dem., nář. (Jg kyjanka dem. 

‚nástroj k pobíjení u bečváře‘, Bš kyjanka val., laš. ‚krátký, 
hrubý kyj na otloukání prádla při praní‘) — Formální dem. od 

kyjaňa, kyjana, to od kyj, viz kyjaň. 

palice  Jg, SSJČ (hluž. palica ‚obušek‘) — Od psl. *pala, snad souvisí 
s pálit. Srov. I-59 hůl. 

5 palice Ju 1, 2, 5, Ru 2, 3 — palica Ju 6 — húl Ju 6 

6 ASJ III 276, AJŚ 324, AJPP 82 

Mj 

83 dobývat pařezy (1330) — mapa s. 207 

1 M dobývat 

vydobývat 

kopat 

vykopávat 
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kučit (též klučit 719) 

kučovat (kułčovať 816) — krčovať 668 (kurčovať 726, korcovać 835, 836) 

vindávat (též 336) 

N choďit na pařezy (jít 508, 667, iść 821), tahat 326, 328, trhat 745 (targac’ 833, 834) 

2  Byla zkoumána nář. pojmenování pro činnost ‚dobývat pařezy‘, tj. s úsilím je vykopávat. 

Zjištěné nář. výrazy se diferencují lexikálně a slovotvorně (dobývat × vydobývat, kučit × kučovat). Časté 

je zpřesnění slovesa prefixem vy- s prostorovým významem ‚směřování zevnitř ven‘. 

Místy v nář. už neexistuje termín, místo něho se užívá slovesa s obecnějším významem, např. vyndávat. 

Z mapování jsme vyloučili vazby chodit/jít na pařezy a slova označující činnost podobnou, např. škubat, 

štípat, sekat, tahat, vyvracet, vyrubovat apod. 

Na této mapě jsou zaznamenány pouze slovesné nář. ekvivalenty; označení závazného předmětu nebylo 

sledováno (viz II-84 pařez). 

3  Základní lex. protiklad představují slovesa dobývat a kopat. Ostatní výrazy mají charakter málo rozšíře- 

ných reliktů. 

Sloveso dobývat se vyskytuje na většině území jzč. a střč. nář. s přesahem na záp. Moravu. Tvoří též sa- 

mostatný areál v Podkrkonoší. Podoba vydobývat je typická pro sev. a jz. Brněnsko. Ostatní území Čech 

a Moravy charakterizuje pojmenování kopat, to vytváří též odděleně malý areál na Českobudějovicku 

a Doudlebsku. Slovesa vykopávat se užívá na vých. Brněnsku a rozptýleně zejména ve stř. části vm. nář. Na 

Valašsku jsou rozšířeny slovotvorné varianty kučit (sev. část) a kučovat (Vsetínsko). Zč. okraj s Chodskem 

a Manětínskem se vyděluje výrazem vyndávat. 

Další nář. pojmenování byla zapsána řídce a rozptýleně. 

Ve městech položka nebyla zkoumána. 

4  Většina sloves vznikla specifikací širšího obecného významu. U některých slovníkových dokladů nelze vždy s určitostí stanovit, zda 

jde o sledovaný význam ‚dobývat pařezy‘, nebo o význam širší, nespecifikovaný. Nebyla-li ve slovnících zapsána sekundární imperfektiva, 

uvádíme doložený perfektivní tvar téhož slovesa. 

dobývat  SSJČ dobývat pařezy (Jg, SSJ dobývať, pol. dobywać, hluž. 
dobyć, u všech nespecif.) — Imperfektivum k dobýt, psl. *do- 

byti. 

kopat  v sled. významu jen nář. (stč., Jg, SSJČ, SSJ, pol. kopać, 
u všech nespecif.) — Psl. *kopati. 

krčovat  jen nář.; Jg, pol. karczować — Od krč ‚pařez‘ (psl. *krъčь), 

k němu je paralelní forma klč (ve stejném významu), srov. 

kučit, kučovat (viz též I-213 špalek, II-84 pařez). 

kučit  jen nář.; Jg, SSJČ klučit (stč. klučiti ‚zkopávat pozemek‘, Bš 

kuľčiť ‚mýtiti, klučovati‘ laš.) — Holub-Kopečný z kluk (psl. 
*kъlkъ) ‚spleť kořenů při mýcení lesa‘. 

kučovat  jen nář.; Kt, Kl kučovať (Bš ‚mýtit les‘) — Od kučit, to ob- 

měnou původní podoby klučit. 

vydobývat  v sled. významu jen nář.; Kt (Jg, SSJČ, SSJ vydobývať, 
vydobýjať, pol. wydobywać, hluž. wudobyć, u všech nespe- 

cif.) — Prefigovaná podoba k dobývat, viz tam. 

vykopávat  SSJČ vykopávat pařezy (Jg, Kt vykopávati strom, kořen, 
SSJ vykopávať, pol. wykopywać, u všech nespecif.) — 

Sekundární imperfektivum k vykopat, to z kopat, viz tam. 

vyndávat  v sled. významu jen nář. (Jg, Bš vyndat, SSJČ ob. a ho- 

vor., u všech nespecif.) — Imperfektivum k vyndat. Holub- 

Kopečný vykládají z -ndati (to z adv. onde), vlastně ‚učinit 

něco ve smyslu předpony vy-‘ s přikloněním k dát. 

 
5 dobejvat Ju 3 — kopat Po 1 — kopať Ju 7 — vykopávat Ju 1, Ru 2, 3 — kučovat Ru 5 — krčit Ju 1, 2 — krčiť Ju 7 — korčovat Ju 4 — vindavat 

Ju 5 — vibírat Ru 4 

6 OLA 543 

Vj 

84 pařez (1329) — mapa s. 211 

1 M pařez — parez 

peň m. (též 757 nedubl., p’yň 818, 831, 833, 836) 

pňák (pyňok 828) 

krč m. (klč 676) 

stonek 

kohát 

krbál 718 (krbálek 716, grbál 714) 

S bapka 249, k„át 729 nedubl., kořéň 719, prdel 727, 732 (žert.), řiť, riť 728, špalek 660 

N nátoň 661, k„otek 818, bapka 238 ‚shnilý pařez‘ 
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2  Zjišťovalo se nář. pojmenování pro pařez, tj. zbytek kmene s kořeny zůstávající po poražení stromu v zemi. 

Vedle rozdílů lexikálních sledujeme na mapě rozdíl slovotvorný (peň × pňák) a hláskový (pařez × parez). 

Na většině území má tato reálie své specifické pojmenování. Ve Slezsku je však slovo peň nejen názvem 

pro pařez, ale často i pro kmen (srov. II-77 kmen). Poněvadž pařez vydobytý ze země se používá také jako špa- 

lek na štípání dříví, došlo místy k přenesení pojmenování pařezu na špalek (krč) nebo naopak názvu špalku na 

pařez (klát, špalek). (Srov. I-213 špalek.) Výrazem babka bývá ve stř. a jz. Čechách označován zakrslý strom. 

Slovo kohát zapsané především u staré generace v dubletě s pojmenováním pařez bylo někdy charakterizová- 

no jako ‚vykopaný pařez‘, ‚rozsochatý pařez‘ nebo ‚zbytek kořenů‘. Substantivum krbál (grbál) může podle 

ALJ znamenat také ‚starý‘, ‚suchý‘, ‚polámaný‘ nebo ‚zakrnělý strom‘, ‚pahýl‘ aj. Nelze tu vyloučit expresivní 

odstín. 

Velký rozsah podoby parez je dokladem dřívější depalatalizační tendence v českých nářečích (srov. I-67 

uhodit se; u slovesa uderit se). Podrobněji viz Hláskosloví. 

3  Nejrozšířenější výraz pařez, který je současně i pojmenováním spisovným, se vyskytuje v celých Čechách 

(v jzč. nářečích v hláskové obměně parez) a na velké části Moravy. Byl zapsán ve všech městech a je dubletní se 

slovem kohát v širším Podkrkonoší. 

Název krč vytváří oblast na severní Moravě. Setkáme se s ním také záp. od Opavy a v Podještědí. Jsou to 

pravděpodobně zbytky bývalého většího jazykového celku, jehož společný vývoj byl narušen německou koloni- 

zací. Toto pojmenování zachytila ještě KLA na Přerovsku a Zlínsku, klč na Olomoucku a Přerovsku a námi již 

nezapsanou podobu kúč na Uherskobrodsku a Hodonínsku. 

Typickým názvem pro pařez je ve slez. nář. a v sev. polovině vm. nář. slovo peň. Ve vých. Slezsku se mís- 

ty objevuje jeho slovotvorná varianta pňák. Na Slovácku se nachází malý areál s výrazem stonek. Slovo krbál 

bylo zaznamenáno řídce na Kyjovsku. Všechny naše sporadické doklady uvádí KLA na větším území. 

4 babka  Jg ‚kořen, spodek stromu‘, SSJČ lidový název — Přenesením 

pojmenování. Metafora častá u neforemných, nízkých nebo 
oblých předmětů. Srov. např. I-175 zvýšená část kamen. 

klát  jen nář.; stč. ‚špalek‘, ‚pařez‘, Kt mor. (Jg a SSJČ ‚špalek‘ nář.; 

SSJ ‚špalek‘) — Nejasné. 
kohát  jen nář.; Jg, Kt též koháč, SSJČ též koháč, kohák, vše nář. — 

Původní význam, asi ‚silný kořen u pařezu‘, byl později roz- 

šířen na celý pařez. Nejasné. 
kořen  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu; pojmenová- 

ní přeneseno na celý pařez. 

krbál  jen nář.; Kt krbík ‚vydlabaný pařez‘, SSJČ nář., ALJ též krbél 
a grbál — Podle Mch z kbel vložením -r-. Kbel náhradou za 

stbel (‚vykotlaný pařez, který se nasazoval na studánku‘) — 
Snad může souviset se slovem krb, jehož základní význam je 

podle Holuba-Kopečného ‚výduť‘ (v čm. nář. slovo krb zna- 

mená ‚budka pro ptáky‘, kŕb na Břeclavsku ‚roh na vodu 
a brousek‘). 

krč  jen nář.; stč., Jg, Bš též klč, pol. karcz (SSJČ ‚špalek‘ nář., SSJ kŕč 

expr. ‚hrčovitý koreň‘) — Asi z psl. *kъrčь. Snad variantní po- 
 

 

doba kořene doloženého v mor. nář. klčit a spisovném klučit. 

parez  jen nář. — Depalatalizací r’ > r. Viz pařez. 

pařez  stč., Jg, SSJČ — Deverbativum od pořezat se starým dlouže- 
ním (pō > pa). 

peň  jen nář.; stč., Kt mor., SSJČ nář., SSJ, pol. pień, dluž. pjeń — Psl. 

*pьńь. Nejasné. 
pňák  jen nář.; SSJČ pník expr. zdrob., říd., SSJ pniak hovor. expr., 

pník, pol. pniak, hluž. pjeńk — K peň. 

prdel  v sled. významu jen nář.; Kt ‚dolejší část stromu‘, ALJ 
Kyjovsko — Přenesením obecného vulgárního pojmenování 

zadní části těla na pařez. 

řiť  v sled. významu jen nář.; stč., (Jg ‚zadní část něčeho, např. sno- 
pu‘, hluž. rić ‚spodní konec snopu‘) — Přenesením, srov. pr- 

del. 

stonek  v sled. významu jen nář. Jg — Přenesením. Původní význam 
byl ‚lodyha rostliny, stopka, brk péra‘. Psl. *stonъkъ. 

špalek  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování kratšího 

kusu silného pně sloužícího jako podklad pro sekání dřeva 
podobně jako pařez. 

5 pařez Po 1, Ju 1–4, 6, Ru 4 — parez Ju 5, Ru 2, 3 — stonek Ru 5 — parkos Ru 4 

6 AJK 44:3 

Om 

85 keř (1351) — mapa s. 211 

1 M keř (keř f. 108) 

křák 

kříb (křéjb 704) 

chrást 

kopec (též 305, 308, 309, 316, 322, 330–332, 337, 432, 820) 

cháb 711,712, 74 

S škříček 736, škrípek 737 

N kotrč 628, korč 832 
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2  Mapa sleduje nář. ekvivalenty pro keř, dřevinu rozvětvující se téměř hned od kořene. Většina diferencí je 

lexikální povahy. 

Z mapování jsme vyloučili výrazy korč a kotrč, protože zpravidla označují keř zakrslý. 

3  V celých Čechách a na většině Moravy se užívá názvu keř. Sv. část Moravy a Slezsko mají odlišná po- 

jmenování, většinou jiné lexémy. 

Slovotvorná varianta základního výrazu – křák – se vyskytuje ve vých. části slezských nářečí. Zábřežsko 

a Litovelsko (dále domažlický úsek a záp. část jzč. nářečí, zde dubletně s keř) je charakterizováno slovem kopec. 

Stř. pás vm. dialektů, Přerovsko, Holešovsko a Jablunkovsko se vydělují označením chrást. Další areál tvoří vý- 

raz kříb, který byl zaznamenán v záp. podskupině slezských nářečí a v přilehlém sev. úseku vm. dialektů. Na sv. 

Kyjovsku bylo zapsáno sporadické označení cháb. 

4 cháb  jen nář. (Bš ‚haluz, prut‘) — Psl *chabъ. 

chrást  v sled. významu jen nář., Bš, hluž. chróst (SSJČ říd. chrasti- 
na ‚křovisko‘) — Psl. *chvorstъ označovalo původně suché 

větve stromů a keřů, pak rozšířeno i na nesuché keře. 

keř  stč., Jg, SSJČ, SSJ ker, pol. kierz — Psl. *kъr’ь souvisí s kořen, 
původní význam ‚odnož‘. 

kopec  v sled. významu jen nář., Bš — Přenesením významu ‚kopec‘ 

na keř; kopec (navršená zemina) i keř označovaly hranici. 

 

křák  jen nář., Bš křok, pol. krzak — Souvisí s keř, viz tam. 

kříb  jen nář., Jg křib mor., SSJČ též křib nář. — Souvisí s keř (křib 

i ve významu ‚kopec‘). 
škříček  jen nář., Bš i dem., SSJČ kříček dem. — Přisunutím š- k dem. 

křik, viz tam (srov. též I-145 poklička). 

škřípek  jen nář. — Souvisí patrně s křib (přisunutí š-). 

5 keř Po 1, Ju 1–5, Ru 4, 5 — chrást Ru 3, džbun, žbun Ju 5, 6 — křovina Ju 6 — loh Ru 2 — lohár Ru 1,2 — bušan Ru 1 — košák Ru 1 — košár Ru 

1 — rošťár Ru 1 — lohovej koš Ru 1 

6 ASJ III 262, AJK 311, SSA 3.95, OLA 371, ALE 46 

Mj 

86 mlází (1281) — mapa s. 213 

1 M mlází (mlázoví 130, mlázoučí 130) 

mláz m. (mláz f. 683) 

mlazina (mlázina 247, 431, 433, 439, 459) 

mláďí (mlaďičí 629, mláďič m. 506) 

mláď f. 435 (młaď 741, 752) 

mlaďina (mlaďiňí 157) 

mladý les (m. lesyk 818, młody las, losek 831, m„adá hora 732) 

houšťí 

houšť f. (houšťe 106, gujšč 835, 836, gunšč 835) 

houština (hušťina 314, 316, 326, 336, 337) 

paseka 

seč f. (seť 707, seča 730, síčka 643) 

podrost (podrust 836) 

mejto 

miť f. 

gojica 833 (hojňica 827) 

S drač 728, šónunk 118, 119, šlák 119 

N špinglovina 724, bidłovina 724, nálet 605, 610, 617, saďeňica 516, pocaďené 751 

2  V nářečním pojmenování mlází, tj. mladého lesa, se objevují vedle rozdílů lexikálních (např. mlází × hou- 

ští × paseka × seč) zejména diference slovotvorné (např. mládí × mláď × mladina × mladičí). Odvozeniny od zá- 

kladů mlad- a mlaz- zde hodnotíme jako obměny povahy slovotvorné: jejich diference je starobylého původu, 

sahá až do praslovanštiny. 

Nářeční výrazy pro sledovanou reálii se dělí do dvou skupin. První skupinu tvoří pojmenování s primár- 

ním vyjádřením příznaku ‚mladý‘, kdežto druhý okruh zahrnují slova, která mohou mít v českém národním ja- 

zyce poněkud jiný význam (houští, podrost, seč), nebo naopak mohou označovat pouze místo, na němž mlází 

vzrůstá (paseka, mýto). V některých oblastech chybí pro sledovaný druh lesa označení vůbec. Mluvčí je tu na- 

hrazují opisným pojmenováním dvojslovným (mladý les). Z mapování byly vyloučeny výrazy mající povahu 

lesnického termínu (např. nálet ‚mladý les vzniklý usazením nalétlého semene lesních dřevin‘, laťák, špinglovi- 
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na, bidlovina – vše označení mladého lesa jistého stáří se zřením k těžbě dřeva a jeho zpracování). Mapovány 

rovněž nebyly názvy, které označují mlází podle převažujícího druhu stromu. 

3  Obraz zeměpisného rozšíření jednotlivých výrazů je velmi členitý. Na převážné části zkoumaného území 

se vyskytují pojmenování odvozená od kořene mlad-, a to buď samostatně, nebo v koexistenci s jinými výrazy. 

Nejrozšířenějšími výrazy odvozenými od kořene mlad- jsou varianty mlází a mládí. V Čechách se mnohde vzá- 

jemně překrývají, a to zejména při okrajích zkoumaného území: podoba mládí byla zachycena v oblasti mezi 

Prachaticemi a Českými Budějovicemi, v sev. polovině nář. svč., na širokém Brněnsku a na většině území 

slez. nář. Slovotvorná varianta mladina, územně vždy navazující na areály výskytu pojmenování mládí, zabírá 

centrální úsek přechodného pásu česko-moravského, odkud přesahuje na západ i východ; objevuje se též v již. 

úseku nářečí vm. Opisným pojmenováním mladý les se vydělují především lokality v Polsku s přilehlým okra- 

jem Slezska a Frenštátsko. Výraz mlází, shodný se spisovným jazykem, je typický zejména pro nář. česká v už- 

ším smyslu. Jeho nedubletní výskyt byl nejsouvisleji zaznamenán ve střední části a na sv. okraji Čech, 

v již. úseku bývalé hranice česko-moravské, dále na Boskovicku a především ve vých. polovině střm. nář. 

Podoba mláz se vyskytuje v jižní polovině nář. zč. (s výjimkou úseku domažlického), varianta mlazina byla za- 

psána rozptýleně v nář. jzč. a v územní návaznosti na zč. výraz houština. 

Na Moravě dochází ke zřetelnějšímu vydělení areálu s odlišným lexémem. Nedubletní pojmenování seč se 

tu vyskytuje na jihozápadě, dále ve střední části nářečí střm. a v severní a střední části dialektů vm. V Čechách 

se jako oblasti s jiným lexémem zřetelněji vyčleňují jižní Benešovsko a široké Táborsko pojmenováním paseka 

a severozápadní polovina svč. nář. výrazem mýto (odděleně na Domažlicku byla zaznamenána varianta myť). 

Označení houští se vyskytuje téměř vždy v dubletě s pojmenováním většinovým. Soustředěněji bylo zazname- 

náno v nář. zč. (v jejich sev. polovině v podobě houština), dále na Doudlebsku a odděleně pak na již. Opavsku. 

Lexém podrost byl zapsán na Moravě a ve vých. Slezsku, vždy však na rozhraní areálů různých nářečních po- 

jmenování. 

Ve městech se výzkum neprováděl. 

4 drač  jen nář. — Zřejmě od slovesa drát ‚rozdírat, drásat‘, psl. *dьrti. 

hájíce  jen nář. — Od háj ‚les‘. 

houští, houšť, houština  v sled. významu jen nář. — Specifikací vý- 

znamu. 
mláď  f. SSJČ zast. kniž. — Kolektivum, stč. (Gb) tvar mlád, zakon- 

čení -ď analogií podle nepřímých pádů nebo přímo z psl. 

*moldi. Od základu *mold- ‚mladý‘. 
mládí  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ‚mladé větvičky stromů, 

výhonky‘ říd.) — Kolektivum od mláď, viz tam. 
mladina  Jg, SSJČ, SSJ též mládnik — Kolektivum od základu 

*mold- ‚mladý‘. 

mladý les  popisné dvouslovné pojmenování. 
mláz  m. stč. mlázě f., Jg mláz f., SSJČ mláz f. říd. — Od mláz f. změ- 

nou rodu zřejmě podle subst. les, nebo z psl. *moldjo, to od 

*mold- ‚mladý‘. 

 

mlází  Jg, SSJČ, pol. młododrzewie — Kolektivum od mláz, viz tam. 

mlazina  Jg, SSJČ, luž. młodźina — Kolektivum od mláz, viz tam. 
mýto  v sled. významu jen nář.; stč. — Přenesením významu nář. mýto 

‚mýtina‘. 

myť  jen nář. — Přenesením významu nář. myť ‚mýtina‘. 
paseka  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu. 

podrost  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu ‚keře nebo 

mladé stromky rostoucí pod vysokým porostem‘. 

seč  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu nář. seč ‚mýti- 

na‘. 

šlák  jen nář. — Přejato z něm. (Schlagjugend ‚mlází‘). 
šónunk  jen nář. — Přejato z něm. (Schonung ‚hájený revír‘). 

5 mladí les Ru 5 — mladej les Ju 4, Ru 4 — podmladek Ju 4 — houšťina Ru 3 — hóšťi Ju 6 — mejťi Ru 1 — šoununk Po 1 — braňevina Ju 3 — šika- 

ra Ju 1, 2 

6 — 

Kl 

87 kapradí (1348) — mapa s. 215 

1 M kapraď f. — papraď 703, 747 — papráď 749 — paproť (papruć 834, papruč 835) 

paprád m. 742, 753 

kapradí (kapraďi 603, kapřadžy 802, chabraďí 302, chamradí 302, kapraďo„či 106) — kapráďí — 

kapradlí — krapadlí 419, 428, 463, 465 — kapraťí (chaproći 830) — papraďí — papráďí (též 

paproďi 821, paprúdrjé 755) — papradlí — papráťí (paprući 831) 

kapraďina — kapraťina 107, 624 — papraďina 732 — paproćina 832, 84 (papručina 836) 

paprátka 705, 751, 809 (paprutka 825) 

peračyna 749 (feračyna 749) — perečina 816, 817 — ferečina 828, 836 (ferečyna 834, ferec’ina 829, fereći- 

na 833) 
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fereči 827 (ferenc’i 826) 

čertovo péří (č. peří 623, 679, 680) 

čerťí peří 678 (č. péřý 708, č. piro 660, 661) 

S haďi peřina 516, čertokrija 714, čertovo křídlo 638 

N prašivec 513 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty pro kapradí, tj. kapradinový porost. Vedle kolektiv tvořených formantem 

-í (např. kapradí, ferečí) byly výzkumem zachyceny i výrazy, u nichž není pojetí kolektivnosti zcela jednoznač- 

né. Jde především o pojmenování tvořená polyfunkčním sufixem -ina, který slouží jak k označení hromadných 

jmen, zejména názvů porostů (míst), tak k označení jednotlivin (např. ferečina, perečina a snad i kapradina). My 

je zde považujeme za kolektiva. Do mapování jsme zahrnuli i po formální stránce zřejmá singulárová označení 

(např. paproť, paprátka); v určitém komunikačním kontextu mohou totiž i ona fungovat v jazyce jako názvy 

označující soubor jednotlivin téhož druhu, v našem případě porost. 

Mapován byl i výraz paprátka, který ve spisovném jazyce slouží k označení menšího druhu kapradin. Nář. 

mluvčí (a podobně i ALJ) jej však uváděli zpravidla bez jakéhokoli významového zpřesnění, tedy jako plno- 

hodnotný ekvivalent slova kapradí. 

Z četných hláskoslovných rozdílů u výrazu kapradí a jeho slovotvorných variant se jako nejvýraznější jeví 

zachování podob s původním náslovným (reduplikačním) pa- (např. paprádí, paproť, papradina), dále podob 

s etymologicky náležitým -ť- (např. kapratí, kapratina, paprátí, paproť) a podob se zdlouženou samohláskou 

v základu (kaprádí, paprádí, paprátí); všechny se uchovávají při okrajích zkoumaného území. 

3  Téměř celoúzemní pojmenování kapradí (s příslušnými hláskovými a slovotvornými variantami) doplňu- 

jí regionalismy ferečina/perečina/ferečí a čertovo/čertí peří. 

V Čechách spíš už jen na okrajích a odděleně na stř. Moravě byly zaznamenány podoby s původním ne- 

znělým zakončením základu: kapratí, ojediněle kapratina. Na Táborsku a Jindřichohradecku byla zachycena va- 

rianta kapradlí, na jč.-mor. pomezí forma krapadlí. Podoba kaprádí je doložena ze stř. pásu vm. nář. v návaz- 

nosti na označení paprádí, paprátí (viz níže). Při okrajích střm. nář. a přilehlých úseků vm. nář. byl zapsán (často 

nedubletně) výraz kapradina. Ekvivalent kapraď se vyskytuje roztroušeně na Moravě a ve Slezsku. 

Z podob s původním náslovným pa- jsou nejrozšířenější formy paprádí (zhruba ve střední části vm. nář.) 

a paprátí (v sev. úseku vm. nář. a ve středoopavském nář. typu). Ze záp. pošumavského okrajového úseku je dolože- 

na podoba papradí, z Klatovska a Příbramska varianta papradlí. Podoby s pův. -ť doplňuje ještě ekvivalent pap- 

roť, který byl zapsán na Hlučínsku a ve zkoumaných lokalitách v Polsku. Ve Slezsku a na již. Vsetínsku byl oje- 

diněle zapsán výraz paprátka. 

V jv. cípu Slezska je rozšířen výraz ferečina/perečina. Z téže oblasti se ojediněle dokládá forma ferečí. 

Dvojslovná pojmenování čertovo peří, čertí peří jsou rozšířena na Vyškovsku, Holešovsku a Zlínsku. 

V městské mluvě převažují výrazy shodné se spisovným jazykem, a to kapradí a často i kapradina. 

4  Vzhledem k tomu, že se v citovaných slovnících významy ‚kapradí‘, ‚kapraď‘ a ‚kapradina‘ často vzájemně zaměňují, v oddíle 4 je 

s výjimkou SSJČ nesledujeme. 

čertí peří  jako sousloví jen nář.; ALJ čertí péro Morava — 

Dvojslovné pojmenování; viz čertovo peří. 
čertokryje  jen nář. — Složenina. K významu viz čertovo peří. 

čertovo křídlo  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování; 

přenesené pojmenování křídlo specifikováno přívlastkem, 
viz čertovo peří. 

čertovo peří  jako sousloví jen nář.; Jg čertovo řebro slc.; Kt 

u Vsetína, Kl čertovo rebro — Přenesením kolektiva peří na 
základě podobnosti listů kapradí s perem a jeho specifikací 

adjektivem. V pojmenování se odráží pověra, že „čert květ 

kapradí střeží, aby nikdo pomocí jeho pokladů jemu svěře- 

ných nenalezl“ (V. Machek: Česká a slovenská jména rost- 

lin, Praha 1954, s. 32). 

ferečí  jen nář. — Viz ferečina. 
ferečina  jen nář.; Bš, ALJ, K1 feračina — Podle Mch (vydání z r. 

1957) z rum. ferigă ‚osladič‘ (= druh kapradiny). 

hadí peřina  jako sousloví jen nář. — Substantivum peřina (to odvo- 
zeno od peří snad analogicky podle kapradina; viz čertovo 

peří) specifikováno adjektivem hadí, které je časté u názvů 

rostlin. 
kapraď  f. Jg kaprad m.; Kt též kaprad m., SSJČ ‚náš nejběžnější 

 

druh kapradin (rod Dryopteris), SSJ „správ. papraď“ — 

Z pův. podoby základu *pord-/-t, který je dále nejasný, snad 
praevropský (psl. *paportь); podle Holuba-Kopečného se 

řadí asi k ide. kořeni *(s)per- (rostliny s listy křídlatými). 

Izolovanost slova v jazyce byla příčinou disimilace redupli- 
kační slabiky pa- v ka-. 

kapradí  Jg, SSJČ ‚kapradinový porost‘ — Z kapraď formantem -í; 

viz tam. 
kaprádí  jen nář. — Dloužením základové samohlásky v kolektivech 

na *-ьje; viz kapradí. 

kapradina  Kt kapradiny pl. f., SSJČ bot. kapradiny ‚třída kapraďo- 

rostů (Polypodiopsia)‘ a kapradina ‚nekvetoucí lesní rostlina 

se zpeřenými, z oddenku vyrůstajícími listy nesoucími na 

rubu výtrusnice (rod Polystichum)‘, SSJ „správ. papradina“ — 
Sufixem -ina z kapraď; viz tam. 

kapradlí  jen nář. — Patrně příklonem k slovům podobně znějícím; 

viz kapradí. 
kapratí  jen nář.; stč. kapratie — Viz kapraď a kapradí. 

kapratina  jen nář. — Viz kapraď a kapradina. 

krapadlí  jen nář. — Přesmykem z kapradlí; viz tam. 
paprád  m. jen nář.; Jg paprat m. zast., Kt paprať m., SSJČ paprut 
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m. slov., ALJ paprad m. Morava — Z kapraď f. přechodem 
k mužskému rodu a dloužením základové samohlásky. 

papraď  jen nář.; Kt též paprať, paprast, SSJ — Viz kapraď. 

papráď  jen nář. — Dloužením základové samohlásky z papraď; viz 

tam. 

papradí  jen nář.; Jg zast., Bš kol., SSJ papradie — Viz kapradí. 

paprádí  jen nář., ALJ paprání Morava, Břeclav, Podluží — 
Dloužením základové samohlásky v kolektivech na *-ьje; viz 

papradí. 

papradina  jen nář.; SSJ — Viz kapradina. 
papradlí  jen nář. — Viz kapradlí. 

paprátí  jen nář.; Kt paprutí Ostravsko, paprúdzie, Bš paprúdí, pa- 

prudzjé, obě horňácky, ALJ též paprúdje vm. — Viz paprádí 
a kapraď. 

paprátka  Bš paprádka kol., paprutka, papruška, ALJ paprátko, 
 

papruška, u všech ‚kapradí‘, ALJ paprátka ‚kapraď‘, SSJ 
papradka ‚druh kapradí‘, Kt papratka, SSJČ papratka, 

u obou ‚kapradina s jemně členěnými listy (rod Athyrium)‘, 

Jg mor., Kt paprotka, papradka, pol. paprotka, u všech ‚osla- 

dič‘. 

paproť  jen nář.; Kt papruť, paproč slov., Bš paproč, Kl papruď, pol. 

paproć f., hluž. papróć, papróš, papruš — Viz kapraď; podo- 
ba s -o- v návaznosti na polské jazykové území. 

paprotina  jen nář.; Bš papratina — Z paproť (viz tam) sufixem -ina. 

peračina  jen nář.; Kt slov., SSJČ slov. a nář. ‚kapraď‘, Bš též perač- 
ka, SSJ peráčina, Kl též perašina, obě ms. horňácky, val., fe- 

račina Vsetín — Viz ferečina; podoby peračina a perečina 

(viz tam) kontaminací s peří, popř. peřina (viz čertovo peří; 
listy kapradí se podobají péru). 

perečina  jen nář. — Viz ferečina a peračina. 

5 kapraďí Ju 3, 7, Ru 2, 5 — kapraďi Ju 4 — kaproďi Po 1 — kapraťí Ju 3 — kapraťi Ju 1,2 — kapradlí Ru 3 — papraťi Ju 6 

6 AJŚ 179, AJPP 296, SSA 3.125, OLA 454 

Ši 

88 jedlá houba (1338) — mapa s. 217 

1 M houba — huba 

hub m. 652, 702, 820 

hřib — hříb (též 728) 

hříbek (hřé- 665, 65, 66, řé- 644, 647, 648, 651, 665) 

kozák 

2  Nář. výzkum zjišťoval souhrnná pojmenování pro jedlé houby. Ta vykazují vedle diferencí lexikálních ješ- 

tě diference hláskoslovné (např. houba × huba, hřib × hříb) a slovotvorné (hřib × hříbek). 

Na části Moravy a ve Slezsku došlo k zobecnění názvů určité jedlé houby. Výrazů hřib, hříbek a kozák se 

tu užívá ve sledovaném významu, tj. pro všechny jedlé houby. 

3  Celé Čechy, většina Moravy (zhruba po čáru Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Uherský Brod) a záp. Slezsko 

s přesahy na východ mají výraz houba. Ten se na moravském a slezském území vyskytuje jen v hláskové podo- 

bě huba. Rodová varianta hub je doložena sporadicky na Moravě. 

Vých. Slezsko s Hlučínskem, Valašsko s přilehlým Holešovskem a Uherskobrodskem se odlišuje označe- 

ním hřib. Jeho hlásková obměna hříb byla zapsána ve vm. dialektech v úzkém pruhu při hranicích se 

Slovenskem. Na Brněnsku, Boskovicku, Litovelsku a Zábřežsku je slovotvorná varianta hříbek (často v dubletě 

se slovem huba). 

Další pojmenování kozák se soustředěněji dokládá pouze ze Vsetínska. 

Výraz houba, shodný se spisovným jazykem, proniká i do moravských měst, kde bývá často v dubletě 

s označením hřib, popř. hříbek. 

4 houba  stč. húba, Jg též húba zast., SSJČ — Psl. *gǫba ‚houba vůbec‘. 

Srov. II-93 jedovatá houba. 

hřib  v sled. významu jen nář.; stč. též řib, Jg, Bš, pol. grzyb, hluž. 
hrib — Psl. *gribъ ‚houba (jedlá) vůbec‘. Srov. II-93 jedovatá 

houba. 

hříb  jen nář.; SSJ hríb lid. — Sekundárním dloužením z hřib, viz 

tam. 

 

hříbek  v sled. významu jen nář.; Jg dem., SSJ hríbik, hríbček říd., 

oba dem., expr., ALJ vm. — Formální deminutivum, viz hřib. 
hub  jen nář. — Změnou rodu pod vlivem hřib, viz huba. 

huba  jen nář.; SSJČ nář., SSJ, hluž. hubica, ALJ čm. — Stará „mo- 

ravská“  krátkost, viz houba, 
kozák  v sled. významu jen nář.; ALJ čm. — Rozšířením významu. 

Srov. II-90 kozák. 

5 houba Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — hóba, hó„ba Ju 6 — huba Ju 7 — hřib Ju 7 

6 ASJ IV 46 (pl.), MAGP 555 (pl.), AJŚ 164, AJPP 297 (pl.), OLA 447 

Mj 
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89 liška (druh houby) (1343) — mapa s. 217 

1 M liška 

kuřátko — kuřítko (též 511, kuřietko 801) 

kuře (kure 83) — kuřa 

kurka (též 801) 

kuřyčka 749, 750 

kuřáček 753 

2  Sledovalo se územní rozložení nář. názvů pro lišku, žlutou houbu s nálevkovitým kloboukem 

(Cantharellus cibarius). 

Nář. názvy pro lišku vykazují vedle lexikálního rozdílu (liška × kuřátko) především několik diferencí slo- 

votvorných (např. kuřátko × kuřička × kurka) a rovněž některé rozdíly hláskoslovné (např. kuřátko × kuřítko). 

O nich podrobněji viz V-9 housátko. 

3  Dvojice výrazů liška a kuřátko patří k výrazným čes.-mor. protikladům. V Čechách s přesahem na jz. 

Moravu se vyskytuje označení liška. Na ostatním území jsou různé slovotvorné varianty od základu kur-, a to na 

zbylém území Moravy formální deminutivum kuřátko (na jz. Moravě a na záp. okraji Slezska v přehlasované 

podobě kuřítko), na východě Slezska vytváří kompaktní oblast slovotvorná varianta kurka. Na téměř celé 

Moravě byla roztroušeně a nezřídka nedubletně zaznamenána základní forma kuře (ve vm. dialektech v nepře- 

hlasované podobě kuřa). 

Slovo liška, shodné se spis. jazykem, proniká jen do mluvy mladé generace mor. měst. 

4  Všechny výrazy jsou motivovány podobností barvy houby s barvou lišky (šelmy psovité) a kuřete. 

kurka  jen nář.; pol. 

kuřa  jen nář. 

kuřáček  jen nář.; Bš kuřáčky pl., horň. (kuřák ‚houba‘ Brumov). 
kuřátko  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., SSJ kuriatko (Jg ,hou- 

ba rodu Clavaria a Hydnum‘). 

kuře  v sled. významu jen nář. 

kuřička  v sled. významu jen nář.; Bš kuřičky Brumov. 

kuřítko  jen nář.; Bš Brumov — Viz kuřátko. 
liška  stč. lišky pomn., SSJČ (Jg též ,ryzec a houba rodu Clavaria‘). 

5 liška Po 1, Ju 1–4, Ru 3 — kuřátko Ju 6 

6 AJŚ 170, AJK 120, SSA 3.115 

Mj 

90 kozák (1341) — mapa s. 219 

1 M kozák 

kozár (kojzár 437, 440, 451, 452, 459, 460, 45, kouzár 453, kouzar 461) 

koza 143, 144, 153, 219 

sivy kozák (syvák 722, šedy k. 824, hňedy k. 828) 

biły kozak 805, 807, 812 

březovy kozak 810, 820 

špičňík (též 602) 

špičák 

březák (březňák 512, březovák 301, 415, březináč 644, podbřezák 106, 318, 423, 439, 440, 752, podbří- 

zák 107, 136, podbřezňák 654) 

vosikáč (vosečňik 120) 

hrabovňík 727 (hrabeuňák 757, hrabovjok 826) 

koloďej 325, 328, 329 (koloďeják 425, 427) 

křemenáč 434, 435 (křemeňák 416) 

N polok 825, kravák 305, modrák 337, kožeňák 416, kožešňík 464, kolouch 426, honzík 630, puťič 701, synál 722, jalofčák 750 

2  Nářeční názvy pro kozáka, houbu příbuznou hřibu, s hladkým hnědošedým kloboukem na štíhlém černě 

skvrnitém třeni (bot. kozák březový, Leccinum scarbum), jsou poměrně pestré a mají vztah k pojmenování pro 

blízce příbuzný křemenáč (viz II-91). Většinou se obojí názvy rozlišují, a to buď jako ve spis. jazyce (čes. ko- 

zák × křemenáč, mor. kozák × janek), nebo se různí atributem (slez. sivý kozák × červený kozák). V některých ob- 

lastech, zvl. např. na území jzč. výrazu špičník, se názvy pro obě houby často shodují (např. březák, osikáč, ko- 

loděj ‚kozák‘ i ‚křemenáč‘), nebo se různě zaměňují (dokonce i křemenáč ‚kozák‘ × kozák ‚křemenáč‘ – 434). 
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Přes tuto nejistotu v pojmenování jsou nářeční názvy pro kozáka ještě poměrně výrazně zeměpisně vyhraněny. 

Časté jsou mezi nimi názvy motivované symbiózou s kořeny stromů, u nichž houba roste (březák, osikáč, hra- 

bovník), některá označení byla přenesena od jiných hub (koloděj). Některé regionální názvy (např. jzm. švec, 

vm. plzák a migoň) doložené v KLA nebyly už naším výzkumem potvrzeny. 

Vedle rozdílů lexikálních se na mapě sledují i diference slovotvorné (kozák – kozár – koza, špičník – špi- 

čák); varianty hláskoslovné (kojzár, kouzár) se jen připomínají. 

3  Z území českého jazyka s většinovým pojmenováním kozák se vyčleňuje jzč. oblast výrazu špičník (s řid- 

ší variantou špičák). Tato oblast však nezahrnuje Českobudějovicko, kde se – stejně jako na szč. okrajovém úse- 

ku lounském a v centrální skupině střm. nářečí – užívá varianty slova kozák, a to kozár. Ostatní ekvivalenty jsou 

většinou dubletní a nevytvářejí ostře vymezené areály. Z nich nejrozšířenější je výraz březák (je soustředěn zvl. 

v jč. oblasti a na čes.-mor. přechodu); pojmenování osikáč (na Strakonicku a Táborsku) a koloděj (zvl. na 

Plzeňsku a již. Táborsku) se vyskytují jen řídce. 

Ze slovotvorných a jiných obměn základního výrazu byla (vedle už zmíněné obměny kozár) zachycena vč. 

varianta koza (mezi Kolínem a Hradcem Král.), zejména pak slez. souslovná pojmenování sivý kozák, bílý kozák 

a březový kozák, která stojí v protikladu k sousloví červený kozák ‚křemenáč‘ (viz mapu II-91). 

U mladé generace ve městech pronikl téměř všude název kozák, shodný se spis. jazykem. 

4 bílý kozák  jako sousloví jen nář. — Slovní spojení z adj. bílý a subst. 

kozák, viz tam. 
březák  SSJČ říd. — Od březový, k bříza, nebo univerbizací z březo- 

vý kozák. 

březový kozák  SSJČ bot. kozák březový — Sousloví; adj. od bříza, 
subst. kozák, viz tam. 

hrabovník  jen nář. — Od hrabový k nář. hrab ‚habr‘ nebo univerbi- 

zací spojení hrabový kozák. 
koloděj  v sled. významu jen nář. — Přenesením (stč. ‚křemenáč‘, Jg 

a SSJČ bot. ‚hřib koloděj‘). 

koza  v sled. významu jen nář. — Patrně nář. změnou rodové charak- 
teristiky ke kozák, viz tam. 

kozák  stč., Jg též kozáč, SSJČ, SSJ — Od koza; metonymií, patrně 

 

 

podle toho, že roste i na neúrodných paloucích, kde se pásá- 

valy kozy. 

kozár  jen nář.; stč. kožár (?), Jg též kožar — Od koza, viz kozák. 
křemenáč  v sled. významu jen nář. — Přenesené pojmenování pří- 

buzné houby (stč., Jg, SSJČ bot. ‚křemenáč osikový‘). 

osikáč  jen nář. — Od osikový, k osika, nebo univerbizací spojení osi- 
kový kozák. 

sivý kozák  jako sousloví jen nář. — Slovní spojení z adj. sivý ‚šedý‘ 

a subst. kozák, viz tam. 
špičák  v sled. významu jen nář.; Jg — Viz špičník. 

špičník  jen nář., stč. špička, Jg, SSJČ ‚lid. název jedlých hub s vy- 

sokým třeněm (zvl. kozáka)‘ — K špice, špička ‚hrot‘, meta- 
foricky podle tvaru plodnice. 

5 kozák Po 1, Ju 1–4 

6 ASJ III 248, AJŚ 169 

Jč 

91 křemenáč (1342) — mapa s. 221 

1 M křemenáč (křemeňáč 217, 223, 225, 237, 436, 447) 

křemeňák (křemenák 103–105, 113–115, 124, 128, 129, 131, 133, 144, 145, 153, 154, 219, 220, 

245, 257, 434, 439, 501) 

křemelák (křamelák 612, 613) 

kameňák 

kamenáč 644, 646 

janek (janko 755) 

kozák 

kozár 438, 455, 456 (kojzár 459, 460, kouzár 453, kouzar 461) 

červený kozák (též 601, červenej kojzár 459, 460, pravy kozak 802) 

špičňík (též 407, 431, 462, špičák 307, 327, 433, též 407, 462) 

březák (též 311, 336, 413, břízák 333, březňák 431, březlák 253, březovák 308, 322, též 319, 336, též bře- 

zináč 319, též podbřezák 106, též podbřízák 107) 

vosikáč (vosekáč 106, 107) 

osičák (osičjak 755, osikovec 741) 

vosičňík 241, 242 (vosečňik 211, 212) 

vosák 309 (vosovák 321, vosiňák 322) 

podborovák 107, 211 (podborúfka 749, 750) 

březovej hříbek 406 (b. hřejbek 454, jalofcovej hříbek 252, červenej h. 249, 433) 
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koloďej 

červeňák (červenáč 313, červeňík 739, červenka 701, červinka 701) 

modrák (modřák 738, 811, 72, modráč 408) 

siňák 725, 726, 743 (synał 815) 

cihlář 519, 520, 603 (cihlák 602) 

turek 421, 723, 724 

polok 

havíř (horňík 250) 

kovář 439, 440, 457 (kovařík 415, 419) 

šlejfíř 301 (šlajfíř 302, šlajferák 303) 

voják 237, 243, 325, 724, 740 

pana 817 (panenka 747, paňička 816) 

rutkup 205, 206, 208 (ritkup 207, rutchejtlik 202, rotoka 652) 

S bosňák 752 

N modrák 112, březňak 811, dubák 415, 438, chvoják 328, ívák 333, jałofčák 749, kolouch 417, zajičak 821, červenej kluk 448, ňemec 

91 

2  Na rozdíl od pojmenování kozáka (II-90) jsou nářeční názvy pro blízce příbuzný křemenáč, tj. hřib s čer- 

veně oranžovým kloboukem a s tuhým hnědě skvrnitým třeněm (bot. křemenáč osikový, Leccinum aurantia- 

cum), mnohem pestřejší. Týká se to zejména oblasti jz. Čech, tedy území, kde se pro příbuzného kozáka, s nímž 

se názvy pro křemenáč často kříží a zaměňují, obvykle užívá výrazu špičník. Zde se v sledovaném významu 

uplatňují různá paralelní pojmenování (např. kozák, špičník, březák, osikáč, koloděj). Kromě toho jsou však i čet- 

né názvy, které se vážou jen na křemenáč. Zpravidla jde o jasně motivovaná pojmenování podle nápadné barvy 

klobouku (červeňák, červený kozák, rutkup), podle modrající dužiny po řezu (modrák, siňák), podle tvrdosti du- 

žiny (křemenáč, kameňák) a o různá označení metaforická, jejichž motivačním impulzem mohly vedle uvede- 

ných vlastností (srov. např. cihlář, turek, bosňák, havíř, kovář) být i další charakteristické okolnosti jako nápad- 

nost, robustnost, zavalitost nebo krásný vzhled houby (janek, voják, panna). V řadě případů působily různé 

zdroje motivace paralelně, někdy už dnes není motivace průhledná (šlejfíř, polák). 

Místy se tyto houby málo znají. V oblastech bez lesů (např. na již. Moravě) nářeční pojmenování přiroze- 

ně nejsou. 

3  Pro nářeční pojmenování křemenáče jsou na většině území českého jazyka charakteristické velké areály 

s poměrně ostře vymezenými oblastními názvy: střč. výraz křemenáč (odděleně též v jč. oblasti, zvl. na 

Budějovicku) a jeho svč. varianta křemeňák (včetně podoby křemelák zvl. na Třebíčsku), mor. janek, slez. čer- 

vený kozák a označení polák na Těšínsku. 

Naproti tomu oblast jzč. spolu s jz. cípem Moravy se vyznačuje pestrou mozaikou různě se prolínajících 

paralelních pojmenování s převažujícími, ale územně málo vyhraněnými výrazy březák, špičník a kozák. Kromě 

těchto frekventovaných pojmenování se zde vyskytují místy ještě další, často dubletní názvy, které pokračují 

dále do středu a na východ Čech i na jejich ostatní okraje včetně čes.-mor. přechodu; odděleně se s nimi setká- 

váme také ve vm. oblasti. 

Některé z těchto názvů mají širší zeměpisné uplatnění. Tak např. téměř na všech zmíněných okrajových 

úsecích shledáváme výraz červeňák, včetně přejaté formy rutkup (hlavně na szč. okraji), poměrně rozšířené, ale 

málo územně vyhraněné až rozptýlené jsou výrazy modrák, voják, turek, koloděj (zč.) a březový hříbek (střč. 

a jč.). Mnohá tato označení se soustřeďují do menších úseků, a jsou tedy regionálně příznaková, např. osikáč 

(zvl. Táborsko) a varianty osičník (sev. Benešovsko a vých. Roudnicko), osák (Klatovsko) a osičák (střed. úsek 

vm. nářečí), dále havíř (Příbramsko), šlejfíř (Chodsko), kovář (zvl. Jindřichohradecko), kameňák (Novoměst- 

sko), kamenáč (Zábřežsko), cihlář (vých. Slavonicko), panna (Frenštátsko), siňák (zvl. Zlínsko). 

Města mají ještě často výrazy shodné s venkovským okolím. 

4 bosňák  v sled. významu jen nář. — Přenesením jména obyvatele 

Bosny (podle červené čepice). 

březák  v sled. významu jen nář. — Od březový, k bříza, nebo univer- 
bizací sousloví březový hříbek. 

březový hříbek  jako sousloví jen nář. — Slovní spojení k adj. březo- 

vý (viz březák) a formální dem. hříbek. 
cihlář  v sled. významu jen nář. — Od subst. cihla (podle barvy klobouku). 

červeňák  v sled. významu jen nář. — Od červený nebo univerbizací 

sousloví červený kozák, viz tam. 

 

červený kozák  jen nář. — Sousloví z určujícího adj. červený (podle 
barvy klobouku) a subst. kozák, viz tam. 

havíř  v sled. významu jen nář. — Přenesením (podle červeného cho- 

cholu slavnostní uniformy havíře, popř. i podle její tmavé 
barvy). 

janek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu ‚hloupý 

Honza‘ (snad podle nápadné neochranné barvy klobouku). 
kamenáč  Jg, SSJČ — Od kámen (podle tvrdosti dužiny). 

kameňák  (SSJČ ‚tvrdý hřib‘) — Viz kamenáč. 
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koloděj  v sled. významu jen nář.; stč. — Přenesené pojmenování 
příbuzné houby (Jg, SSJČ bot. ‚hřib koloděj‘). 

kovář  v sled. významu jen nář. — Metaforické označení podle 

kováře (tmavá barva). 

kozák  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování příbuz- 

né houby (stč. kozák, Jg, SSJČ bot. ‚kozák březový‘). 

kozár  v sled. významu jen nář. — Viz kozák. 
křemelák  v sled. významu jen nář. — Od křemel zast. a nář. ‚křemen, 

kámen‘, viz křemenáč. 

křemenáč  stč., Jg, SSJČ — Od křemen (podle tvrdosti dužiny). 
křemeňák  Jg křemenák, SSJČ říd. — Viz křemenáč. 

modrák  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ ‚houba na řezu modra- 

jící, např. kovář n. koloděj‘, SSJ) — Od modrý, specifikací 
slova se širším významem. 

osák  jen nář. — od psl *osa ‚osika‘. 
osičák  jen nář. — Viz osikáč. 

osičník  jen nář. (SSJ též osikovec ‚kozák osikový‘) — Viz osikáč. 

osikáč  jen nář. — Od osikový, k osika, nebo univerbizací z osikový 
kozák. 

panna  v sled. významu jen nář. — Metaforické označení podle pan- 

na ‚dívka‘ (podle krásného vzhledu). 

podborovák  v sled. významu jen nář.; Jg podborovník (SSJČ bot. 
‚suchohřib kožák‘) — Od podborový, tj. pod borovicemi ros- 

toucí. 

polák  v sled. významu jen nář. — Přenesením jména příslušníka ná- 

roda, motivace nejasná. 

rutkup  jen nář. — Pojmenování podle „červené hlavy“ houby, přeja- 

to z něm. 
siňák  v sled. významu jen nář. (Jg sinák mor. a slc. ‚modrák, kuřát- 

ka‘, SSJČ sinák nář. ‚jedlý hřib na řezu modrající, modrák‘) 

— Od siný ,modrý‘, specifikací slova se širším významem. 
šlejfíř  v sled. významu jen nář. — Metaforické označení slovem pře- 

jatým z něm. (SSJČ zast. ‚brusič‘), motivace nejasná. 

špičník  v sled. významu jen nář. — Přenesené pojmenování příbuzné 
houby (Jg, SSJČ lid. název pro kozáka). 

turek  v sled. významu jen nář. — Přenesením jména příslušníka ná- 
roda (podle červeného fezu). 

voják  v sled. významu jen nář. — Přenesením (podle červené čepice, 

popř. i podle hezkého vzhledu). 

5 křemeňák Ju 1 — křemenák Po 1 — modrák Ju 2–4 — modřák Ju 4 — rútkopa Po 1 — rótkopa Po 1 — routkopa Po 1 

6 — 

Jč 

92 ryzec pravý (1344) — mapa s. 225 

1 M ryzec (rýzec 677) — hrizec (hřižec 309, 314, 328) — rižec — rezec 510, 755 

ryzek (hrizek 328, rizák 217, hrizák 243) — rýzek (rajzek 118, 119, rejsek 119, rejzeček 135, rejzák 

455) – rezek 

ryz 750, 831 (rydz 833) 

ryska 135, 147, 505, 647 — reska 147, 158, 159, 712, 744 

syrúfka (sirupka 507, 675) 

kráva 669, 677, 728 

krafka 728, 731 (krofka 827, 829, krufka 826, 834–836, krafsky pysk 825) 

kravička (kravjenka 667) 

kravarka (kravjarka 723) — kravirka 

mlíčňák 511, 640, 675, 824 (mléčňák 754, 756) 

mlíkofka 307 (mlíčňofka 460, mlíčňice 460, mlekarka 805, mlečna 813) 

b’e„ 835, 836 

pancká houba 505, 510 (páncká h. 504, panská huba 513) 

S horyl 828 

2  Mapa sleduje nář. diferenciaci pojmenování jedlé houby ryzce pravého (Lactarius deliciosus). V někte- 

rých oblastech na Moravě (zvl. tam, kde se užívá v sledovaném významu výrazů syrůvka, kravička, běl a horyl) 

bylo třeba při výzkumu odlišovat názvy hub příbuzných (hlavně ryzce syrovinky a ryzce peprného). V mnohých 

místech ekvivalent schází, protože uvedenou houbu tam neznají – zvl. v jižní nelesnaté části Moravy a na Hané. 

Nářeční diferenciace se týká všech jazykových rovin. Vedle rozdílů lexikálních byly zaznamenány i slo- 

votvorné (např. ryzec × rýzek, kravička × kravarka × kravka) a hláskoslovné (např. ryzec × ryžec × hryzec, re- 

zek × rýzek aj.). 

Co se týče konkurence podob rezek a ryzek na již. Moravě, je třeba zdůraznit, že není vždy možné přesně 

určit, zda se jedná o e původní nebo nové – po změně y > e. Podobu s -e- mapujeme tedy jen tam, kde nedošlo 

k pravidelné hláskové změně y > e (srov. PRO D2b). 

Situace ve městech se nezjišťovala. 

3  Lexikální diferenciace vytváří poměrně výrazné areály se značnou územní převahou různě obměňované- 

ho výrazu ryzec (shodného s pojmenováním spisovným), jenž je rozšířen po celých Čechách i na značné části 
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Moravy – především v celé její záp. polovině. Pro sv. Moravu je charakteristický areál názvu kravička (s cent- 

rem na Valašsku a se slovotvornými variantami i v oblasti slezské, a to kravarka/kravirka na Opavsku 

a Ostravsku a kravka na Těšínsku a Jablunkovsku). Ve stř. části střm. nářečí byl více či méně soustředěně za- 

chycen název syrůvka. Kromě toho bylo především na Moravě a ve Slezsku rozptýleně doloženo pojmenování 

mléčňák a též pojmenování ženského rodu mlékovka (ta sporadicky i v Čechách). 

Makroareál názvu ryzec se dále slovotvorně a hláskoslovně diferencuje, zejména při okrajích. V rovině 

slovotvorné se varianty týkají především podob se sufixem -ek, které vytvářejí hláskoslovně odlišené územní 

celky, a to ryzek (téměř na celém území střm. nářečí), rýzek (v Podkrkonoší a na Náchodsku) a rezek (hlavně při 

záp. okraji areálu slova ryzek). Další odvozeniny se vyskytují pouze rozptýleně. Forma ryzka (s obměnou rezka) 

byla zachycena zvl. při okraji vč. oblasti, pojmenování ryz, přejaté z polštiny, pak ojediněle ve slez. nářečích. 

Územně nejrozšířenějšími variantami hláskoslovnými jsou podoby hryzec (v záp. části jzč. oblasti) a ryžec (v sz. 

Čechách s jádrem na Roudnicku). 

4 běl  jen nář. — Od *bělъ ‚bílý‘. 

horyl  jen nář. — Metaforické pojmenování podle nář. horyl ‚klo- 

bouk‘. 

hryzec  jen nář.; Jg — Hlásková nář. obměna slova ryzec (s protetic- 
kým h-), viz tam. 

kráva  v sled. významu jen nář. — Viz kravička. 

kravarka  jen nář. — Viz kravička a mléčňák. 
kravička  v sled. významu jen nář. — Metonymické dem. pojmeno- 

vání, motivaci viz mléčňák. 

kravirka  jen nář. — Kontaminací podob kravička a kravarka, viz 
tam. 

kravka  v sled. významu jen nář. — Viz kravička a mléčňák. 

mléčňák  jen nář. — Od mléčný, motivace podle mléčné tekutiny, kte- 
rou houba obsahuje. 

mlékovka  jen nář. — Od mléko, motivace viz mléčňák. 

pancká houba  jen nář. — Sousloví, motivace podle obliby těchto 
druhů hub spíše v „panské“ kuchyni (změna -s- > -c- viz I-51 

velikánský). 

 

rezec  jen nář. — Viz rezek. 

rezek  v sled. významu jen nář.; Jg — Od adj. rezavý, motivace podle 
barvy houby. 

rezka  jen nář. — Varianta žen. rodu k výrazu rezek, viz tam. 

ryz  jen nář.; pol. rydz — Přejato z pol. (psl. *rydъ ‚rudý‘). 
ryzec  Jg též ryzík, SSJČ — Od adj. ryzí v původním významu ‚rudý‘, 

motivace podle barvy houby. 

ryzek  jen nář.; Jg též hryzek — Z téhož základu jako slovo ryzec, viz 
tam. 

rýzek  jen nář. — Slovotvorná nář. varianta slova ryzec, viz tam. 

ryzka  v sled. významu jen nář. — Varianta žen. rodu k výrazu ryzec, 
viz tam. 

ryžec  jen nář. — Hlásková nář. obměna slova ryzec, viz tam. 

syrůvka  v sled. významu jen nář. — Od syrový, přenesením názvu 
jiné houby (syrovinky), která se dá jíst syrová. 

5 mlíčňice Ju 3 — sirufka Ju 2 — sirovjenka Ru 3 

6 AJŚ 169 

Hl + Či 

93 nejedlá, jedovatá houba (1346) — mapa s. 227 

1 M prašivá houba 

prašivka (prá- 257, 404, prašífka 211, 73, 75) 

psí huba (psí hřib 725, 742, psý kozák 750–752) 

psárka (psara 815) 

pśok 

psynec 723 

haďí huba 732 

gadźor 831, 832, 84 

haďinec 708, 709, 67 (haďica 709) 

žabí huba 737 

žabina 

žabjena 

krafská houba (k. huba 814) 

kravina (kravák 327) 

jedovatá houba, j. huba (jedovatka 309) 

jedovák 648, 685, 707 

jedováč 744 

jedovál 703 

jedovaťina 669, 670 

jedák 66, 74, 94 
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svincká houba 311, 313 

zła huba 

kalabjena 664, 665, 65 

gemba (gamba 740, 741) 

muchomura 

mušyra (mušajirka 804, muchavjyrka 806, mušara 815, 822, mušora 830) 

S koncprd(a) 101, habáň 680, žedák 651, plzák 727 

N otravná, truťinová, giftová, špatná, ďivoká, planá, besná, nejedlá, smradlavá houba/huba 

2  Pojmenování pro nejedlou a jedovatou houbu se v nářečích neliší. Kromě několika málo druhů sbíraných 

jedlých hub byly vlastně všechny neznámé houby považovány za jedovaté. 

Nář. výrazy se diferencují lexikálně a slovotvorně (typem pojmenování: dvojslovné × jednoslovné: např. 

psí houba × psárka, slovotvornými sufixy: např. psák /pśok/ × psárka × psinec). 

Tradiční pojmenování jsou motivována špatnou vlastností, škodlivostí hub. Zpravidla je špatná vlastnost 

naznačena adj. přívlastky odvozenými od jmen živočichů (psí, hadí, žabí, kravský, svinský); ty určují subst. hou- 

ba, kozák, hřib. Z těchto dvojslovných označení vznikla pak běžná univerbizovaná pojmenování jako psák, ha- 

ďor, žabina, kravina. 

V některých oblastech českého národního jazyka ustálený jednoslovný termín pro sledovaný designát chy- 

bí. Místo něho tam byla zapsána více nebo méně stabilizovaná dvojslovná spojení s nejčastějším adj. jedovatá 

(houba). Zcela ojedinělá popisná pojmenování s adjektivy otravná, špatná, planá, divoká, nejedlá, besná (hou- 

ba), tvořená patrně ad hoc, jsme na mapu nezakreslili. Rozsah starého mor. krácení huba × houba zachycuje 

mapa II-88 jedlá houba. 

Na Moravě a ve Slezsku se v oblasti uvedených dvojslovných označení místy užívá pro nejedlé nebo je- 

dovaté houby též výrazů mušira, muchomůra, zcela výjimečně i habáň. V těchto případech nabyly názvy speci- 

fických druhů nejedlých hub významu obecnějšího. 

Náš výzkum byl doplněn údaji z KLA. 

3  Pozoruhodný je protiklad většinových jednoslovných označení (zvl. prašivka, žabina, psák) a označení 

dvojslovných (např. jedovatá houba). 

Téměř na celém území Čech, na jz. Moravě a v dol. Pomoraví se vyskytuje slovo prašivka, na východ a se- 

ver odtud leží velká oblast se slovem žabina (na jejím vých. okraji v slovotvorné variantě žaběna). Z jednoslov- 

ných pojmenování tvoří menší nebo větší kompaktní celky výraz kravina (na Plzeňsku a Prostějovsku), gemba 

(na Valašsku), dále kalaběna (na Litovelsku), psák (na pravém břehu Ostravice), psárka (zejména v oblasti mezi 

Odrou a Ostravicí) a haďor (na Těšínsku), hadinec (na Kroměřížsku). Slov mušira, muchomůra se v sledovaném 

významu užívá zpravidla dubletně zvláště ve vých. okraji střm. nářečí a na Opavsku a Hlučínsku. Podle KLA 

uvedené pojmenování označuje všechny nejedlé, popř. jedovaté houby na oblasti daleko větší. 

Dvojslovná pojmenování jsou charakteristická pro vých. polovinu Moravy a záp. úsek Slezska. Častá jsou 

též na záp. okraji Čech a na širším Třebíčsku; zde ale většinou v dubletě s výrazem jednoslovným. Převládá spo- 

jení s adj. jedovatá, jen z Manětínska je četněji doloženo také adj. kravská a ze Vsetínska adj. psí. Téměř ke všem 

těmto spojením existují odpovídající univerbizované výrazy. 

Pokud jde o slovo plzák, náš výzkum je zachytil pouze z lokality sev. od Uh. Brodu, KLA je však bohatě 

dokládá ještě ze Vsetínska (zde navíc v slovotvorných a hláskoslovných obměnách plzoň, plzáň, plzaňa a plcáň, 

plcák).

4 gemba  jen nář. (pol. gąbka ‚mořská houba‘) — Psl. *gǫba; forma se 

souhl. g a s rozloženou retnicí jako prostředky expresivity. 

habáň  jen nář. — Snad rozšířením významu (SSJČ habán ‚choroš‘). 
hadí houba  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování. 

hadinec  jen nář. — Od had, popř. univerbizací spojení hadí hřib. 

haďor  jen nář. — Viz hadinec. 
jedák, jedováč, jedovál, jedovák, jedovatina  jen nář. — Od adj. je- 

dovatý, popř. univerbizací spojení jedovatý hřib, jedovatá 

houba. 
jedovatá houba  jako sousloví jen nář.; SSJ jedovatá huba, pol. je- 

dovity grzyb — Slovní spojení. 

kalaběna  jen nář. — Nejasné. Nepochybně jde tu o stejný základ jako 
u nář. výrazů kalaba ‚nepříjemnost‘, kalabačný ‚churavý‘ 

Bš. 

 

koncprd(a)  jen nář.; ALJ komprda Jilemnicko (ALJ komprdák 
Humpolec ‚křemenáč‘) — Nejasné, složenina. 

kravina  v sled. významu jen nář. (Kt též kravěna ‚druh houby‘) — 

Rozšířením významu nebo univerbizací spojení kravská 

houba, viz tam. 

kravská houba  jako sousloví jen nář.; Jg ‚každá neznámá houba‘ — 

Dvojslovné pojmenování. 
muchomůra  jen nář. — Složenina, rozšířením pův. významu ‚mu- 

chomůrka‘. 

mušira  jen nář. — Univerbizací z muší houba, rozšířením pův. vý- 
znamu ‚muchomůrka‘. 

plzák  v sled. významu jen nář. — Od adj. plzký ‚slizký‘. 

prašivá houba  SSJČ říd. (Jg ‚muchomůrka‘) — Sousloví, srov. 
prašivka. 
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prašivka  SSJČ (Jg ‚muchomůrka‘) — Univerbizací spojení prašivá 
‚špatná‘ houba. 

psák (pśok)  jen nář. — Univerbizací ze spojení psí hřib. 

psárka  v sled. významu jen nář. — Univerbizací ze spojení psí hou- 
ba. 

psí houba  jako sousloví jen nář.; pol. psi grzyb — Dvojslovné po- 

jmenování. 

psinec  v sled. významu jen nář. — Univerbizací ze spojení psí hřib. 
svinská houba  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování. 

zlá houba  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování. 

žaběna  jen nář. — Univerbizací ze spojení žabí houba. 

žabí houba  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování. 

žabina  SSJČ ob. (Kt ‚druh hub‘) — Viz žaběna. 

židák  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu. 

5 praši„ka Po 1, Ju 1, 2 — prašifka Ju 2–4 — prašivá houba Ru 2 — otravná houba Ju 5 — votravná hóba Ju 6 — otravný hřib Ju 7 — jedovatá hóba 

Ju 6 — jedowatá houba Po 1 — otravičná houba Ru 3 — hadová, hacká, jedová pečirka Ru 5 

6 ASJ IV 47 (pl.), AJŚ 166, OLA 448 

Bh 

94 šťavel (1349) — mapa s. 231 

1 M zaječí zelí — zajičí zelí (zajíčí z. 507, zajčí z. 673, 703, 748) — zajačí z. 

ptačí zelí 464 (ptači z. 512) 

zajynčo kapusta (zajunčo k. 831, 833) 

zaječi salát 604, 624, 625, 652 — zajičí salát (z. sałát 745, zajíčí s. 511) 

žabí salát 617 

zaječi chlib 647 — zajičí chléb 632, 822 (zajiči chlyb 830, zajičí chlebíček 636) 

zaječí pisk 608, 613 — zajiči pysk 672, 811 

zajiči ščudłek 

ščudłeček 803, 806 

zaječí jetelinka (též zaječy ďeťelinka 721) — zajičí jetelinka (zaječi jetelenka 652) 

zajičí jetelina 616, 656 (z. ďiťelyna 701) 

zaječí jetel 723, 653 — zajičí j. 602, 611, 631 

kyselá jetelinka 648, 666 (k. jetelina 713, 714) 

jetelenka 650, 667 (jatilek 516) 

ptačí víno 

zajiči ščavlik 657 (žabi ščavlik 628, zajičí ščív 680, zajiči ščab 815, zajiči ščap 817, vraňí ščáb 747) 

ščavel 605, 669, 670 

S zajičiňec 824 nedubl., zajičok 827, zajiči bochta 638 nedubl., zajičí kiselka 746 nedubl., zajunčkove liśći 831, 

zverčija kapusta 755 nedubl., zajíčí melí 634 nedubl., lesňí melí 634 nedubl., ďivoká jatelenka 668 nedubl., ďi- 

voké zelé 703, jarozelí 616 

N valdmajstr 618, zajiči řepka 824, královo zelí 715 

2  Zjišťovalo se nář. pojmenování pro šťavel kyselý (bot. rod Oxalis), drobnou bylinu nakyslé chuti s trojčet- 

nými listy podobnými listům jetelovým, rostoucí pouze ve stinných jehličnatých lesích. Její nář. název nemohl 

být tedy zapsán tam, kde lesy nejsou. Pronikání odborného názvu do nářečí je minimální patrně proto, že rostli- 

na nepatří mezi druhy, se kterými se žáci seznamují na základní škole. 

Mapuje se nářeční stav na Moravě. V Čechách se výzkum prováděl pouze ve vybraných obcích podle 

opěrné sítě bodů a přinesl jen malé rozdíly v pojmenování (zaječí jetel × lesní jetel × jetýlek). 

Naprostou většinu nář. pojmenování vytvářejí sousloví (adj. + subst.). Substantivní část je motivována buď 

některými druhy potravin (zelí/kapusta, salát, víno, chléb, buchta) nebo podobností šťavelových listů s jetelem 

(jetelinka/ščudlek). Jako přívlastek se uplatňuje adjektivum zaječí, méně často pak ptačí, žabí, vraní, kyselý, les- 

ní a divoký. Malá skupina sporadických pojmenování je tvořena z nář. označení šťovíku (kyselost je společnou 

vlastností šťavele i šťovíku) specifikovaných adj. odvozeným od názvu zvířat (zaječí kyselka, z. šťavlík, žabí štáv- 

lík, vraní šťáb). Adj. zaječí, ptačí, žabí apod. mají ve vztahu k substantivu depreciační charakter. V některých 

případech není jisté, zda jde o skutečné pojmenování rostliny nebo zda je to jen aktuální popisné spojení (lesní 

jetýlek, divoká jetelinka aj). 

Kromě rozdílů lexikálních sledujeme na mapě také rozdíly hláskové u adj. zaječí (zaječí × zajičí × zajačí). 

Lexikální ekvivalenty slova jetel jsou probírány ve III. díle ČJA (viz III-108) a hláskové podoby slova zelí v oddíle 

věnovaném hláskosloví (viz V-44a). 

3  Zaječí zelí je nejběžnějším nář. pojmenováním šťavele na Moravě. Soustředěně se vyskytuje na dvou 

územních celcích. Větší západní zabírá střed Moravy a sahá až na Novoměstsko, menší východní zahrnuje sev. 
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část vm. nář. oblasti a sousední již. úsek slezských nářečí. V návaznosti na nář. pojmenování zaječí zelí objevu- 

je se v česko-polském přechodném pásu stejně motivované pojmenování zajinčá kapusta (‚zelí‘). Na sev. 

Moravě s výběžkem ke Kroměříži a dále ke Kyjovu vytváří areál sousloví zaječí jetelinka. S ním se motivačně 

shoduje nář. název zaječí ščudlek (‚jetel‘) v záp. Slezsku. 

Na záp. Moravě mezi Jihlavou a Slavonicemi je mikroareál se souslovím ptačí víno, mezi Novým Městem 

na Moravě a Moravským Krumlovem se nachází další malý areál s pojmenováním zaječí salát. Ostatní nář. názvy 

mají jen velmi omezený výskyt: zaječí chléb na Hlučínsku a mezi Boskovicemi a Brnem, zaječí pysk ojediněle 

na Znojemsku. Sousloví vzniklá specifikací nář. názvu šťovíku byla zaznamenána především na Frenštátsku. 

4  Uvádíme jen ta pojmenování, která jsou uvedena v excerpované literatuře. O souslovích vzniklých přenesením a specifikací nář. ná- 

zvu šťovíku (zajičí kyselka, vraní šťáb, zaj. šťap, zaj. štív, zaj. šťavlík, žabí štavlík, viz zajiči jmelí a lesní jmelí II-117 šťovík). Hlásková dife- 

rence u adj. zaječí × zajačí je odrazem různého rozsahu přehlásky a > e. Forma zajičí vznikla patrně analogicky podle zajíc, nelze však vy- 
loučit ani pravidelný vývoj z přehlasovaného -á- (zajáčí > zajiečí > zajíčí) s oblastním krácením. Podoby s délkou (zajíčí) se uchovaly místy 

v čm. přechodném pásu. Většina pojmenování vznikla přenesením názvů jiných rostlin a specifikací pomocí adjektiv, srov. odd. 2. 

kyselá jetelinka  jako sousloví jen nář.; Jg kyselý dětel. 
ščudleček  jen nář. — Přenesením dem. nář. názvu jetele (Jg ščudlina, 

slez. a SSJČ ščudlek nář. ‚jetel‘), srov. kyselá jetelinka. 

šťavel  Jg, SSJČ štável kyselý bot., SSJ štavel — Preslova přejímka 
z ruštiny. 

zajačí zelí  jen nář.; Bš zajačí zeľé val. 

zaječí jetel  jako sousloví jen nář.; stč. zaječí dietěl, Jg též zaječí dě- 
tel. 

zaječí salát  jen nář.; Jg mor. 

zaječí zelí  jako sousloví jen nář. (SSJČ lid. název janovce nebo ji- 
ných rostlin). 

zajičí kyselka  jen nář.; SSJ kyslička (kyselka nář. ‚šťovík‘). 
zajičí ščudlek  jen nář.; Kt ščudlek zaječí — Viz ščudleček. 

zajičí šťavlík  jen nář.; stč. zaječí ščěvík, pol. szczawik zajęczy (štav- 

lík nář. ‚šťovík‘). 
zajičí štív  jen nář.; Jg zaječí šťáv slc. (štív nář. ‚šťovík‘). 

zajinčá kapusta  jako sousloví jen nář; SSJ zajačia kapusta (kapus- 

ta nář. ‚zelí‘). 
zvěrčá kapusta  jen nář.; Bš zverčia kapusta ‚zaječí zelí‘ horň. — 

(zverec nář. ‚zajíc‘ i ‚králík domácí‘, kapusta nář. ‚zelí‘). 

5 jetelinka Ru 5 — jatelijka Ru 5 — zaječí jetílek Ju 1, 2 — zaječí jetel Ju 2, Ru 3 — kiselej jetílek Ju 3 — kiselej jetel Ju 3 

6 AJPP 294 

Om 

95 jahoda (1333b) — mapa s. 231 

1 M jahoda 

červená jahoda 

malina 

podzimka (podzemka 820) 

N trávňice 450, 455, strunkáč 312, 327, stručkavec 737, stručkanec 737, truskaveč 824, trucla 42 

2  Nářeční pojmenování jahody, zdužnatělého květního lůžka jahodníku (bot. rod Fragaria), jeví v systému 

slovní zásoby lidového jazyka souvislost s názvy borůvky (II-96). Tato souvislost vyplynula z postupné vývojo- 

vé diferenciace původně nespecifikovaného názvu jahoda, který označoval různé bobulovité plody. Slovo jaho- 

da dosud označuje v některých nářečích plody jahodníku i borůvky zároveň a pro jejich rozlišení se pojmeno- 

vání zpravidla spojuje s atributem červená × černá, zvl. u staré generace. Sousloví červená jahoda se však 

nemusí užívat důsledně, je-li ze situace zřejmé, že nejde o borůvku. Dokladem toho, jak se postupně specifiko- 

val význam pojmenování bobulovitých lesních plodin, je i jč. nářeční přenesený název malina, užívaný pro ja- 

hodu. 

Druhová pojmenování jahody (trávnice, strunkáč aj.) nebyla mapována. 

3  Mapa dokládá, že pojmenování jahoda je rozšířeno téměř po celém území národního jazyka. V záp. polo- 

vině Čech, v sev. části svč. oblasti a odděleně též v centrální podskupině střm. nářečí je slovo jahoda rozvinuto 

atributem v ustálené spojení červená jahoda. Tento rozsah se zhruba kryje s územním rozšířením sousloví čer- 

ná jahoda (viz II-96 borůvka). Lexikálně se odlišují pouze dva okrajové mikroareály nářečních pojmenování 

malina (na Třeboňsku a vých. Doudlebsku) a podzimka (na Hlučínsku). 

Slovo jahoda je také převažujícím názvem této sledované plodiny ve městech. 

4 jahoda  stč., Jg, SSJČ, SSJ, pol. jagoda — Psl. *(j)agoda, pův. ‚jaký- 

koli bobulovitý lesní plod‘. 
červená jahoda  jako sousloví jen nář. (Jg ‚brusnice‘) — Specifikací 

atributem, viz jahoda. 

 

malina  v sled. významu jen nář. — Přenesením názvu jiného bobulo- 

vitého plodu. 

podzimka  jen nář.; pol. poziomka ‚lesní jahoda‘ — Patrně univerbi- 
zací z podzimní jahoda, v návaznosti na pol. 
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5 jahoda Po 1, Ju 1–4, 6, Ru 2–5 — jahútka Ju 5 

6 — 

Hl 

96 borůvka (1333a) — mapa s. 233 

1 M borúvka (berúfka 644) — boruka (beruka 137) — borofka (též 42, 43, též boro„ka 155) 

borovňice 

černá jahoda (čorna j. 801) 

jahoda (jahútka 701) 

čerňice (čerňička 111, 112) 

brusinka (bruslenka 805, brusina 751–753) 

hafera (hafjera 747) 

hejprle 309, 310 (hojprle 310, 323) 

skálinka 609, 624 

S žbánečka 635, špánka 636, střešínka 721 

2  Mapa sleduje rozšíření nářečního pojmenování plodů brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus). V někte- 

rých oblastech se jako nář. ekvivalent k základnímu názvu borůvka užívá dvouslovné pojmenování černá jaho- 

da, v němž se odráží stav ve staré češtině, kdy slovo jahoda bylo nespecifikovaným označením bobulovitých 

plodů různého druhu. Často není atribut černá obligatorní a uvádí se zvláště tehdy, není-li z kontextu zřejmé, 

o jaký druh plodu jde. Tak vznikají protiklady černá jahoda × jahoda, černá jahoda × červená jahoda, jaho- 

da × červená jahoda. Někdy se sousloví černá jahoda také univerbizuje (černice, černička). Kromě toho se 

v sledovaném významu užívá též názvu označujícího jinou bobulovitou lesní plodinu, a sice brusinka, skálinka. 

Vyskytují se i názvy přejaté (hafera, hejprle). 

3  V nářeční vrstvě dosud výrazně vystupuje územní rozdíl dvojslovného výrazu černá jahoda, zahrnujícího 

větší západní část Čech, a pojmenování borůvka, shodného se spis. jazykem, které je běžné téměř na celém úze- 

mí. Dvojslovné označení se odděleně vyskytuje ještě na menším ostrově v centrálním úseku střm. nářečí. Uvnitř 

západního areálu černá jahoda je paralelně doložen i jednoslovný název jahoda, na jeho okrajích (na 

Manětínsku a Novopacku) se objevují i univerbizované podoby černice, černička. Na vých. Moravě se vyčleňu- 

jí dvě menší oblasti, a to území přeneseného pojmenování brusinka (na sv. Uherskobrodsku) a přejatého výrazu 

hafera (na Valašsku). Další přejatý výraz hejprle vytváří malý ostrůvek na jz. Klatovsku. Sporadický název ská- 

linka, obdobně motivovaný jako brusinka, se dokládá sz. od Moravského Krumlova. 

Další diference se týkají slova borůvka. Vedle chodské slovotvorné varianty borovnice byly zapsány hlás- 

kové obměny boruka (při svč. okraji) a borovka (v jv. Čechách s přesahem do jz. cípu Moravy). 

Ve městech se užívá téměř bez výjimky spis. označení borůvka. 

4 borovka  jen nář.; Jg, SSJ — Od adj. borový bez dloužení kmenové 

samohl. 
borovnice  jen nář.; Jg slc., SSJČ též barovnice, obě nář., SSJ borov- 

nica — Od borový, viz borůvka. 

boruka  jen nář. — Z borůvka, bilabiálně vyslovované v splynulo 
s následujícím u. 

borůvka  Jg, SSJČ — Od borový, to k psl. *borъ ‚borový les‘. 

brusinka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚brusnice, 
brusina‘). 

černá jahoda  jako sousloví jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Slovní spojení, 

slovo obecného významu (psl. *agoda ‚bobule‘, stč. ‚bobulo- 
vitý plod různého druhu‘) specifikováno adjektivem. 

černice  jen nář.; SSJČ nář. (Jg ‚ostružina‘) — Univerbizace spojení 

černá jahoda. 

 

hafera  jen nář.; Jg pl. hafery mor., SSJČ nář., SSJ hafira, hafura, ja- 

fura, vše nář. — Přejato ze sloven. hafira nebo možná i hafe- 
ra, to z maď. áfonya. 

hejprle  jen nář. — Přejetím a adaptací něm. Heidelbeere; -le patrně 

podle bobule. 
jahoda  v sled. významu jen nář.; Jg — Elipsa sousloví černá jahoda 

(srov. též II-95 jahoda), popř. zachování starého víceznačné- 

ho pojmenování, viz černá jahoda. 
skálinka  jen nář. — Od skála, přenesením nář. názvu pro brusinku. 

střešínka  jen nář. — Přenesením nář. názvu pro třešni. 

špánka  jen nář. — Metaforickým přenesením a hláskovou úpravou ze 
džbánka, to od džbán. 

žbánečka  jen nář. — Viz špánka, formální dem. 

5 boruka Po 1 — jahoda Po 1 

6 ASJ IV 44, MAGP 188, AJŚ 227, AJK 182, SSA 3.111, OLA 438, ALE 66 

Hl 





234 

97 ostružina (1337) — mapa s. 235 

1 M (v)ostružina (ostružyňyna 805) 

ostružánka (ostružunka 825–828) 

ostřežňica 834, 84 (ostřyžlica 831, 835, 84, ostřyžňica 834) 

stružina (též 108, 119, strožňa 637, 638) 

černá (čérná) malina (č. malina 730, 746, č. malena 147, 503) 

malina 

čerňice (též čerňica 748) 

čerňufka 834, 836 

kupina (krupina 452) 

medvjeďice (též medjeďice 245, též med(v)jeďina nedubl. 116) 

S béra 667, brumbera 818, bromberák 119 

N popelanka 812, 825, ožiňarka 816, olšofka 457, bejčí jahoda 241, píchavá malina 304 

2  Mapa sleduje zeměpisné rozložení nářečních názvů pro černé šťavnaté jedlé plody ostružiníku křovitého 

(rod Rubus). Mapovány nejsou specifické názvy plodů zvláštních (zpravidla plazivých) druhů ostružiníku. 

Obdobně jako u pojmenování pro borůvku (srov. II-96) je základním protikladem k názvu ostružina sousloví 

černá malina. Někdy se užívá jen výrazu malina, tedy označení bez určujícího atributu. Druhotně rovněž vznik- 

ly jednoslovné názvy černice a čerňuvka. 

Ze slovotvorných variant jsou nejčastější podoby stružina, ostružánka a ostřežnice. Spisovné označení ost- 

ružina se uplatňuje stále více na úkor tradičních nářečních pojmenování, která se udržují většinou jen na malých 

územích v řeči staré generace (reliktní kupina a medvědice). 

3  Mapa představuje bohaté lexikální členění, které patrně svědčí o roztržení původně souvislého makroare- 

álu názvu černá malina v jižní části jazykového území průnikem substantiva ostružina (ze severu). V součas- 

nosti se tedy základní pojmenování ostružina užívá po celých Čechách, kdežto na Moravě a ve Slezsku se obje- 

vuje jen omezeně (vých. Brněnsko, Prostějovsko, Opavsko). Slovotvorná varianta stružina je doložena 

z centrální podskupiny střm. nářečí, ostružánka z Frýdecka a Místecka a ostřežnice z přechodných nářečí česko- 

polských. Areál názvu černá malina přesahuje z jzč. oblasti na Benešovsko. Další část původního makroareálu 

tohoto sousloví pokrývá celou záp. Moravu včetně Znojemska a v podstatě celou vm. oblast s výběžky na 

Holešovsko a do jižních okrajů slez. nářečí. O někdejším větším územním rozšíření svědčí rozptýlené výskyty 

spojení černá malina (i výskyty eliptického jednoslovného názvu malina) mimo dnešní areály. Na mor. areál po- 

jmenování černá malina navazuje na severu oblast označení černice s jádrem na Novoměstsku a Zábřežsku. 

Pozoruhodný je archaismus kupina soustředěný v okrajovém mikroareálu na Třeboňsku. Na Příbramsku přetr- 

vává ve starší vrstvě archaismus medvědice. Nespecifikované pojmenování malina je doloženo rozptýleně, ze- 

jména na Břeclavsku. 

Do mluvy měst proniká veskrze spis. označení ostružina. 

4 béra, bromberák, brumbera  jen nář. — Hláskovým zjednodušením 

a adaptací něm. Brombeere. 

černá malina  jako sousloví jen nář; Jg, SSJ — Dvojslovné pojme- 

nování se specifikujícím přívlastkem. 
černice  jen nář.; stč. črnicě, Jg, SSJČ nář., SSJ černica — Od černý 

nebo univerbizací sousloví černá malina. 

čerňuvka  jen nář. — Viz černice. 
kupina  jen nář.; Jg — Psl. *kǫpina asi ‚křovina‘, přenesením, 

malina  v sled. významu jen nář. — Elipsa sousloví černá malina, viz 

tam. 
medvědice  v sled. významu jen nář.; stč. nedvědina, Jg černá ne- 

 

 

dvědice. — Od medvěd (stč. ne-), motivace podle Mch vyplý- 

vá z poznatku, že medvěd pojídá ostružiny, spíše však zde 
jde o vliv němčiny, kde něm. název Beere byl vztažen ke slo- 

vu Bär ‚medvěd‘. Je tu třeba počítat s jazykovou hrou a ko- 

mikou. 
ostružánka  jen nář. — Viz ostružina. 

ostružina  SSJČ, Jg, SSJ — Z psl. *ostrǫga od ostrъ, -ina podle ma- 

lina. 
ostřežnice  jen nář. — Od psl. *ostrǫga. 

stružina  jen nář. — Od ostružina mylnou deprefixací. 

5 vostružina Ju 4, 5 — černá malina Ju 3, Ru 2 — čérná malina Po 1 — modrá malina Ju 1 — malina Ju 1–3, Ru 2, 4 — malena Ru 5 — nedvjeďice 

Ru 3 — vostružina ‚keř‘ Ru 4 — kupina ‚keř‘ Ju 2 

6 MAGP 199, AJŚ 226, AJPP 291, AJK 121, SSA 3.110, OLA 435, 436, ALE 64, 65 

Hl 
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98 vřes (1350) — mapa s. 237 

1 M vřes („řeš 160, vřis 828, vřos 831, 833, 834) — vřest — vřesk — vřez 129, 462 — břes (břas 240, 830) — břest 

— břesk — břez — dřes 125, 130, 135, 443 — dřez 161 — řez 118, 119 — rez m. 116, 117, 130 

vřasa 113, 115, 117 — břasa (břesa 304) — březa 303 — dřasa 443 — řasa 

vřesina 304, 755 

březec (břizec 429) — dřezec 160 

březek — dřezek 162 

březovec 301, 302, 752, 753 

březňik 105 (březňanka 815) 

břešťán (břešťan 153, 154, břečťan 154, 235) 

břešťák 158, 602 (břešťál 236, vřešťál 236) 

reska 306 

hňidavec (hindavec 610, 614, hәndavec 611, 614, hňedavec 463) 

chrustavec (chrustlavec 419, chrupavec 408, truskavec 462) 

súchotňík 748, 749, 828 

súchotňica 739, 815 (súchotňí zelina 703, suchoťina 747) 

čérná tráva 701, 724, 740 

myší hora 705, 751 

prašivec 516 (prašivči 620) 

eryka (érika 119) 

S stříbrník 635 

N jíravec 519, dřevec 137 

2  Výzkum byl původně zaměřen na slovotvorné varianty od jména vřes, keříku s jehlicovitými listy a s fia- 

lovými, pozdě v létě se rozvíjejícími kvítky (Calluna vulgaris). Ukázalo se však, že rozdíly slovotvorné není 

možné sledovat bez přihlédnutí k četným hláskovým variantám zaznamenaným především u výchozí podoby 

vřes/vřez (např. vřes × vřest × vřesk × vřez, břes × břest × břesk × břez). K hláskovým obměnám zde řadíme i slo- 

va břest, břesk, dřez, řez a rez, i když se vyskytují i v jiných významech. Etymologická neprůhlednost slova vřes 

vedla k tomu, že se jeho podoba měnila vlivem zvukově blízkých slov. Tyto hláskové změny se projevují také 

v morfologických a slovotvorných variantách (vřasa, břasa, řasa, rezka, březek, březec, dřezek, břešťák). Pokud 

jde o alternaci znělosti koncového -s/-z, nebyly diference vřes × vřez a břes × břez zachyceny už patrně v plné 

míře. Lze předpokládat, že podoby se -z byly dříve hojnější, jak tomu nasvědčují např. odvozeniny březek a bře- 

zec, i když u nich nemůžeme vyloučit vliv slov bříza, případně březový. Většina variant zakončených na -z se na- 

chází v oblasti, kde se znělá výslovnost alespoň ve zbytcích udržela dodnes. 

Vedle hláskových, rodových a slovotvorných obměn slova vřes byly zaznamenány i jiné lexémy. Pokud se 

objevují v dubletě s výrazem vřes, byly označovány za starší. Našemu výzkumu se již nepodařilo zachytit všech- 

ny nář. názvy vřesu uváděné v KLA, je to např. ve slezských nář. vysoký, červený a perličkový mech, na Valašsku 

dřevěník, železník a rváč, na jz. Moravě prašivá, vlčí, smradlavá a tvrdá tráva. 

V některých místech nebylo nář. pojmenování vřesu zjištěno. Je to zvláště na jv. okraji Moravy a místy 

i jinde. Vřes totiž neroste na úrodných půdách. Proto se u nás v nížinách rostlina nenachází a zapsaný název vřes 

znali tam informátoři jen zprostředkovaně (hlavně vlivem školy). 

3  Na většině území se vyskytují hláskové, rodové a slovotvorné varianty substantiva vřes, jiné lexémy mají 

jen malý rozsah. 

Slovo vřes, které je současně i názvem spisovným, vytváří v Čechách dva areály, a to jeden menší mezi 

Prahou a Roudnicí nad Labem a druhý větší ve střední části svč. nářeční oblasti. Dále byl zaznamenán téměř 

na celé Moravě kromě členitého areálu rozprostírajícího se v střm. nář. oblasti, kde se mezi Šumperkem 

a Brnem objevuje hlásková varianta břesk a v sousedství na východě s výběžkem na Kyjovsko na ni navazu- 

je obměna břest. Varianta břesk byla zapsána též v Čechách na rozsáhlém území táhnoucím se od Nové Paky 

až k Českým Budějovicím. Na ně se napojuje na Doudlebsku malý areál s podobou břes. Ostatní hláskové 

varianty (vřest, vřesk, vřez, břez, dřes, dřez, řez a rez) se objevují rozptýleně převážně v severní polovině 

Čech. 

V jz. Čechách mezi Plzní, Příbramí a řekou Vltavou byla zaznamenána rodová varianta břasa, dále na se- 

verovýchod a na Roudnicku její hlásková obměna řasa. S oběma podobami se setkáváme také v náchodském 

úseku. V Čechách se vyskytují tři areály se slovotvornými variantami: V širším Podkrkonoší s přesahem na 
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Mladoboleslavsko je to obměna březek, v nejvýchodnější části Čech a na Novoměstsku březec a na východě střč. 

nář. oblasti břešťán. Ostatní podoby byly zapsány řídce v různých místech zkoumaného území. 

Z jiných nář. lexémů je nejhojnější hnidavec zachycený rozptýleně na území mezi Jindřichovým Hradcem 

a Brnem, dále pak chrustavec severně od Tábora a jz. od Jihlavy, přejaté pojmenování eryka na Hlučínsku a na 

Jablunkovsku. Větší výrazová pestrost se projevuje v severní části vm. nářeční oblasti. Vedle výrazů souchotník, 

souchotnice se zde objevují také pojmenování dvojslovná černá tráva a myší hora. 

Ve městech nebyl výzkum prováděn. 

4 břasa  jen nář.; Kt břesa — Od břas příklonem k femininům vzoru 

žena. Viz vřes. Jč. nář. změna -e- > -a-. Za původní bilabiální 

w- je b-. 

břes  jen nář. (stč. břěsen ‚srpen‘) — Od vřes, b- za původní bilabiál- 
ní w-. Viz vřes. 

břesk  v sled. významu jen nář.; Jg též břeskovec, SSJČ nář. — Od 
břes, hlásková změna způsobená etymologickou neprůhled- 

ností slova vřes, břes. Viz tam. 

břest  v sled. významu jen nář. — Od břes, příklonem slova k jinému 
názvu pro zvukovou podobnost (břest SSJČ zast. ‚jilm‘). Viz 

vřes a břes. 

břešťák  jen nář. — Od břest. Viz břest a vřes. 

břešťan  jen nář. — Od břest, viz tam. 

břez  jen nář. — Změna bilabiálního w- v b-. Z psl. *verzъ. 

březa  jen nář. — Od břez změnou rodu. Viz břez. 
březec, březek, březník  jen nář. — Od břez, viz tam. 

březovec  v sled. významu jen nář.; Jg — Od nář. adj. březový ‚vřeso- 

vý‘. Viz břez. 
černá tráva  jako sousloví jen nář. — Motivace nejasná, 

dřasa  jen nář. — Od nář. břasa. Spodobou artikulačního místa bř > dř. 

Viz břasa. 
dřes  jen nář. — Z nář. břes. Viz břes a dřasa. 

dřez  v sled. významu jen nář. — Z nář. břez. Viz břez a dřasa. 

dřezec, dřezek  jen nář. — Od dřez. Viz tam. 
eryka  SSJČ erika kniž. — Přejato z něm. 

hnidavec  jen nář. — Od hnida. Odvarem z vřesu se dříve umývaly 

zavšivené vlasy. 
chrustavec  v sled. významu jen nář.; Kt (ve stč. název pro jiné rost- 

liny, SSJČ ‚truskavec, rdesno ptačí‘) — Od chrustat ‚chrupat, 

praskat‘. 

 

myší hora  jako sousloví jen nář. — Žertovné pojmenování, nář. výraz 

hora ve významu les. 
prašivec  v sled. významu jen nář. (Kt názvy několika jiných rostlin) 

— Od adj. prašivý, v nář. často ve významu ‚opovrhovaný‘ 

nebo ‚jedovatý‘. 
rez  m. v sled. významu jen nář. — Hlásková změna nář. slova vřez 

(popř. břez, dřez) způsobená etymologickou neprůhledností 

slova. Příklon ke slovu zvukově podobnému. Viz vřez. 
rezka  jen nář. — Od nář. rez ‚vřes‘. Přechod k žen. rodu. 

řasa  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. — Zánikem bilabiálního w- 

ve slově vřasa. Změna -e- v -a- častá v již. Čechách prove- 
dená v širším rozsahu. 

řez  v sled. významu jen nář. — Zánikem počátečního v- ve vřez. Viz 

tam. 
souchotnice, souchotník  jen nář. — Od adj. souchotní. Vřes je léči- 

vá rostlina. Dříve se patrně užívala v lidovém léčitelství 

i k léčení tuberkulózy (souchotin). 
stříbrník  v sled. významu jen nář. (Kt názvy jiných rostlin) — Od 

adj. stříbrný. Motivace nejasná. 
vřasa  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Od vřes přechodem k jinému rodu. 

Změna -e- v -a- viz řasa. 

vřes  Jg též vřas, SSJČ, SSJ vres, pol. wrzos, hluž. wrjós - Z psl. 
*versъ. 

vřesina  jen nář. - Od vřes. 

vřesk  v sled. významu jen nář. — Hlásková změna způsobená ety- 
mologickou neprůhledností slova vřes. Příklon ke zvukově 

blízkému slovu. 

vřest  jen nář. — Viz vřes, rez. 
vřez  jen nář. — Z psl. *verzъ. 

5 břest Ru 5 — eirika Po 1 — hajdekraut Po 1 — veronika Ru 3 — modráček (ml.) Ru 3 

6 OLA 455 

Om 

99/229.3 květina (1357) — mapa s. 477 

1 M kitka 

kvítko (též 113, 116, kvjétko 755, kfjetko 801, kfjotko 84, 831–836) 

X kvjeťina 111–113, 125, 131, 147, 160–162, 462, 464, 505, 507, 509, 511, 601, 618, 619, 628, 640, 645, 

650, 675, 702, 729, 731, 747, 816, 63, 64, 66, 67, 74, 79, 91, 94, 95) 

2  Zjišťovala se nářeční pojmenování květiny, tj. rostliny s květy. Výzkum měl zachytit nespecifikovaný ná- 

zev rostliny volně rostoucí nebo pěstované. Z mapování byl vyloučen moravský regionalismus vonička, séman- 

ticky neodpovídající zadání. 

Mapované ekvivalenty kytka a kvítko představují rozdíly v plánu lexikálním. Jako vzácný archaismus se 

místy v tradiční vrstvě uchovala slovotvorná obměna květina, shodná se spis. jazykem, do svodné mapy však ne- 

byla pojata. 

3  Poměrně přesně vymezitelná hranice mezi českým názvem kytka a moravským označením kvítko proniká 

oblastí přechodových českomoravských nářečí. O někdejším rozšíření slova kvítko snad i ve vč. oblasti by mohl 

svědčit jeho dnes již jen sporadický výskyt v okrajovém úseku náchodském. Tato dvě základní pojmenování do- 
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plňuje ještě nemapovaný výraz květina, který byl bezpečně doložen v tradiční vrstvě v některých lokalitách na 

svč. okrajových úsecích a v přechodném pásu českomoravském, tedy podél dělící hranice. Pokud byl zapsán 

i jinde, jde zpravidla už o novější průnik ze spis. jazyka (zvl. v městské mluvě). Spolehlivě odlišit obojí případy 

nebylo však vždy dobře možné. 

Situace ve městech vcelku odpovídá venkovskému okolí. 

4 květina  Jg, SSJČ, SSJ kvetina, kvet (stč. květina ‚květ‘), pol. 

kwiat, kwiatek, hluž. kwět, kwěćina, kwětka — Psl. *květъ ze 
slovesného základu *kvьt-; sufix -ina označuje jednotlivinu. 

kvítko  Jg mor., SSJČ, Bš Dačicko — Od psl. *květъ přechodem k stř. 

rodu, srov. II-100 kvítí. 

 

kytka  Kt, SSJČ obl. č. (stč. kyta, dem. kytka ‚hrozen, svazek‘, Jg 

kytka ‚svazek kvítí‘, Kt kyta, kytka, kytice ‚svazeček něčeho‘, 

SSJ ‚menší kytice‘) — Formální dem. k psl. *kyta ‚svazek 
(lnu, květin)‘ přenesením pro označení jedné květiny. 

5 kitka Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — kvítko Ju 6, Ru 5 — kvjeťina Ru 2 — kvjéčina Ju 5 

6 SSA 5.33, ALE 35 

Bá 

100 kvítí (1358) — mapa s. 239 

1 M kitki 

kvíťí (též 211, 212, kvjécjé 755, kfjećje 801) 

kvítka (kfjotka 832–834, 836, 84) 

N kvjeťini 644, 66, 79, 94 

2  Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty kolektiva kvítí označujícího obecně množství nejrůznějších květin. 

Na většině území se však zvláštní forma kolektiva nevyskytuje, kolektivní význam bývá vyjádřen plurálovou 

formou (kytky, kvítka). 

Mapované názvy představují diference v rovině lexikální (kytky × kvítí, kvítka) a slovotvorné (kvítí × kvít- 

ka). Pojmenování květiny, objevující se ojediněle vlivem spis. jazyka spíše v městské mluvě, mapováno nebylo. 

3  Na většině Čech je základním označením plurál kytky. Převládající mor. a slez. pojmenování kvítí se jako 

archaismus uchovalo i v Čechách, a to souvisle v svč., částečně i v střč. oblasti. V záp. polovině Moravy (s jád- 

rem na Třebíčsku) jsou běžné plurálové tvary kvítka, kterých se mnohdy užívá jako jediného pojmenování. 

Porůznu se objevují i směrem na východ (většinou v dubletě s názvem kvítí). Odděleně pak vytváří název kvít- 

ka samostatný areál na Těšínsku a Jablunkovsku (v podobě kfjotka). 

Městská mluva se neliší od venkovského okolí. 

4 kvítí  stč. kvietie, Jg, SSJČ, SSJ kvietie — Kolektivum utvořené for- 

mantem -í a změnou kvantity od květ, psl. *květ-. 

 

kvítka  pl. od kvítko, srov. II-99 květina. 

kytky  pl. od kytka, srov. II-99 květina. 

5 kitki Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — kvíťí Ju 4–6, Ru 5 

6 OLA 459 

Bá 

101 léčivé byliny (1366) — mapa s. 239 

1 M biliny (beline 621, 634, belene 664, bilene 646, 647, 650, 652–655, 658, 662) 

bilinky 

kořeňí (kořáňí 438) 

zeliny — źeliny 

N léčivé byliny, léčivé kořeňí, léčivé zeliny, léčiví rostlinki, léčiví kitki, kitki na čaj 

2  Léčivé byliny, tj. rostliny s léčivými účinky, mají v nářečích několik územně diferencovaných pojmeno- 

vání. Kromě rozdílů lexikálních se ze slovotvorných diferencí vyskytlo pouze formální deminutivum bylinky, 

z diferencí hláskoslovných pak podoba źeliny. 

Vedle převládajících jednoslovných názvů byla místy zaznamenána i slovní spojení s adj. léčivý (léčivé by- 

liny, l. koření, l. zeliny). Tyto výrazy se však nemapovaly, protože pronikly do tradiční nář. vrstvy až nověji vli- 
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vem spis. jazyka a užití přívlastku není obligatorní. Z mapování byla vyloučena také ta dubletní označení byliny 

a bylinky, u nichž se dalo jednoznačně určit, že jsou ovlivněna školní výukou. Několik informátorů navíc rozli- 

šovalo ještě subst. byliny ‚čerstvé rostliny‘ a koření ‚usušené rostliny‘. Na tento ojedinělý rozdíl mapa nebere zře- 

tel. 

3  Celé území se člení na tři makroareály. Je to oblast pojmenování koření (v sev. polovině Čech a více či 

méně souvisle i v již. Čechách s přesahy na záp. Moravu), oblast výrazu byliny (v již. polovině Čech a na záp. 

polovině Moravy) a výrazu zeliny (na vých. polovině Moravy a ve Slezsku). Zejména v jzč. nářečích se pojme- 

nování byliny vyskytuje v dubletě s podobou bylinky. Pro Těšínsko a Jablunkovsko je typická hlásková varianta 

źeliny. 

Situace ve městech se nezjišťovala. 

4 bylinky  stč., Jg, SSJČ, SSJ všechny dem. — Formální dem. od byli- 

ny, viz tam. 
byliny  stč., Jg, SSJČ, SSJ — Z psl. kolektiva *bylь ‚rostliny, býlí‘ pří- 

ponou -ina označující jednotlivinu, specifikací významu. 

koření  stč. kořenie, Jg, SSJČ — Z psl. *korenь ‚kořen‘ rozšířením vý- 
znamu. 

 

zeliny  stč., Jg, SSJČ zast. a nář., SSJ — Od psl. *zelьje ‚zelené rost- 

linstvo‘ příponou -ina, specifikací významu. 

źeliny  jen nář.; pol. zioła zpravidla ‚usušené byliny‘ (pol. ziele ‚rost- 
lina‘) — Viz zeliny. 

5 bilini Ju 3, 5, 6, Ru 3, 5 — kořeňi Po 1, Ju 2, 4 

6 — 

Bá 

102 jitrocel kopinatý (1378a) — mapa s. 243 

1 M (j)itrocel (itrocel 334, 402, 506, 605, 66, 71, 74, 82, jitrucel 237, 311, 314, 316, 327, jitrocél 462, 626, hit- 

rocel 512, polňi jitrocel 464, špičatej jitrocel 51) — (j)ítrocel (ítrocel 301–303, 305, 310, 331, 

404, jítrucel 327) — (j)itrocíl (itrocíl 136, 227, 414, luční j. 136) — jítrocíl 213, 227, 230, 241 

(ítrocíl 227) — trocíl 

(j)itrocín (jitrocen 414, 433, introcín 252, trocín 439, 453) — ítrocín 

(j)itrocí n. (itrocí 406, hitroci 603, jitrocí m. 127) — (j)ítrocí n. 406, 444, 445 (špičaté ítrocí 443) 

celňík (cilňík 116, celňíček 618, 631) 

celdoň 133, 143, 146, 13 (celduň 133, celdon 142, 153, 12, celďák 146) 

cendolín 

jazik 

psí jazyk 

jeleňí jazik 412 

jazýček (kopinaté jazéček 685) 

jazyčky pl. (jynzyčk’i 831–836) 

psí jazýček (též 644, 82) 

husí jazejček 211 (husej j. 106, hušy jazyčky 804) 

haďi jazejček 124, 125 

S pjeťižilka 443, žilnej list 134, špicvégerich 119 

2  Výzkumem se sledovalo rozšíření nář. výrazů pro jitrocel kopinatý, tj. léčivou bylinu s přízemní růžicí lis- 

tů, bezlistou lodyhou a klasem bílých kvítků, běžnou jako plevel na polích a na travnatých místech (Plantago 

lanceolata L.). 

Zaznamenané výrazy vykazují jak diference lexikální, tak slovotvorné (např. jitrocíl × jitrocín × jitrocí; 

celdoň × cendolín). 

Zanedbatelné nejsou ani rozdíly hláskoslovné. Mapa zachycuje především opozici počáteční slabiky 

ji- × jí- u výrazu jitrocel a jeho variant, nesleduje se však protiklad ji-, jí- × i-, í-; ten postihují PRO. Pokud mají 

podoby bez náslovného j- větší rozsah, než odpovídá izoglose A4, jsou příslušné formy uváděny v závorkách 

v oddíle 1 M. 

Kromě výše uvedených diferencí se v nář. materiálu objevují i rozdíly v typu pojmenování, a to jedno- 

slovná pojmenování proti dvojslovným (např. jazyk/jazýček, příp. jazýčky × psí jazyk/jazýček). Vedle specifiku- 

jícího adj. psí se dokládají ve spojení s výrazy jazyk, jazýček též adj. hadí, husí a jelení. 
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Nebylo ojedinělé, že někteří mluvčí nelišili přesně jitrocel kopinatý od jitrocele většího (srov. II-103 jitro- 

cel větší). 

3  Bohatší lexikální, slovotvorná i hláskoslovná diferenciace sledovaných výrazů v Čechách kontrastuje s po- 

měrně jednoduchou situací na Moravě a ve Slezsku. 

Většinové pojmenování jitrocel, shodné se spisovným jazykem, a jeho varianty se dokládají v podstatě 

z celých Čech a ze záp. okraje Moravy. Zeměpisná situace však dokazuje, že do svč. nářečí a přilehlé sv. části 

střč. nář. proniká jako výraz novější. Jako jediný výraz se jitrocel vyskytuje v záp. Čechách, na Benešovsku a na 

záp. okraji Moravy. 

Pojmenování jitrocel je bohatě slovotvorně i hláskoslovně diferencováno, a to především ve vých. polovi- 

ně jzč. nářečí. Slovotvorná varianta jitrocín vytváří souvislou oblast mezi Českými Budějovicemi, Táborem, 

Strakonicemi a přes Příbram zasahuje až ku Praze. K této oblasti přiléhá na východě areál výrazu jitrocí n. za- 

bírající sv. část jzč. nář. s malým přesahem do již. části nářečí čm. Pro Doudlebsko je charakteristická varianta 

trocíl. Domažlicko, širší Klatovsko a volyňský úsek se vyznačují souvislým výskytem formy jitrocel, ta se vy- 

skytuje roztroušeně i jinde v Čechách. Další podoby se zdlouženou samohl. í po náslovném j- jsou jítrocíl na 

Mělnicku a jihovýchodně od Prahy, jítrocín na záp. Českobudějovicku a Třeboňsku a jítrocí ve volyňském a pra- 

chatickém úseku. Forma jitrocíl se dokládá řídce zvláště z Mělnicka a Příbramska. 

Souvislou oblast v svč. nářečích s přesahy až na Zábřežsko a sev. Tišnovsko a do přilehlého úseku střč. nář. 

vytváří lexém celník. V centru tohoto areálu se dokládá výraz celdoň, a to zvláště na Královéhradecku, a jeho 

slovotvorná obměna cendolín; ta se objevuje na Vysokomýtsku a sev. Chrudimsku. 

K areálu slova celník se na jihozápadě přimyká oblast výrazu jazyk, ta zabírá zhruba sv. část střč. nářečí, 

místy se v této oblasti objevuje i jeho slovotvorná varianta jazýček. Sousloví hadí jazýček se dokládá 

z Novopacka, husí jazýček roztroušeně ze sz. okraje Čech a jelení jazyk ojediněle z jz. Příbramska. 

Pro Moravu (bez záp. okraje) je charakteristické pojmenování jazýček, ve Slezsku je doloženo v plurálo- 

vé podobě jazýčky. Na většině území (kromě Slezska a pruhu mezi Boskovicemi a Znojmem) je doplněno adj. 

přívlastkem psí. Sousloví psí jazyk se objevuje především na Prostějovsku, již. Kroměřížsku a na Kopanicích. 

Do mluvy všech měst proniklo pojmenování jitrocel, shodné se spis. jazykem. 

4  U hláskoslovných a slovotvorných variant slova jitrocel nebylo možné z dostupných slovníků zjistit, o který druh jitrocele jde. Proto 

je zpravidla uvádíme bez tohoto rozlišení. 

celdoň  jen nář.; Kt celdoun Klat. ‚jitrocel‘ — Přenesením z pojmeno- 
vání jiné léčivé byliny na základě hláskové shody počátků 

slov celník a chelidonium ‚vlaštovičník‘, to mělo v lid. jazy- 

ce mnoho různých podob, např. stč. celidon, celidoň, celido- 
ní, nč. celdoň, celduň, celedoň, celoděj, celoden, cendelín, 

cendelina, cendelia aj. 
celník  v sled. významu jen nář.; stč. cělník, Jg, SSJČ nář. též celní- 

ček, oba ‚jitrocel‘, ‚jitrocel menší‘ — Od slovesa celiti ‚zace- 

lovat, hojit‘, protože jitrocel kopinatý má schopnost hojit, 
celit rány. 

cendolín  jen nář. — Přesmykem a sufixací z celdoň, viz tam. 

hadí jazýček  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování 
z adj. hadí (obyčejně v lid. názvech rostlin a živočichů) a ze 

subst. jazýček, viz tam. 

husí jazýček  jako sousloví jen nář.; Jg husí jazyk, h. jazejček, SSJ, 
hluž. husacy jazyčk, husace jazyčki — Z adj. husí a ze subst. 

jazýček, viz tam. 

jazýček  v sled. významu jen nář.; Jg beraní j., SSJČ, SSJ (u všech 
často součást botanických a lid. názvů rostlin, srov. psí jazýček), 

hluž. jazyčk ‚jitrocel‘ — Přenesením dem. k jazyk; viz tam. 

jazýčky  v sled. významu jen nář.; stč., Bš — Plurálová podoba dia- 
lektismu jazýček, viz tam. 

jazyk  v sled. významu jen nář.; Jg též beraní jazyk, beranec ‚menší 

nebo špičatý j.‘, SSJČ, SSJ — Přenesením na základě podob- 
nosti tvaru listů jitrocele kopinatého s jazykem živočichů. 

jelení jazyk  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z adj. jelení a ze 

subst. jazyk, viz tam. 
jitrocel  stč. jitrocěl, Jg též ranocel, Kt též itrocel f., jitrocél m., slc. 

skorocel, SSJČ, u všech ‚jitrocel‘ — Výkladů je několik. 

Podle Mch jde o složeninu z *jedro-cělъ, druhá část je od 
slovesa celiti ‚hojiti‘ a první část už v stsl. někde nahrazová- 

 

na kmenem slova skorý, tj. ‚rychle hojící‘, jinde byla změně- 
na adideací k játra, tj. ‚játra hojící‘. Podle Holuba- 

-Kopečného jde o kompozitum ze základů jitro-, to z jitřiti 

(psl. *jętriti ‚působit bolest, zlo‘, např. jitřiti ránu, hněv), 

a z -cel, to z celiti ‚hojiti‘. Podle Stručného etymologického 

slovníku jazyka českého jde o složeninu ze základů slov ját- 
ra (psl. *jętro, to z pův. *en-tro- ‚vnitřnosti‘) a celiti. 

jítrocel  jen nář. (Kt jítrocel větší) — Dloužením z jitrocel, viz tam. 

jitrocí  n. jen nář.; SSJČ nář. ‚jitrocel‘, též nář. adj. k jitrocel — 
Příklonem k neutru patrně pod vlivem kolektiv na -í, viz jit- 

rocel. 

jítrocí  n. jen nář. — Dloužením z jitrocí, viz tam. 
jitrocíl  jen nář.; stč. jitrociel, Jg jitrocil m., Kt jitrocíl m., u všech 

‚jitrocel‘ — Pravidelnou monoftongizací ie > í, viz jitrocel. 

jítrocíl  jen nář. — Dloužením z jitrocíl, viz tam. 
jitrocín  jen nář. — Z jitrocíl příklonem k jiným názvům rostlin 

na -ín. 

jítrocín  jen nář. — Dloužením z jitrocín, viz tam. 
pětižilka  jen nář. — Kompozitum z numerale pět a subst. žilka podle 

výrazných žilek na listech jitrocele. 

psí jazýček  jako sousloví jen nář.; SSJ, Bš ‚jitrocel kopinatý‘ (Jg 
‚užanka‘) — Z adj. psí a z dem. k jazyk, viz psí jazyk. 

psí jazyk  SSJČ lid. ‚jitrocel kopinatý‘, Bš psí ocas, SSJ u obou ‚jit- 

rocel‘ — Dvojslovné pojmenování z adj. psí a ze subst. jazyk, 
viz tam. 

špicvégerich  jen nář. — Přejato z něm., složenina z Wegerich ‚jitro- 

cel‘ a spitz ‚špičatý‘. 
trocíl  jen nář. — Z jitrocíl vypuštěním náslovné slabiky ji-, viz jitro- 

cíl. 

žilný list  jako sousloví jen nář. — Ze specifikujícího adj. žilný (pod- 
le výrazných žilek na listech jitrocele) a ze subst. list. 
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5 jitrocel Ru 4 — itrocín Ru 3 — ňitrocíl Ru 3 — vitrocíl Ru 2 — celňik Po 1, Ju 2 — celňik dlouhej Ju 1 — jazejček Ju 3 — psí jazéček Ju 6 — psí ja- 

zejček Ju 4 

6 OLA 467, ALE 82 

Pv 

103 jitrocel větší (1378b) — mapa s. 245 

1 M (j)itrocel (itrocel 206, 208, 210, 238, 506, 605, jitrucel 237, 314, 316, 327, itrucel 311, jitrocél 624, hәtro- 

cel 611) — (j)ítrocel (ítrocel 131, 301–303, 305, 310, 334, 404) — (j)itrocíl (itrocíl 227, jitrocil 

211, 227, utrucíl 630) — jítrocíl 213, 241, 432 (ítrocíl 227) — trocíl 

(j)itrocín (též 230, jitrocen 433, ítrocen 420, itrocín 403, 414, trocín 439, 453) — ítrocín 

(j)itrocí n. (též 105, 257, itroci 406, též itrocí 257) — (j)ítrocí n. 405, 406 

celňík (šeroké celňik 647) 

celdoň 133, 143, 152 (celdon 142, celduň 133) 

cendolín 

cvalňik 105, 119 (cválňik 104, cwálňik 103) 

jazik 215 

psí jazyk 629, 658, 757 

volský jazik (volckej j. 406, volák 242) 

jazýček (hloché jazéček 665, šyroky jazyček 802, 822) 

psí jazýček 

jazýčky 748, 804, 813, 818 (jynzyčky 833–836) 

bapka 815–817 

babi list 

babi lisťi (bapske liśći 818) 

babi listek 825 (bapči 1. 826, bapsky 1. 828, bapsk’i 1. 831, babi listky 824, 827, pobapčanne listky 

832) 

kołocýř 739, 740, 749 

hochu 632 

babí ucho (též 508, bapské u. 722, babí ucha, ušy 723, babi ušy 806, 810, 811) 

 myší (h)ucho (m. (h)ouško 230, 511, 514, 622, 625, 634, 637, meši huši 620) 

 prasečí ucho (p. hóško 623, p. uše 648, též p. uši 106, též p. huši 620) 

 psi (h)ocho 652, 654 (též 651) 

 sviňí (h)ucho (s. hóško 636, s. hocho 661) 

 volí ucho (též 709, 83, volej ucho 713, krafski hocho 655) 

 volské (h)ucho (volovo (h)ucho 633, 638, 642, 659, 675, 708, 709, 712, 714, 715, 753, 756, vołoví ucho 

751) 

S zaječí ucho 711 nedubl., bapsky dřist 823 nedubl., krhaňičkovo lisťi 106, psosór 718 nedubl., végerichblat 119 

2  Otázka byla zaměřena na jitrocel větší, tj. bylinu s přízemní růžicí listů, bezlistou lodyhou a klasem narů- 

žovělých kvítků, běžně se vyskytující u cest, na pastvinách a na lukách (Plantago major L.). 

Repertoár pojmenování zapsaných v Čechách je v podstatě shodný s položkou II-102 jitrocel kopinatý, 

i když se někdy územně značně liší. Výzkum přinesl velké množství diferencí lexikálních, slovotvorných i hlás- 

koslovných. Pro lexikální diferenciaci je charakteristická především opozice základních lexémů: jitrocel × cel- 

ník × jazyk × ucho. K těm přistupují další lexémy, které vytvářejí menší nebo nesouvislé areály, např. babka, cel- 

doň, cvalník, kolocíř a list. Ve Slezsku a na sev. Valašsku se projevuje tendence k užívání plurálových podob 

u jednotlivých pojmenování (jazýčky, listí, uši). 

Pokud jde o slovotvorné rozdíly, výzkum postihl v podstatě tytéž diference jako u otázky Dotazníku 1378a jitro- 

cel kopinatý, tzn. jitrocíl × jitrocín × jitrocí, jazyk × jazýček, celdoň × cendolín. Navíc se objevuje slovotvorná 

opozice list × listí × lístek. Shody s otázkou 1378a (srov. II-102 jitrocel kopinatý) se dokládají i u hláskoslovných variant 

lexému jitrocel. 

Některé výrazy, zvláště na Moravě a ve Slezsku, jsou blíže specifikovány adj. přívlastky babí, volí, volský, 

kravský, psí, prasečí, sviní, myší, zaječí; ty jsou na mapě vyznačeny šrafami. Většina zaznamenaných specifiku- 

jících adjektiv se často objevuje v bot. lid. názvech různých planě rostoucích květin. Adjektiva utvořená od ná- 
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zvů zvířat jsou běžná v mnoha rozmanitých dvojslovných pojmenováních pro rostliny, srov. např. II-102 jitrocel 

kopinatý, II-107 vlčí mák, II-115 přeslička, II-116 prvosenka. 

3  Zeměpisná situace je na celém zkoumaném území velmi pestrá. V Čechách kontrastuje výraz jitrocel, 

shodný se spis. jazykem, především s názvy jazyk a celník, na Moravě stojí ve vzájemné opozici lexémy ucho, 

jazýček a listí, resp. lístek. 

V podstatě na celém území Čech s přesahy na Zábřežsko, širší Novoměstsko a jz. část Moravy se objevu- 

je pojmenování jitrocel. Proniká totiž i do oblastí svých variant a jiných lexémů; jsou to výrazy jazyk, většinou 

s adj. přívlastkem volský, v širším okolí Prahy a celník na členité oblasti v svč. nář. přibližně mezi Mladou 

Boleslavi, Hradcem Králové a Náchodem a odděleně na vých. Novoměstsku s přesahem do přilehlých střm. di- 

alektů, ojediněle i jinde, např. na Zábřežsku. Z Královéhradecka a sporadicky z podorlického úseku se dokládá 

výraz celdoň a z Chrudimska jeho slovotvorná varianta cendolín. V Podkrkonoší a ojediněle na Náchodsku byl 

zapsán lexém cvalník. 

Pokud jde o pojmenování jitrocel a jeho varianty, je zeměpisná situace do značné míry podobná položce 

II-102 jitrocel kopinatý (srov. tam). Slovotvorná a hláskoslovná diferenciace tohoto lexému se projevuje zvláště 

v jzč. nářečích. 

Na celé Moravě kromě její jz. části převládá pojmenování ucho doplňované různými adj. přívlastky odvo- 

zenými od názvů zvířat. Adj. volí se objevuje mezi Prostějovem, Kroměříží a Lipníkem nad Bečvou, místy i ve 

vm. nář., a to na jz. Valašsku a záp. Uherskobrodsku. Přívlastek volský je typický v podstatě pro celá nářečí vm. 

bez jejich sev. části, přes vých. okraje střm. nář. přesahuje až na vých. Brněnsko a dokládá se též z Prostějovska.  

Pro Litomyšlsko, kam název ucho přesahuje z Moravy, a přilehlý úsek střm. dialektů je příznačné adj. doplnění 

prasečí, pro záp. Prostějovsko sviní. Z oblasti mezi Brnem a Jihlavou se dokládá přívlastek myší. Pro sev. část 

vm. nář. se sousedním okrajem nář. slezských je charakteristické adj. babí. Výraz ucho se vyskytuje roztrouše- 

ně též v Čechách, a to s adj. myší jv. od Kolína a již. od Příbrami, ve spojení s přívlastkem volský jz. od Kolína. 

Na větší části střm. nář. znojemského a židlochovického typu a na přilehlém již. Brněnsku vytváří souvis- 

lý areál lexém jazýček, ten je zvláště v sv. části tohoto areálu často doplněn adj. psí. Spojení psí jazýček se obje- 

vuje rozptýleně i v areálu slova ucho. Samotné pojmenování jazýček je běžné na Moravskokrumlovsku, 

Znojemsku a na sz. Litovelsku, v plurálové podobě jazýčky tvoří souvislý areál na Jablunkovsku a v sousedním 

ostravickém úseku. Nedeminutivní forma jazyk s adj. přívlastkem psí se vyskytuje ojediněle na Kopanicích a na 

vých. Boskovicku. 

Doplnění adjektivem babí se kromě spojení se slovem ucho na Moravě objevuje též ve Slezsku, zde však 

ve spojení s výrazy listí v opavském nář. typu, lístek na Frýdecku a Těšínsku, list např. na Hlučínsku. 

Další lexémy tvoří jen malé areály: babka na Frenštátsku a kolocíř při sv. okrajích vm. nářečí. 

Pro mluvu měst v Čechách a většinu měst na Moravě je příznačné rozšíření pojmenování jitrocel, z někte- 

rých mor. měst se dokládají regionalismy shodné s příslušným venkovským okolím. 

4 babí list  jako sousloví jen nář.; Kt — Z adj. babí, viz babí ucho, a ze 

subst. list, označujícího nápadnou součást sledované rostli- 

ny. 

babí lístek  jako sousloví jen nář. — Formální dem. od babí list, viz 
tam. 

babí listí  jako sousloví jen nář.; Kt u Moravské Ostravy ‚jitrocel‘ — 

Kolektivum k babí list, viz tam. 
babí ucho  Jg ‚jitrocel‘, SSJČ lid. — Dvojslovné pojmenování z adj. 

babí a ze subst. ucho, viz tam. Není vyloučeno, že vzniklo 

kontaminací názvů babí list a volí, respektive volské ucho (Mch). 
babka  v sled. významu jen nář.; Jg (pol.) botan., pol. — Přenesením 

významu patrně na základě asociace s dvojslovnými názvy 

obsahujícími adj. babí, viz např. babí ucho. 
babský dřist  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z adj. babský ‚lido- 

vý, domácí‘, např. léky, a ze subst. dřist (nář. ‚lejno‘), srov. 

např. II-116 prvosenka. 

celdoň, celník, cendolín, jitrocín, jítrocín, jazýček, jazýčky, ja- 

zyk, jitrocel, jítrocel, jitrocí, jítrocí, jitrocíl, jítrocíl  — viz 

II-102 jitrocel kopinatý. 
kolocíř  jen nář.; stč. skorocel ‚jitrocel‘, Jg kolocir velký slc., Kt ko- 

locíř, SSJ nář. kolocier — Hláskoslovnými obměnami ze sko- 

rocel ‚rychle hojící‘, to od skorý ‚rychlý‘ a celiti ‚hojiti‘ 
(Mch). V návaznosti na sloven. 

krhaničkovo listí  jen nář. (stč., SSJČ krhavý ‚chorobně slzivý, mok- 

 

 

vající‘, Jg krhání ‚očí slzavost‘) — Dvojslovné pojmenování 

složené z posesivního adj. a z hromadného subst. listí. 

myší ucho  jako sousloví jen nář. — Z adj. myší a ze subst. ucho, viz 
tam. 

cvalník  jen nář.; ALJ cvalnik svč. Jilemnice, Křížlice ‚jitrocel širo- 

kolistý‘ — Nejasné, patrně přenesením (a současně záměnou 
sykavky za afrikátu) ze zvalník (stč. svalník lékařský), což je 

lid. název pro stračku. 

psí jazýček, psí jazyk  — viz II-102 jitrocel kopinatý. 
psí ucho  jako sousloví jen nář. (Bš psí ocas ‚jitrocel‘) — Z adj. psí 

a ze subst. ucho, viz tam. 
prasečí ucho  jako sousloví jen nář. — Z adj. prasečí a ze subst. ucho, 

viz tam. 

psosór  jen nář. (Jg psoser, psosor ‚jméno některých rostlin, např. 

merlíku, kopřivy‘, SSJČ psoser ,lid. název některých léči- 

vých, nepříjemně páchnoucích rostlin, nejčastěji mer- 

líku‘) — Mylným přenesením názvu z jedné léčivé byliny na 
druhou. 

sviní ucho  jako sousloví jen nář. — Z adj. sviní a ze subst. ucho, viz 

tam. 
trocíl  — Viz II-102 jitrocel kopinatý. 

ucho  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování patrně na 

základě podobnosti tvaru listů jitrocele většího a ucha ‚ušní- 
ho boltce‘. 
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végerichblat  jen nář. — Přejato z něm., složenina z Wegerich ‚jitro- 
cel‘ a Blatt ‚list‘. 

volí ucho  jako sousloví jen nář.; Bš, SSJ nář. volie ucho — Z adj. volí 

a ze subst. ucho, srov. volské ucho. 

volské ucho  Jg mor., SSJČ lid., SSJ nář. — Sousloví z adj. volský, viz 

volský jazyk, a ze subst. ucho, viz tam. 

volský jazyk  jako sousloví jen nář.; stč. volový, voluj jazyk ‚jitrocel‘, 
Jg volský jazejček, SSJ — Z adj. volský a ze subst. jazyk, viz 

tam. 

zaječí ucho  jako sousloví jen nář. (Jg ‚botan. jméno rozličných by- 

lin‘) — Z adj. zaječí a ze subst. ucho, viz tam. 

5 jitrocel Ru 4 — itrocel Ju 5 — itrocín Ru 3 — ňitrocíl Ru 3 — vitrocíl Ru 2 — itrci lisťi Po 1 — celňik Po 1 — celňik krátkej Ju 1 — babi ucho Ju 4 

— miší uši Ju 2 

6 — 

Pv 

104 pelyněk (1379) — mapa s. 247 

1 M peliňek — pelynek — peluňek — pelunek — p’olunek — poliňek — polynek — polýnek (pojínek 701, 734) 

peliňka 161, 501 — pelinka — peluňka (též 212) — pelunka — p’oluňka 834–836 — polinka 433, 446, 

447 (polénka 517, 519) 

peluň f. (peluň m. 122, 139) — poliň f. 333 

hořká poliň, h. poliňe 455, 456 (h. polejka 457) 

2  Všechny nář. výrazy pro pelyněk (Artemisia L.) jsou tvořeny od téhož lexikálního základu. Bohatá variantnost 

podob plyne ze střídání samohlásek v kmeni nářečních slov (pe- × po-; -lu- × -ly-), dále ze zařazení jmen 

k muž. nebo žen. rodu a z rozdílu slovotvorného (neodvozený výraz peluň × odvozený peluňka; polyň × polyň- 

ka apod.). Výjimečná jsou souslovná pojmenování typu hořká polyň. 

Mapa mj. názorně ukazuje, jak na styku dvou podob dochází ke kontaminacím (např. na hranici forem po- 

lynek a peluňka se zformoval tvar peluněk nebo na styku forem pelunek a polynek vznikla podoba pelynek). 

Šrafování, znamenající výslovnost -nek, -nka, se vztahuje i na značky. 

3  Nejvýraznější protiklad mezi nář. výrazy pro pelyněk tvoří rodový rozdíl. 

Převážnou část území Čech a malý jz. úsek Moravy charakterizují slova rodu ženského: peluňka, na svč. 

okraji pelynka, na sv. Čech v neodvozené variantě peluň. 

Pro téměř celou Moravu, pro Slezsko (kromě Jablunkovska s výrazem pjoluňka) a pro široký pruh na zá- 

padě Čech jsou typické výrazy rodu mužského. Tak na samém okraji záp. Čech převládá forma polyněk, v ob- 

lasti na severu a východě k ní přiléhající převažuje forma peluněk. Tato forma je rovněž běžná v dubletě na šir- 

ším Českobudějovicku. Na Moravě je většinovým výrazem polýnek (se zdlouženým y-ovým vokálem a s jeho 

pravidelnými střídnicemi). Vzhledem k tomu, že sev. okraj Valašska má proti očekávání běžnou podobu s krát- 

kým vokálem – polynek, usuzujeme, že Slezsko mělo patrně od původu právě tuto podobu a že tu nedošlo k po- 

zdějšímu krácení forem polýnek. Vých. část Opavska a Frýdecko se vydělují podobou pelynek, dále k východu 

na čes.-pol. pomezí převládá forma pelunek, na Těšínsku v dispalatalizované podobě pjolunek. 

Vedle výrazů zakončených na -něk, -ňka jsou v nářečích časté též formy s nepalatálním -n- (-nek, -nka). 

Tyto podoby jsou jako jediné na Moravě a ve Slezsku (např. polýnek, pelunek), v Čechách se vyskytují zejména 

v jzč. nářečích a na okraji nářečí svč.; tam bývají převážně dubletní. Na mapě jsou zakresleny šrafami. 

V mluvě měst převládá výraz pelyněk, shodný se spis. jazykem, u starší generace na vých. Moravě dosud 

přežívá tradiční výraz polýnek, v Čechách vzácně peluňka, popř. peluněk. 

4  Původ pojmenování pelyňku není jasný. Nelze jednoznačně určit ani psl. podobu. Podle Mch snad *pel+unъ, *pol+unъ, kde pel- by 

mělo týž kořen, který je v pálit, a -unъ by byla činitelská přípona (jako např. u běh-oun). Spojení s pálit je sémanticky možné, neboť z pe- 
lyňku se tvořily kužílky, jež se rozpálené přikládaly na kůži nemocného. Pojmenování zakončená na -ek, -ka jsou formální deminutiva. 

hořká polyň(e)  jen nář. — Sousloví. 

peluň  f. stč. pelyň, pelyn obě m., Jg též pelun m., SSJČ zast. 
peluněk, -nka  Jg dem. k peluň, pelun, SSJČ zast. a říd. 

peluňka, -nka  Jg, SSJČ obě zast. 

pelyněk, -nek  stč. též pelynk, pelyník, Jg, SSJČ obě podoby (pely- 
nek zast.). 

pelyňka, -ka  stč. pelyňka, Jg pelynka, SSJČ pelyňka říd. 

pjolunek  jen nář.; pol. piołun, dem. piołunek, hluž. połon — Z p’elu- 

nek pol. dispalatalizací ’e > ‘o. 
pjoluňka  jen nář. — Z p’eluňka, viz pjolunek. 

polýnek  jen nář.; Jg mor. 

polyněk, -nek  jen nář.; stč., Jg polyněk slc., SSJ polynok, palina říd. 
polyň  f. jen nář.; stč. i polyn, obě m., Jg f. 

polynka  jen nář.; stč. 

5 pelinek Ju 4, 6 — polýnek Ju 7 — polínek Ru 5 — peluň f. Po 1 — pelinka Ju 4 — pelunka Ru 2, Ju 1, 2, 5 — peluňka Ru 3, 4, Ju 3 

6 PLPJ 137, AJPP 295, SSA 5.44, OLA 468 

Bh 
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105 mateřídouška (1382) — mapa s. 249 

1 M mateřídouška (mateříduška 743) — mateřidouška (máteřídouška 425) 

mateří douška (máteří douška 435) 

mateřánka (mateřanka 703, 722, mac’eřonka 820, mac’eřunka 819, 820, mačeřunka 807, 808, maťi- 

řanka 815, 821) 

mateřinka (mate- 701, 738, 805, 806, maćořienka 801) 

mateřička 708–710, 713 (mateříčka 714, meteřička 679) 

mateří dóšek 635 (mateřidóšek 625) 

mateřídrouška (maťiřidróška 601, mateří drúška 732) 

mařídouška 330, 643 

babidouška 430, 463, 737 

S dóška 627, mařidróška 661, mařenka 119 

2  Výzkum zjišťující nář. názvy rostliny mateřídoušky (Thymus L.) ukázal, že všechna pojmenování se dají 

odvodit od jejího stč. označení mateřie dúška. To vzniklo podobně jako v jiných slovanských jazycích překla- 

dem latinského spojení matris animula (podrobněji viz Mch s. 355). Z původního sousloví mateří douška, ucho- 

vaného jen v malé míře, vznikla spřežka mateřídouška. Ta se stala později etymologicky nejasnou. Zejména její 

druhá část douška (deminutivum od duše) byla místy nahrazena nář. slovem droužka ‚družička‘ nebo slovem 

doušek ‚hlt‘ (mateřídroužka, mateřídoušek). Změny nastaly i v první části spřežky. Místo mateří se zde objevu- 

je významově blízké adj. babí ve slově babídouška a maří (podle Maří Magdaléna) v mařídouška. Z původního 

sousloví mateří douška vznikla univerbizací slova mateřinka, mateřánka a mateřička. 

Z pravidelných hláskových změn si zaslouží pozornost mimořádný rozsah krácení -í- ve slově mateří- 

douška (proto byla tato změna mapována) a větší rozsah podob s -te- (mateřánka, mateřinka) ve srovnání s PRO 

D5a,b. 

3  Pojmenování mateřídouška (mateřidouška) je rozšířeno po celých Čechách a na většině Moravy (bez ná- 

řečí dolských a Holešovska). Podoba s délkou mateřídouška, která je i výrazem spisovným, se pak omezuje na 

západočeskou nář. oblast a přilehlé úseky sousedních oblastí, na centrální a sev. část čes.-mor. nář. s přesahy 

k Ledči a k Pelhřimovu, na menší areály mezi Boskovicemi a Brnem a na již. okraj Slovácka. Jinde je doložena 

forma se zkráceným -i-: mateřidouška. Sousloví mateří douška se uchovalo porůznu v Čechách a na Moravě, 

poněkud soustředěněji mezi Rakovníkem a Příbramí, v podorlickém úseku, na Novoměstsku, Boskovicku a na 

Valašsku. 

Výraz mateřinka vytváří areál na větší části opavské nář. podskupiny a na sev. okraji vm. nář., dále se ob- 

jevuje na Holešovsku a v sev. části dolských nář. Na zbývajícím území slezských nářečí s přesahem do nář. vm. 

se rozkládá areál názvu mateřánka. Pojmenování mateřička se nachází zejména mezi Kroměříží a Kyjovem. 

Slovo mateřídroužka bylo zapsáno na širším Klatovsku a na Slovácku. Východně od Jindřichova Hradce se 

vzácně setkáváme s výrazem babídouška. 

Sporadické výrazy douška a mařídroužka jsou v KLA doloženy z oblasti střm. nář. hojněji. Rovněž u ji- 

ných názvů byl tam zaznamenán větší rozsah: je to především u slova mateřinka (rozptýleně po celé jižní 

Moravě). Anketou zachycené pojmenování mařinka (především mezi Prostějovem a Hranicemi) náš materiál 

nepotvrzuje. 

Ve všech městech se vyskytuje slovo mateřídouška (mateřidouška), pouze v oblasti slezských nářečí se 

v mluvě starší generace udržely ještě nářeční názvy. 

4 babidouška  jen nář.; hluž. babyduška, bab’duška — Z mateřídouš- 

ka záměnou první části spřežky za sémanticky blízké 

babí-. 

douška  Kt, SSJČ kniž. a zast. — Osamostatněním druhé části sou- 

sloví mateří douška. Dem. od duše. 

mařenka  v sled. významu jen nář. — Univerbizací z maří douška 

a příklonem k domácké podobě osobního jména Marie, srov. 
mařídouška. Stejný nář. název mají i jiné rostliny, např. ma- 

řinka vonná. 

mařídouška  jen nář. — Záměnou první části ve spřežce mateřídouš- 
ka za Maří. 

mařídroužka  jen nář.; ALJ maří dróška — Z mateřídouška záměnou 

za Maří a droužka pro etymologickou neprůhlednost. Viz 
mařídouška a mateřídroužka. 

 

mateřánka  jen nář.; Kt mateřanka mor., mateřunka laš., Bš mate- 

řanka, pol. macierzanka — Univerbizací z mateří douška. Viz 
tam. 

mateří doušek  jen nář. — Z mateřídouška záměnou druhé části 

spřežky za doušek ‚hlt‘. 
mateří douška  stč. mateřie dúška, Jg, SSJČ douška mateří (adj. ma- 

teří básn. a zast.), SSJ materina dúška — Sousloví z adj. ma- 

teří odvozeného od substantiva máti ze základu mater- 
a z dem. douška k duše, tedy ‚matčina duše‘. 

mateřička  jen nář. — Univerbizací z mateří douška. Viz tam. 

mateřídouška  jen nář.; Jg SSJ materidúška zast. — Podoba se zkrá- 
ceným -i-. Viz mateřídouška. 

mateřídouška  Jg, SSJČ — Spřežka ze sousloví mateří douška. Viz 

tam. 
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mateřídroužka  jen nář.; Bš mateří dróžka — Z mateřídouška zámě- 
nou druhé části spřežky za nář. výraz droužka ‚družička‘. 

mateřinka  Kt, SSJČ zast. a nář. — Univerbizací z mateří douška. Viz 
tam. 

5 mateřídouška Ju 5, Ru 2, 3 — mateřidouška Ju 1–4, Ru 4, 5 — mateřidóška Ju 6 — mateřidoška Ru 5 — mateřídúška Ju 7 — mateří douška 

Ju 6 — mateři doučka Po 1 — mateři douček Po 1 — mateři líčka Po 1 — mateř žido ska, mateřžido„ská Ju 1 — žido ská mateř Ju 1 

6 SSA 3.123, OLA 451 

Om 

106 chrpa modrák (1367) — mapa s. 251 

1 M chrpa — charpa — charba (chárba 146) — charva (též 736) 

modrák (modráček 247, 321, 442, 444, též modrač 737) — vondrák 205, 237, 325 

blavatek 

kornblúme 118, 119 

S fabrek 832, chabryk 826, sinokvet 755 

2  Sleduje se územní rozšíření nář. pojmenování pro chrpu, tj. rostlinu s modrými květy v úborech s vejčitým 

zákrovem (Centaurea cyanus L.). Vedle nečetných rozdílů lexikálních jsou na mapě postiženy i starobylé rozdí- 

ly hláskoslovné (chrpa × charpa × charba × charva). 

3  Slovo chrpa (a jeho hláskové obměny) zabírá téměř celé zkoumané území; řidčeji je doloženo v nářečích 

jzč., kde se užívá výrazu modrák (na Rakovnicku v obměněné podobě vondrák). 

Hláskový rozdíl chrpa × charpa tvoří izoglosu směřující od Nové Paky k Jihlavě a dále k Slavonicím. Od 

ní na východ je běžná podoba charpa; ta se dále k východu, zejména v sev. polovině střm. nářečí, v nářečích vm. 

a slezských, vyskytuje v hláskoslovné obměně charba, na Valašsku a již. Uherskobrodsku v obměně charva. 

Podoba charpa se vyskytuje též odděleně v archaickém okrajovém sz. úseku střč. nářečí; zde zpravidla jako star- 

ší ustupující relikt vedle novější formy chrpa. 

Na vých. okraji Slezska bylo zaznamenáno jediné pojmenování blavatek, navazující na pol. jazykové 

území. 

Výraz chrpa, shodný se spis. jazykem, pronikl do mluvy všech měst a hojně se šíří i do oblastí s jiným tra- 

dičním názvem. 

4 blavatek  jen nář.; pol. bławatek, říd. błavat — Od pol. bławy ,světle- 

modrý, modravý‘. 
fabrek  jen nář. — K pol. farbka ‚modřidlo‘ a dále kontaminací 

s chabryk, viz tam. 

chabryk  jen nář.; pol. chaber — Přesmykem a sufixací z *chъrb-, 
srov. chrpa. 

charba  jen nář.; stč., Jg — Viz chrpa. 

charpa  jen nář.; stč., Jg, SSJČ nář. — Viz chrpa. 
charva  jen nář. — Viz chrpa, -v- záměnou retnic. 

 

chrpa  stč., Jg, SSJČ — K psl. *chъrp-, chъrb-; patří k slovům „pra- 

evropským“. Původ -ar- je nejasný. 

kornblúme  jen nář. — Přejato z něm. 

modrák  stč., Jg též dem. modráček a modračka, SSJČ, SSJ nář., pol. 
modrak obl., dluž. módrak, módrac (módrack) — Od adj. 

modrý. 

sinokvet  jen nář.; SSJ — Složené pojmenování z adj. siný ‚bledě- 
modrý‘ a subst. květ (podoba kvet v návaznosti na sloven.). 

vondrák  jen nář. — Patrně expr. obměnou z modrák. 

5 chrpa Ju 1–5 — charba Po 1, Ju 6, Ru 5 — modrák Ru 3 

6 AJŚ 154, PLPJ 60, AJK 183, SSA 1.48, OLA 613, ALE 83 

Bh 

107 vlčí mák (1368) — mapa s. 253 

1 M mák (mak) 

máček 509, 818, 830 

mačec 642, 730 

makeš 204, 209, 210, 21 

vlčí mák (vlčimák 430, vlčí mačka 419) — vlčí mak (vylči m. 836) 

zaječí m. 

psi m. 828, 834, 835 

ptačí m. 205 

ďivoký m. (dźik’i m. 833, 84) 
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planý m. 

slepý m. 

šaleny m. 820 

polňí m. (polny m. 831, 833, 84) 

červený m. 203, 236, 66 

pukavec (poukavec 152, též poukaví m. 41) 

kohoutek 

kokišek 626 

kukrhél (kokrhél 718, kukrhólek 623, kokrhélí n. 718) 

tulipán (ťolipán 632) 

panák 713, 731 (panáček 710) 

panenka 628 (panuška 629) 

cygánka 703, 721, 722 

pleskanec 814 (pleskač 815) 

S makúfka 73, makovina/-nka 754 nedubl. 

2  Mapa zobrazuje velmi bohaté rozrůznění nář. názvů pro vlčí mák (Papaver rhoeas), tj. druh máku s čer- 

venými květy, jehož semena nejsou poživatelná. 

Soubor zaznamenaných výrazů se diferencuje především lexikálně, v menší míře slovotvorně (mák × ma- 

čec × makeš) a hláskoslovně (mák × mak). Výrazné jsou rozdíly v typu pojmenování: 1. na jedné straně označe- 

ní jednoslovná a) mák a jeho odvozeniny, b) ostatní lexémy – názvy často metaforické (kohoutek, panák, cigán- 

ka atd.), 2. na druhé straně pojmenování dvouslovná, skládající se ze subst. mák a různě motivovaného 

přídavného jména: a) adjektivum od zvířecího jména – vlčí, zaječí, psí, ptačí – charakterizuje to, co není pro člo- 

věka k užitku, b) podle charakteristických vlastností, jako nešlechtěnost, nespoutanost – planý, divoký, slepý, ša- 

lený, c) podle místa výskytu – polní, tj. rostoucí v (obilném) poli, d) podle barvy – červený. 

U dvouslovných názvů dnes už není možné vždy rozhodnout, kdy jde o skutečné sousloví, tedy o pevné 

terminologizované spojení obou částí, a kdy pouze o fakultativní, příležitostné užití adjektiva (z kontextu je to- 

tiž zpravidla zřejmé, zda jde o mák setý, či o mák vlčí). Při výzkumu se explorátoři zaměřovali především na po- 

dobu adjektiva, proto jednoslovné pojmenování mák (mak), pokud je informátoři uváděli jako dubletní vedle 

označení dvouslovného, často ani nebylo zapisováno. Na předkládané mapě je nespecifikované pojmenování 

mák (mak) zakresleno jen v případech, kdy v dubletě s ním nebylo zaznamenáno označení dvouslovné. 

Vyskytuje se zpravidla v návaznosti na jiná jednoslovná pojmenování; jazykovězeměpisná situace svědčí o tom, 

že jde o přechodný typ – lexikálně tento výraz souvisí s označeními dvouslovnými, co do typu pojmenování pak 

s jednoslovnými. Míra terminologizovanosti dvouslovných názvů je tedy zřejmě zejména na Moravě v soused- 

ství jednoslovných pojmenování nižší; to platí dále patrně také pro oblasti, kde bylo zaznamenáno více dvou- 

slovných označení současně. 

Rozložení jednotlivých nář. výrazů na zkoumaném území umožnilo vymezit celou hranici starého morav- 

ského krácení ve slově mák, a to na nejfrekventovanějším sousloví vlčí mák. Položka mák ‚jedlá semena máku 

setého‘ (1102) proto už nebude samostatně sledována v oddíle Hláskosloví. – Na předkládané mapě je třeba ve 

slově mák a ve všech souslovích východně od izoglosy krácení číst mak, krátkost zde není vyznačena zvláštní 

značkou, aby mapa nebyla přetížena. V mor. a slez. městech se však, zejména u mladé generace, už vesměs pro- 

sadila podoba vlčí mák s délkou, jistě vlivem spis. jazyka a školní výuky; ani tradiční termíny venkovského oko- 

lí zde už často nejsou doloženy. 

3  Na většině zkoumaného území se k označování vlčího máku užívá pojmenování dvouslovných, pouze na 

členité, značně rozsáhlé oblasti Moravy (s přesahem až na Příborsko) a odděleně na širším Kolínsku a na 

Roudnicku byla zaznamenána pojmenování jednoslovná. 

Izoglosa starého krácení ve slově mák (jež tvoří jádro všech dvouslovných názvů) sleduje zhruba hrani- 

ci čes.-mor., jen ve své jižní části běží poněkud východněji. Sousloví vlčí mák zaujímá téměř celé Čechy 

s Telečskem, varianta se zkráceným vokálem vlčí mak je doložena ze sev. a záp. Moravy a z Valašska, jinde se 

vyskytuje řídce a zpravidla jako novější. Ostatní dvouslovné názvy byly často promíšeně a rozptýleně zachy- 

ceny na okrajích zkoumaného území (kromě Slezska zpravidla v dubletě se souslovím vlčí mák/mak). Označení 

divoký m. se vyskytuje ve Slezsku (bez jv. okraje) a odděleně v jzč. příhraničním pruhu, planý m. v záp. 

Čechách, v horním Pojizeří, na Náchodsku a na širším Brněnsku, polní m. ve Slezsku, na Valašsku a řídce 

v záp. Čechách, slepý m. na Břeclavsku a Uherskobrodsku, zaječí m. místy v záp. Čechách, psí m. zvláště na 

Jablunkovsku. 
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Z jednoslovných označení zabírá největší areál výraz kohoutek; rozprostírá se na značné části Moravy 

zhruba mezi Moravskými Budějovicemi, Prostějovem, Hranicemi a Kyjovem. K tomuto areálu se přimykají 

nebo jím prolínají další, vesměs malé oblasti jiných jednoslovných názvů: kokrhél na vých. a již. Brněnsku, pa- 

nák mezi Kyjovem a Uherským Brodem, panenka v okolí Židlochovic, mačec na Kyjovsku, cigánka na 

Hranicku a pleskanec na Příborsku. Při sev. a vých. okraji tohoto rozlehlého areálu se objevuje také pojmenová- 

ní tulipán, jež bylo zaznamenáno i v Čechách v Polabí, také v blízkosti kompaktních oblastí jednoslovných ter- 

mínů, jež v Čechách reprezentují názvy makeš na Roudnicku a pukavec v okolí Kolína. Výraz mak bez přívlast- 

ku byl zaznamenán rozptýleně na Moravě. 

4 cigánka  v sled. významu jen nář. — Metaforické pojmenování moti- 

vované červenou barvou a tvarem okvětí (připomíná cikánči- 

nu sukni). 
červený mák  jako sousloví jen nář., hluž. čerwjeny mak — Sousloví, 

adj. charakterizuje barvu květu; viz mák. 

divoký mák  Jg, SSJČ, SSJ divý mak hovor., pol. dziki mak, hluž. 
dźiwi mak — Sousloví, adj. zde ve významu ‚nepěstěný‘; viz 

mák. 

kohoutek  v sled. významu jen nář.; Kt kohútek, kohoutky pl., Bš — 
Metaforické pojmenování motivované červenou barvou ko- 

houtího hřebínku. 

kokrhél  jen nář.; Bš kokrhélí n., kokohrtí n. — Srov. kohoutek (kokr- 
hél = nář. ‚kohout‘); -u- v podobě kukrhél v důsledku neob- 

vykle velkého rozsahu změny o > u, srov. PRO F3. 

kokýšek  jen nář. — Srov. kohoutek (kokeš už stč., dnes nář. ‚kohout‘). 
mačec  jen nář.; SSJČ nář., Bš — Derivací od mak specifíkační, pův. 

dem. příponou -ec, viz mák. 

máček  SSJČ dem. k mák, ALJ Morava, Slezsko, červený máček 
Hlinecko — Formální dem. k mak, viz mák. 

mák  SSJČ (stč., Jg, SSJ, pol. a hluž. mak, vše ‚mák obecně, tj. byli- 

na z rodu Papaver‘) — Nespecifikované pojmenování, psl. 
*makъ (podle Mch slovo asi „praevropské“, souvisí s něm. 

Mohn). 

makeš  jen nář.; ALJ — Derivací od mák, viz tam. 
makovina, -nka  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenová- 

ní pro makovou lodyhu. 

makůvka  jen nář.; Bš, ALJ — Přenesením nář. výrazu pro makovici. 
panák  v sled. významu jen nář.; Bš panáček horň. — Přenesením vý- 

razu pro panáčka na hraní, srov. panenka. 

panenka  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš — Přenesením výrazu pro 

 

 

panenku na hraní (dívky si hrávají s květem vlčího máku 
jako s panenkou — z makovičky je hlavička, z okvětních líst- 

ků sukýnka). 

planý mák  Jg, SSJČ, SSJ hovor. — Sousloví, adj. ve významu ‚ne- 
šlechtěný, neužitečný‘; viz mák. 

pleskanec  v sled. významu jen nář.; Jg mor., též tleskanec, Bš „od- 

tud, že se jím děti pleskají po čele“, Kl pleskač — Od pleskat, 
srov. něm. Klatschrose, Klatschmohn; srov. pukavec. 

polní mák  jako sousloví jen nář.; Jg, Kt též rolní m., Bš polní mak, 

SSJ poľný mak hovor. — Sousloví, adj. podle místa výskytu. 
psí mák  jako sousloví jen nář.; K1 psia ruža — Adj. v přeneseném 

významu, motivace srov. vlčí mák. Viz mák. 

ptáčí mák  jako sousloví jen nář. — Adj. v přeneseném významu, 
motivace viz vlčí mák. 

pukavec  Jg, SSJČ lid. název, Bš „protože jím děti o čelo pukají“ — 

Od adj. pukavý (to od onomatopoického slovesa pukat); 
srov. pleskanec. 

slepý mák  jako sousloví jen nář.; Jg, Bš slepý mak — Sousloví, adj. 

v přeneseném významu ‚nenáležitý, planý‘; viz mák. 
šálený mák  jen nář. — Sousloví, nář. adj. (‚šílený‘) v přeneseném 

významu ‚rostoucí nespoutaně, neovladatelně‘, viz mák. 

tulipán  v sled. významu jen nář.; ALJ - Přenesením názvu květiny 
rodu Tulipa podle podobnosti. 

vlčí mák  stč., Jg, SSJČ - Sousloví, adj. v přeneseném významu ,ne- 

užitečný, nehodící se pro člověka‘; viz mák. 
vlčí mak  jen nář. — Viz vlčí mák, krátké -a- v důsledku starého mor. 

krácení pův. dvouslabičných slov. 

zaječí mák  jako sousloví jen nář.; ALJ podkrk. — Adj. v přeneseném 
významu, motivace viz vlčí mák. 

5 mák Ju 3 — máček Ju 1,3 — ďivokej mák Ju 3, 4, Ru 3 — planej mák Ju 1, 2, 5, Ru 2 — polňi mák Ju 4 — červenej máček Ju 1 — pukavec 

Ru 4 — pípač Ju 6 

6 ASJ IV 40 

Či 

108 svlačec (1369) — mapa s. 255 

1 M svlak (sfłak 703, 706) — slak (slák 218, stlak 202, šlak 730) 

svlačec (sflačec 442, 443, 454, 739, 740, 748, 816, 828, zvłačec 817, 828, svlazec 460, svlačest 323) 

— stlačec (též 319, 159) — slačec (šlačec 306, 627, člačec 307, 106, šlašec 251) — slačes — 

slačesť — slatec — sladec (slaďec 118) — šlatec (šlajtec 404, švlatec 631) 

sláček (též svláčka 437) 

maslak 628, 642 

(v)otáčka (též 749, voptáčka 503) 

bičik (bjyčík 701) 

povuj 834, 835 

spinka 826, 828 

S chłopska złość 821 nedubl., gramofunek 831 nedubl., miłovňík 740, vopraťe 649 nedubl., klobóčke 649 
nedubl. 
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2  Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nářečního pojmenování pro svlačec, tj. popínavou bylinu s nálevko- 

vitými bílými nebo růžovými květy (rod Convolvulus). Vedle rozdílů lexikálních dokládá materiál také diferen- 

ce slovotvorné (svlak × svlačec; slak × slačec × sláček) a zejména hláskoslovné (např. svlak × slak; svlačec × sla- 

čec × slačes × slatec × šlatec). 

Ve spisovné češtině slouží k označení sledované rostliny výraz svlačec a dnes již zastaralé pojmenování 

svlak. Etymologická neprůhlednost slova svlačec vedla ke vzniku četných hláskoslovných variant a v některých 

případech i k následnému příklonu k nepříbuzným slovům podobně znějícím, např. stlačec (ke slovesu stlačit), 

sladec, sladěc (k adjektivu sladký). Vzhledem k tomu, že impulzem tohoto vývoje byly původně změny hlásko- 

slovné, neřešíme výrazy svlačec a sladec jako samostatné lexémy. 

Ve městech nebyla položka zkoumána. 

3  Výraznou lexikální trichotomii představují ekvivalenty bičík, otáčka a svlačec. Metaforické pojmenování 

bičík je typické pro Slezsko a Příborsko. Označení otáčka je doloženo ze střední části čes.-mor. nář. oblasti s pře- 

sahem na záp. okraj nář. střm. 

Na ostatním území se vyskytují různé hláskové a slovotvorné obměny výrazu svlačec. Ten sám se jako ar- 

chaismus dochoval zejména v již. okraji Čech (především na Českobudějovicku) a na Valašsku s přesahem na 

Frenštátsko. V již. a jz. Čechách jsou také soustředěny ty hláskové varianty, které uchovávají základovou sou- 

hlásku -č-: slačes s podobou slačesť na Domažlicku; slačec zejm. na již. Plzeňsku, na Klatovsku a Písecku, na 

Sušicku, odděleně v Podještědí a v Podkrkonoší, na širším Chrudimsku, na Novoměstsku, jz. Boskovicku 

a Brněnsku a na sz. Valašsku; stlačec především na Strakonicku a Prachaticku. Hlásková obměna šlatec je roz- 

šířena zhruba v horizontálním středním pruhu Čech, na záp. polovině Moravy a odděleně v malém úseku 

v Podještědí; forma slatec se nachází v oblasti mezi Ledčí nad Sázavou, Táborem a Slavonicemi a v oblasti se- 

verovýchodočeské; podoba sladec pak na Zábřežsku, mezi Novým Městem na Moravě a Boskovicemi, na 

Náchodsku, v sev. okraji vm. nář. a na již. Vsetínsku. 

Nejrozšířenější slovotvorná varianta slak je doložena z oblasti mezi Mladou Boleslaví, Hradcem Králové 

a Kolínem, dále ze záp. Roudnicka a odděleně z vých. poloviny Moravy (mimo sev. část vm. nář.). V původní 

hláskové podobě svlak, shodné se spisovným jazykem, byla sporadicky zapsána na vých. polovině Moravy. 

Deminutivní forma sláček je charakteristická pro sz. Čechy. 

Jiné nář. ekvivalenty byly zachyceny jen zcela ojediněle: maslak na Bučovicku, spinka v úseku ostravic- 

kém a povuj v přechodných nářečích česko-polských. 

4  Nářeční ekvivalenty pro svlačec začínající na sl- vznikly zjednodušením náslovné skupiny svl-. 

bičík  v sled. významu jen nář.; Bš — Přenesením dem. od bič na zá- 

kladě podobnosti. 

gramofonek  jen nář. — Přenesením dem. od gramofon podle podob- 
nosti květu svlačce a gramofonové trouby. 

chlapská zlost  jako sousloví jen nář. — Motivačně nejasné, snad mo- 

tivováno záporným vztahem k obtížnému pleveli. 
kloboučky  v sled. významu jen nář.; Kt klobúčky, ALJ 

Českomoravská vrchovina, Třešť, Telč — Přenesením plurá- 

lové formy dem. od substantiva klobouk na základě podob- 
nosti tvaru květu. 

maslak  jen nář.; ALJ — Patrně přes sloven. nář. maslak, masliak, 

mašlak ‚durman‘, to z maďarského maszlag ‚durman‘ na zá- 
kladě zvukové shody druhé části tohoto výrazu s nář. pojme- 

nováním svlačce slak. 

milovník  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (svla- 
čec se ovíjí kolem jiné rostliny). 

opratě  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na zá- 

kladě délky a pružnosti rostliny. 
otáčka  v sled. významu jen nář. (Jg ‚všechno, čím se něco otáčí, oví- 

jí‘) — Od slovesa otáčet. 

povuj  jen nář.; pol. powój, powójka ‚svlačec rolní‘ — Přejato z pol. 

slačec  jen nář.; Jg — Viz svlačec. 

sláček  jen nář. — Dem. od nář. výrazu slak; viz tam. 

slačes  jen nář. — Hláskovou obměnou nář. výrazu slačec, viz tam. 
slačesť  jen nář. — Hláskovou obměnou nář. výrazu slačes; viz tam. 

sladec  jen nář.; Bš — Hláskovou obměnou nář. výrazu slatec (podle 

nepřímých pádů) a příklonem k adj. sladký. 
slak  jen nář.; Jg, Bš słak; SSJČ nář. — Viz svlak. 

slatec  jen nář.; Jg, Kt Policko, Bš záp. Morava — Patrně disimilační 

změnou z nář. výrazu slačec. 
spinka  v sled. významu jen nář. (SSJČ říd. ‚něco, co slouží ke spí- 

nání‘) — Od slovesa spínat ‚obemknout, obepnout‘. 

stlačec  jen nář. — Hláskovou obměnou výrazu svlačec a příklonem 
ke slovesu stlačit. 

svlačec  stč., Jg, SSJČ — Specifikační příponou -ec z výrazu svlak; 

viz tam. 
svlak  stč., Jg, SSJČ zast. a nář. — Podle Mch. z psl. *sъ-vol-kъ, po- 

dle Jg a Holuba-Kopečného souvisí s vléci („že se vleče 

a pne po plotech, stromech“ Jg). 
šlatec  jen nář.; Jg, Bš záp. Morava — Hláskovou obměnou nář. výrazu 

slatec, viz tam. 

5 slak Ju 1, 3, 4, 6 — slačec Ru 4 — slatec Ju 3 — šlatec Po 1, Ju 2, 3, 5, Ru 2, 3 — šlačec Ru 4 — šlojc Ru 4 — puzavec Ju 2 — puzavac Ju 5 

6 — 

Ši 
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109 pýr (1370) — mapa s. 257 

1 M pýr 

pýř m. (pejř f. 151, 216–218) 

pejřka (pířka 08, péřka 116) 

pejřava 

pejřavka (též 443, péřa„ka 116, pejřalka 106) 

pyřufka (p’yřufka 832, 833) 

pýřovice (pyřovňica 834, p’yřovać 818) 

pířinka 104 (piřinka 103, 110) 

pejrofka 

N pažiť 111,112, trboulí 332, tatary 805, slamnaňa 751 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování pýru (Elytrigia Desv.), plevele s dlouhými podzemními výhonky. Většina 

názvů se odvozuje od slova pýr. Jde především o morfologickou a hláskovou obměnu pýř a další odvozeniny 

jako pýřka, pýřava, pýřavka, pýřůvka, pýřovice, pýřinka a také pýrovka. 

Při výzkumu byla místy zaznamenána i specifická pojmenování pro podzemní oddenky pýru vyvláčené 

z pole (tatary, slamnaňa). Tyto ojedinělé výrazy se však nemapovaly. 

3  Základní územní protiklad vytváří většinové české pojmenování pýr, shodné se spis. jazykem, a jeho ob- 

měna pýř, typická téměř pro celou Moravu a Slezsko. Název pýr se objevuje jako dubletní v tradiční venkovské 

mluvě na Moravě soustředěněji pouze v nář. kopaničářských; podoba pýř (většinou ženského rodu) byla zachy- 

cena na sev. Kolínsku. Charakteristickým označením v sev. polovině Čech je pýřavka, na ni navazuje v oblasti 

vč. nářečí obměna pýřka. 

Tyto hlavní areály jsou ještě doplněny menšími ostrůvky dalších výrazů. Na sev. Mělnicku se vyskytuje 

pojmenování pýřava, v Podkrkonoší pýřinka, v již. a jv. Čechách (na Prachaticku, Doudlebsku a Pelhřimovsku) 

se roztroušeně objevuje podoba pýrovka. V přechodných nářečích česko-polských se užívá označení pýřůvka 

a pýřovice. 

Do městské mluvy proniká vlivem spis. jazyka název pýr. Městská mládež v Čechách převážně vyslovuje 

slovo pýr bez diftongu -ej-; většina žáků při výzkumu uváděla, že zná tuto rostlinu pouze z učebnic. 

4  Doložené nář. názvy pýru jsou vesměs odvozeny od pýr, psl. *pyrъ (původně spojováno s pšenicí). 

pýr  Jg též pejr, SSJČ též pejr ob., SSJ, hluž. pyr. 

pýrovka  jen nář. 

pýř  stč., Jg též pejř, SSJČ zast. a nář., též pejř říd. — Kontaminací 
slova pýr a pýří ‚chmýří‘ či peří na základě hláskové podob- 

nosti a společného sémantického rysu „množství vláken“. 

pýřava  jen nář. 

pýřavka  Jg též pejřavka, SSJČ též pejřavka, obě ob. 

pýřinka  jen nář., stč. i Jg pýřina, SSJ pyrina. 

pýřka  SSJČ též pejřka, obě říd., ob. 
pýřovice  jen nář. 

pýřůvka  jen nář. 

5 pejr Ju 3, 5, Ru 2, 3 — pejř Ru 4 — péř Ju 6 — píř Ru 5 — pejřka Ju 2 — péřka Po 1 — pejřa„ka Ju 

6 — 

Bá 

110 pampeliška (smetanka) (1371) — mapa s. 259 

1 M pampeliška (pampelíška 102, 148, 152, 316, 449, pampelička 138, 151–153, 218, 257, 306, 440, pam- 

plička 308, pampléška 710, pamprléška 708, 713, pamprlíška 712) — pampališka 150, 203, 

204 — pampuliška (-íška 240) — pampeluška 677, 684, 685 — pumpeliška (pumpeliřka 714, 

pumpeléška 679, pumpiliška 643, pumprliška 717, pumprléška 735, pumprléřka 731, pom- 

pelka 658) 

pampelicha 656, 658 (pampeliša 636) 

pampeluša 678, 685 — pumpeliša 632, 634, 640, 671 

pampelice — pampalice 218, 219, 252 (pampulice 217, bambulice 231) — pamprdlice (též 151, též 

pamprlice 221) — pumpelica 639 (pumprlica 718) 

pampelišek 623 (pamprlíšek 728) — pampališek 628 — pumpelišek 626, 627 

pampelich 622, 65 (pampeliš 304, pamprlik 214, 216) — pumpelich (pompelik 650, pomplik 647, 

649, pumprlík 645, 646, pumpel 652, pompelišek 667) — pompeloch 666 
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pléška (pleščka 730, pleška 742, 751, 753, 757) — plíška 201, 208, 209 

pléšek 728, 743, 754 

mlíč (mléč 733–737) 

mlíčák 

mlíčen (též 162, 206, mličejn 516) 

mlíčňík 

mlíčí 

mliča„ka 160, 161 

májíček (-yček 818, 836, -yčok 818) 

majik 819, 822 (-yk 806) 

májička 

májo„ka 106–108 (též majufka 805, májka 106) 

mňesíček 

mňesík 

smetanka 

smetana 

smetaňik 

rejpanka (repačka 112, 242, ry- 726, rejpaňice 159) 

dloubanka 154, 155 (dloubačka 232) 

stařiček 

S kačenka 229, maslena 647, másilka 676, čagánka 716, pupava 755 nedubl., mňišek 833 

2  Mapa zachycuje územní rozložení nář. názvů pro smetanku obecnou (lékařskou) – Taraxacum officinale, 

nízkou vytrvalou bylinu s přízemní růžicí listů, s úborem žlutých květů a se silným kořenem, obsahující mléčně 

bílou šťávu ve všech částech a kvetoucí zpravidla v květnu. 

Bylo zaznamenáno velké množství různých pojmenování. Výraznou lexikální diferenciaci doplňují rozdí- 

ly slovotvorné (např. mlíč × mlíčák × mlíčen × mlíčník × mlíčavka) včetně diferencí v deminuci (pampeliš- 

ka × pampelicha, májíček × májík, smetanka × smetana apod.), rozdíly v rodě (pampelicha × pampelich, pléš- 

ka × pléšek, májíček × májička) a především četné diference hláskoslovné, týkající se zejména variant slova 

pampeliška (např. pampališka × pampuliška × pampeluška × pumpeliška), způsobené jeho neobvyklým hlásko- 

vým složením a izolovaností v systému českého jazyka. 

Při výzkumu měli explorátoři za úkol zaměřit se na rozdíly v pojmenování listí a květenství smetanky. 

Zjistilo se, že na vých. polovině Moravy, ve Slezsku a na značné části střč. nář. oblasti k uvedenému rozlišová- 

ní nedochází, na ostatním území se však pro zelenou část rostliny užívá zpravidla pojmenování mlíč, mlíčí (a va- 

rianty), v již. části svč. nář. též rýpanka, dloubanka apod., kdežto ostatní názvy, zejména pampeliška (a varian- 

ty) slouží vesměs jako označení květenství. 

V oblasti výrazu pampeliška bývá smetanka nazývána stejně jako pampeliška podzimní – Leontodon au- 

tumnalis, což je na pohled podobná bylina, která však neobsahuje mléko (i spis. jazyk připouští vedle odborné- 

ho názvu smetanka pojmenování pampeliška). Jindy bývá označována stejným názvem jako měsíček, bylina 

z rodu Calendula, jejíž žlutá modifikace pampelišku připomíná. V oblastech slova mlíč/mlíčí (a variant) došlo 

zase ke specifikaci obecného pojmenování pro rostliny obsahující mléčnou šťávu. Jednoznačný význam má vý- 

raz májíček (a varianty), odrážející období květu, a metaforická označení smetanka/smetana (motivovaná po- 

dobně jako mlíč), pléška (podle podobnosti odkvetlého opadaného okvětí smetanky s pleší) a staříček (podle po- 

dobnosti šedivého chmýří odkvetlého květenství s šedivými vlasy starců). 

3  Územní rozložení nář. výrazů pro smetanku dává poměrně složitý obraz. 

Největší rozsah má lexém pampeliška, pokrývající téměř celé Čechy a většinu Moravy. Vlastní podoba 

pampeliška se v těchto oblastech vyskytuje zpravidla v dubletě, řidčeji promíšeně s jinými výrazy: v jzč. a svč. 

nářečích s jinými lexémy, ve střč. nářečích s hláskovými a slovotvornými variantami (mezi Rakovníkem, 

Roudnicí nad Labem a Prahou pampuliška, mezi Kolínem a Litomyšlí pampelice, mezi Příbramí a Benešovem 

a severně odtud pamprdlice). Ve stř. pruhu Moravy bylo zaznamenáno značné množství různých podob. Na šir- 

ším Brněnsku, zejména východním, a na již. Kyjovsku převažuje varianta pumpeliška, mezi Boskovicemi 

a Kroměříží byly rozptýleně zapsány „nedeminutivní“ podoby pampelicha, pumpeliše či pampeluše (podoby se 

zakončením -uše, -uška byly zachyceny v souvislém výskytu v sv. části Hané). Při záp. hranici areálu (na 

Brněnsku) se objevují varianty muž. rodu pampelich, pumpelich. Kompaktní areál tvoří výraz pumpelich na 

Zábřežsku a širším Litovelsku. 
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Rozsáhlé území pokrývá dále výraz mlíč (a varianty). Podoba mlíč zaujímá téměř celou záp. polovinu 

Moravy, poměrně rozsáhlé území na pomezí jč. a střč. nář. oblasti, Českobudějovicko a již. Jindřichohradecko. 

Značnou část svč. nář. oblasti (bez jz. okraje a Vysokomýtska) a téměř celé záp. Čechy zabírá varianta mlíčí, jež 

je doložena více či méně souvisle i dále z již. Čech. Souvislý areál tvoří na záp. Moravě sev. od Třebíče varian- 

ta mlíčen, ve vých. Čechách a na Jihlavsku se objevuje forma mlíčák, na Litomyšlsku mlíčavka, na szč. a jč. 

okraji vzácně mlíčník. 

Východní oblasti zkoumaného území se vyznačují dalšími specifickými lexémy: stř. část vm. nář. 

(Uherskobrodsko, Vsetínsko) pokrývá název pléška (ve stř. části někdy i v muž. rodě pléšek; na pomezí výrazů 

pam-/pumpeliška a pléška se objevují kontaminované formy pampléška, pumpeléška a další, které z technických 

důvodů už nemohly být na mapě zachyceny – viz 1 M), pro sev. Valašsko a celou oblast slez. nář. je typický vý- 

raz májíček (ve stř. části areálu je doložena i podoba žen. rodu májička, na západě Slezska rozptýleně májík), 

jenž má paralelu v podještědském pojmenování májovka. Na severu slez. nář. byl roztroušeně zapsán výraz 

staříček. 

Kompaktní areál značného rozsahu zaujímá ještě v jzč. nář. oblasti označení měsíček (v záp. Čechách čas- 

to i měsík), doložené rozptýleně i z širšího Benešovska, je však vždy v dubletě s názvem pampeliška. Sev. od 

Plzně a na Rakovnicku bylo zachyceno též vždy dubletní pojmenování smetanka či smetana a na střč.-svč. po- 

mezí varianta smetaník. Vždy spolu s názvem pampeliška či pampelice bylo zapsáno také označení rýpanka či 

dloubanka v nejjižnějším cípu svč. nář. 

Ve městech se vedle výrazů běžných ve venkovském okolí nejčastěji užívá nejrozšířenějšího pojmenová- 

ní pampeliška. 

4 čagánka  jen nář.; ALJ Kyjovsko (stč. čakana, Jg čakanka, Kt ča- 

ganka, u všech ‚čekanka‘) — Nejasné, snad přenesením po- 

jmenování jiné květiny. 
dloubanka  jen nář. — Od dloubat (motivace viz rýpanka). 

kačenka  v sled. významu jen nář. (Kt ‚blatouch‘, ALJ ‚oměj‘, ‚hla- 

váček‘, ‚blatouch‘ aj.) — Buď přenesením pojmenování jiné 
květiny, nebo nezávisle tvořené metaforické pojmenování 

podle žluté barvy květenství. 

májíček  v sled. významu jen nář.; Kt Opava, Místek — Přenesením 
dem. od máj ‚květen‘ podle období květu. 

májička  v sled. významu jen nář.; Kt též májičko n. Frenštát — 

Varianta žen. rodu k májíček, viz tam. 
májík  jen nář. (ALJ ‚podběl‘) — Viz májíček. 

májovka  v sled. významu jen nář. — Od májový (to od máj, viz má- 

jíček) nebo univerbizací dvouslovného pojmenování (májo- 

vá květina, májová kytka). 

másilka  jen nář. — Viz maslina. 
maslina  jen nář. (SSJČ máslenka nář. ‚blatouch‘, ‚pryskyřník‘, Jg 

maslenka jiné rostliny) — Od máslo snad podle barvy, navíc 

posíleno asociací mléko – máslo; patrně jde o návaznost na 
sousední něm. pojmenování, srov. Butterblume ‚pampeliš- 

ka‘. Srov. též II-114 blatouch. 

měsíček  v sled. významu jen nář.; ALJ střč., jč. (stč. ‚rostlina toho 
jména‘, Jg jiné rostliny, SSJČ ‚bylina rodu Calendula‘) — 

Přenesením pojmenování jiné květiny. 

měsík  jen nář. — Patrně desufixací z měsíček, viz tam. 
mlíč  stč. též mléč ‚rostlina toho jména‘, Jg též mléč „každá zelina 

mající v sobě mízu mléčnou“, SSJČ obl., též mléč (též ‚byli- 

na rodu Sonchus‘) — K mléko; úžením kmenové samohlásky 
z mléč. Specifikací názvu s širším významem pojmenováva- 

jícího rostliny s bílou šťávou připomínající mléko. 

mlíčák  SSJČ — Od mlíč, viz tam. 

mlíčavka  jen nář. — Od mlíč, viz tam. 

mlíčen  v sled. významu jen nář.; ALJ mlíčeň — Patrně jde o vytvo- 

ření jména jednotliviny na pozadí kolektiva mlíčí, či od mlíč. 
Zakončení může být analogické podle názvů rostlin jako 

brslen, ječmen nebo jejich částí lupen, kořen. 

mlíčí  stč. mléčie ‚rostlina toho jména, mléčí‘, Jg též mléčí, viz mlíč, 
SSJČ lid. označení rostlin, většinou plevelových, které po po- 

ranění roní bílou šťávu, rostlinné mléko, např. pro pryšec, sme- 

tanku — Od mlíč, varianta s primárním kolektivním významem. 

 

mlíčník  v sled. významu jen nář. — Od mlíčný (ob. ‚vztahující se 
k mléku‘). 

mníšek  v sled. významu jen nář.; pol. mniszek (Jg ‚bylina‘, ALJ 

‚oměj‘) — Metaforické pojmenování podle podobnosti čás- 
tečně opadaného odkvetlého květenství pampelišky s mniš- 

skou tonzurou. Přejato z pol. 

pampalice  jen nář.; Kt — Hlásková varianta slova pampelice, viz 
tam. 

pampališek  jen nář.; Kt pampapoušek Polička, ALJ pampalíšek — 

Varianta muž. rodu k pampališka, viz tam. 
pampališka  jen nář.; ALJ — Hlásková obměna slova pampeliška, viz 

tam. 

pampelice  jen nář.; Kt (Bš) pamprlica, SSJČ nář., ALJ pampelička 
Boskovice, pamprlica již. Morava — Patrně desufixací, od- 

straněním zdánlivé deminutivnosti z nář. slova pampelička 

vzniklého obměnou výrazu pampeliška, viz tam. 
pampelich  jen nář.; Kt pampelík, ALJ pamprdlik, pamprlik střč. — 

Patrně desufixací z pampelišek (srov. pampelice), viz tam, 

nebo přímo varianta muž. rodu k pampelicha, viz tam. 
pampelicha  jen nář. — Patrně desufixací z pampeliška (srov. pampe- 

lice), viz tam. 

pampelišek  jen nář.; SSJČ pampelíšek nář. — Varianta muž. rodu 
k pampeliška, viz tam. 

pampeliška  Jg též pampliška, Kt též pamprléška, SSJČ — Slovo 

etymologicky zcela nejasné, izolované, a proto často obmě- 
ňované. Mch uvádí dva výklady: 1. obměna názvu něm. 

(v něm. nář. Pampelblume, Papenblatt apod.) — souvisí se 
sthn. pappala ‚kašovitý‘, něm. nář. Pappe, Papp ‚kaše‘, tedy 

označení podle husté bílé šťávy, 2. odvozenina od pápěří (to 

k základu *papp-, lat. pappus ‚chmýří‘) podle chmýří od- 
kvetlé pampelišky. Podle Holuba-Kopečného jde o lidovou 

přetvořeninu z palice (podle podoby okvětí) s expresivní re- 

duplikací – pampalice; pak by ovšem tuto podobu bylo třeba 
považovat za původní a výrazy pampalička, pampeliška za 

zpočátku skutečná, dnes hláskově přetvořená formální demi- 

nutiva. 
pampeluše  jen nář. — Patrně desufixací z pampeluška, viz tam. 

pampeluška  jen nář.; Kt, ALJ Morava — Hlásková obměna slova 

pampeliška, viz tam. 
pamprdlice  jen nář.; ALJ střč. — Obměna výrazu pampelice, viz 

tam. 
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pampuliška  Jg, SSJČ zast., ALJ též pampulík střč. — Obměna výra- 
zu pampeliška, viz tam. 

pléšek  jen nář.; Kt — Varianta muž. rodu k pléška, viz tam. 

pléška  jen nář.; stč., Jg též pleška — Přenesením dem. k pleš ‚lysina‘; 

motivace srov. mníšek. 

plíška  jen nář. — Úžením kmenové samohlásky z pléška, viz tam. 

pumpelice  jen nář.; Kt pumprlice, Bš pumpelica, ALJ Kyjovsko, též 
pumprlica — Obměna výrazu pampelice, viz tam. 

pumpelich  jen nář.; ALJ pumprlík Zábřežsko — Obměna výrazu 

pampelich, viz tam. 
pumpeliše  jen nář. — Patrně desufixací z pumpeliška (srov. pampeli- 

ce), viz tam. 

pumpelišek  jen nář. — Obměna výrazu pampelišek, viz tam. 
pumpeliška  jen nář. — Obměna výrazu pampeliška, viz tam. 

pumpeluch  jen nář. — Viz pumpelich. 
pupava  jen nář.; Jg slc., SSJ púpava (SSJČ ‚bylina připomínající 

bodlák, rod Carlina‘) — Patrně souvisí s pápěří ‚chmýří‘, tzn. 

pojmenování je motivováno vzhledem odkvetlého květenství. 

rýpanka  jen nář.; Bš rypačka (Kt „… z jara chodívají na rypačku, tj. 

rýpají pcháčí, pampelišku atd.“) — Od rýpat (pampeliška se 

vyrypuje jako krmení pro husy či králíky). 
smetana  v sled. významu jen nář. — Metaforické pojmenování po- 

dle husté bílé šťávy připomínající smetanu. 

smetaník  v sled. významu jen nář. (Jg jiné rostliny, SSJČ lid. název 
podbílku a jiných rostlin) — Od smetana, viz tam. 

smetanka  Jg, SSJČ — Formální dem. od smetana, viz tam. 

staříček  v sled. významu jen nář.; ALJ středoopavsky — Metaforické 
pojmenování (nář. ‚dědeček‘). 

5 pampeliška Ru 4 — pampališka Ju 5 — pamprlíšek Ru 5 — mlíč Ru 2, 3 — mléč Ju 7 — mlíčí Ju 3 — mlíči Po 1, Ju 1, 2, 4 — mlíčák Ju 4 — májí- 

ček Ju 7 — smetana Ru 3 — mlaskač Ju 7 — pәpәdíje m. plt. Ru 5 

6 OLA 466, ALE 81 

Či 

111 sedmikráska (1372) — mapa s. 261 

1 M sedmikráska (sedmikrástka 633, 651, sedmichrástka 709, sedumikráska 103, 111, 112, 124, sedmikrása, 

sedumikrása 105, 112, 124, 125, malá sedmikrása 242, 248, 25, sedmikrás m. 463) 

stokráska 650, 667 

stokrutka 832, 833, 84 

chudopka (chudobička 126, 127, 130, 135, 147, 155, 156, 160–162, chudobečka 741, chudobinka 114, 

331) 

husí kvítko (husynec 701) 

husí pupek 818 (gynśi pupek 84, kuřy pynpek 832) 

husárek 

husička 415 (malá husička 417) 

iskerka (iskérka 682, 683, 685, 702–704, 707, 722, iskerko 708, 815) 

sirotka (sirotek 748, 808, 816, 831, 832) 

šešetka 743, 744 (šešétko 741, malá šešetka 742, 750, čečetka 752, 753) 

dorotka 307, 308 (malá dorotka 302) 

kakuška 426, 434, 436 (katuška 435) 

S kvíťíčko 301, konzárek 306, babička 310, barborka 449, sňeženka 454, aňďelíček 457, puta 412, 

oupaříček 457 

2  Nářeční názvy sedmikrásky, drobné rostliny (bot. rodu Bellis) s drobnými bílými a růžovými kvítky, 

často souvisejí s pojmenováními kopretiny (II-112). Vzhledem k tomu, že v protikladu k velkému květu kopre- 

tiny je sedmikráska menší, je pro její názvy charakteristická především deminuce (chudobka, sirotka, jiskerka), 

která bývá i emocionálně zesilována (srov. chudobička, chudobinka, chudobečka). Z nedeminutivních forem se 

vyskytuje ojediněle podoba sedmikrása, většinou v dubletě se sedmikráskou, a to bez významového i územního 

rozlišení (s výjimkou Příbramska, kde slovo sedmikrása označuje kopretinu). 

Rozdíly v pojmenování jsou především v rovině lexikální, v menší míře v rovině slovotvorné (husárek × hu- 

sička). Vedle převládajících názvů jednoslovných byla zachycena i dvouslovná pojmenování husí kvítko a husí pu- 

pek a spojení s adj. malý (malá šešetka, malá dorotka), která odlišují označení sedmikrásky od názvů kopretiny. 

Lidové názvy této rostliny jsou nejrůznější metafory vycházející z chápání sedmikrásky jako květiny drob- 

né, „chudobné“, bílé. Základní pojmenování sedmikráska, shodné se spis. jazykem, odpovídá obdobně tvořeným 

názvům cizím (srov. pol. stokrotka, něm. Tausendschön). 

3  Mapa pojmenování sedmikrásky poskytuje především zajímavý obraz regionálního rozlišení obou spisov- 

ných synonym (sedmikráska a chudobka). Prostorovou převahu (na většině jaz. území) má sedmikráska, zatím- 

co výraz chudobka zaujímá dva velké protilehlé areály v Čechách, a to jednak část jzč. oblasti, jednak celý vý- 

chod svč. oblasti, odkud přesahuje na Moravu až k Brnu. 
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Tuto základní lexikální dichotomii doplňuje při okrajích jazykového území výskyt dalších nář. ekvivalen- 

tů, z nichž mnohé korespondují s názvy kopretiny. Nejvýraznější jsou areály názvů jiskerka (s jádrem na 

Valašsku a s velkými přesahy do sousední střm. a slez. oblasti), šešetka (mezi Uherským Brodem a Vsetínem) a sirot- 

ka (s jádry na vých. Opavsku a Frenštátsku). Další pojmenování vytvářejí již jen mikroareály nebo se vyskytují 

rozptýleně. V jzč. oblasti jde o výrazy husárek (na Manětínsku) a husička (ojediněle na Táborsku), dále dorotka 

(na Domažlicku) a kakuška (sev. od Českých Budějovic). Náchodský a kladský mikroareál s výrazem husí kvítko má 

paralelu na dvou oddělených oblastech ve Slezsku (s jádry na Opavsku a Jablunkovsku, někdy spolu s ekviva- 

lentem husí pupek). Ojediněle bylo rovněž zachyceno označení stokráska na Litovelsku a stokrátka (stokrutka) 

na Těšínsku. 

Městská mluva se v názvech shoduje zčásti s nářečním okolím, ale šíří se, zejména v mladší vrstvě, po- 

jmenování sedmikráska, shodné se spis. jazykem. 

4 andělíček  v sled. významu jen nář.; Jg „rostlina, nedvědí pazneht“ — 

Metaforické pojmenování. 

babička  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

barborka  v sled. významu jen nář. — Podle osobního ženského jmé- 
na (původně název jiné rostliny, která zůstává zelená i v zimě 

na den sv. Barbory). 

dorotka  v sled. významu jen nář. — Přenesením názvu kopretiny 

(motivace tohoto pojmenování viz II-112). 

husárek  v sled. významu jen nář. — Přenesením nezdrobnělého pa- 

ralelního názvu kopretiny (viz II-112). 
husička  v sled. významu jen nář. — Přenesením, viz husárek. 

husí kvítko  jen nář. — Sousloví, motivace patrně podle místa, kde 

sedmikráska kvete (louka, kde se pasou husy). 
husí pupek  jako sousloví jen nář. — Adj. motivováno patrně podle 

místa, kde sedmikráska kvete (a kde se pasou husy), pupek 

přenesením na základě velikosti a kulatého tvaru. 
chudobka  Jg též chudoba, chudobička, SSJČ, SSJ ‚jiná (polní) 

rostlina‘ — Od chudobný. 

jiskerka  jen nář. — Přenesením nář. dem. od jiskra, metaforické po- 
jmenování podle svítivě bílé barvy. 

kakuška  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Nejasné. 

konzárek  jen nář. — Přenesením nezdrobnělého paralelního názvu 
kopretiny (viz II-112). 

kvítíčko  jen nář.; Jg — Specifikací dem. od kvítí. 

oupaříček  jen nář.; Jg oupoříček — Přenesením názvu rostliny trus- 
kavce. 

puta  jen nář. — Nejasné. 

sedmikráska  Jg též sedmikrása, sedmokrása mor., sedmikrásečka, 
SSJČ též sedmikrása, SSJ zast., též sedmokráska, sedmikrá- 

sa bás. — Formální dem. od sedmikrása, to od sedmkrát, vý- 

znamovým přikloněním k subst. krása, viz též stokráska. 
sirotka  v sled. významu jen nář. (Jg sirota slc., SSJ sirôtka, jiná 

rostlina) — Přenesením (rostlina kvetoucí i v době, kdy jiné 

nekvetou). 
sněženka  v sled. významu jen nář. — Od adj. sněžný, přenesením ná- 

zvu jiné rostliny. 

stokráska  jen nář.; Jg stokrása, SSJČ stokrása nář., SSJ — Viz sed- 
mikráska, číslovka podle velkého množství okvětních plátků. 

stokrátka  jen nář.; pol. stokrotka — Od stokrát. Motivací je počítání 

při otrhávání lístků (původně kopretiny) za účelem věštby. 
šešetka  v sled. významu jen nář. — Od čečetka, přenesením podle 

malých rozměrů (čečetka ‚drobný zpěvný pták‘). 

5 sedmikráska Ju 1, 3, 4, 6 — sedmikrása Ju 1, 5, Ru 4 — chudopka Ju 3 — chudobička Ju 2 — churobička Po 1 — mňesík Ru 2 — knoflíček 

Ju 1, Ru 4 

6 AJŚ 161 

Bá 

112 kopretina (1373) — mapa s. 265 

1 M kopreťina (kopreťína 231, 334, koproťina 630) — kopraťina (kopraďina 457, kapraťina 135, 137, 454, 456, 

641, kapraďina 717) 

sedmikrása (sedmikráska 128, 334, 756, velká sedmikráska 519, 658, velká sedmikrása 204, 229, 404) 

margaretka (margarétka 118, margareta 808, margaréta 118, margarytka 801, margotka 822, markétka 

623, marketka 804, margaretnblúme 119) 

husar (husárek 312, 326, 330, 332, 333, 413, 31, housárek 315, 331, housar 307, 317–319, 322, 330–332, 

husák 333, 414, též 252, též husárka 518 nedubl.) 

husička (též 333, 431, ďivoká husička 249, velká husička 417, též husa 227) 

velke husi kvitko 803, 806, 811, 820 (velky huśi pupek 812) 

svatojánské/-anské/-áncké/-ancké kvíťí (s. kvítko 222, 503, 644, 651, 667, 701, 814, jánski kvitko 663, 

s. kitka 149, 158, 235, s. rúže 122, svatího Jana rúže 122, svatojánka 646, 648, svatoján 101, 

102, 647) 

doroťí kvíťí 301 (d. kviťí 304, velká dorotka 302) 

voli „oko (též 154, volovo voko 153, též volo„skí voko 110, též volskí voko 154, vruňi „oko 832, 834) 

buliči voko (též 124, kra„skí voko 154) 

talíř (talířek 603, 704, 713) 

velká šešetka 742, 750 (hrubá šešetka 744, hrubé šešétko 741, hrubá čečetka 753, šešetka 742, 743) 
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velká iskerka (velká/veliká iskérka 682, 703, iskerka 681) 

kurva 305, 309, 334, (kurvička 322, 334) 

mňesíček 209, 512, 639 (bílé mňesík 634, mňesíc 224) 

sluňíčko 235, 432 

beran (baran 813) 

sedlak 807, 821 

S velky šyrotek 808, mazanec 150, mlejnckí kolo 121, konzar 306, panencká kitka 156, pana 309, puklice 

426, kakuška 446, kačena 123, stokras 650, velká chudopka 414 

N kocouri mouri 426, kocourek 427, dráteňik 106, kopreťinka 748, halstra 626, 628, svatojáncká chudopka 160, bílá kitka 448, bílí ko- 

láč 736 

2  Nářeční pojmenování kopretiny, luční byliny se žlutým terčem a okrajovými bílými okvětními plátky (bot. 

rod Chrysanthemum), se bohatě územně diferencují a mnohdy souvisejí s názvy pro podobnou menší květinu, 

sedmikrásku (II-111). Shledáváme vzájemné výpůjčky obou názvů, specifikované často atributem (velká jisker- 

ka × jiskerka, velká šešetka × šešetka, včetně řady jednotlivých případů jako velká sedmikráska v b. 519 × sed- 

mikráska; velká chudobka v b. 414 × chudobka) nebo odlišené deminucí (sedmikrása ‚kopretina‘ × sedmikráska, hu- 

sar × husárek aj.). 

Většina názvů je metaforické povahy, některé z nich svědčí o magické motivaci (např. svatojánské kvítí, 

popř. dorotí kvítí, panna, kurva). Při otrhávání okvětních lístků se totiž jako hravé věštění říkalo (na otázku „co 

mě čeká? co ze mne bude?“) vedle obvyklého „má mě rád – nemá mě rád“ rovněž „panna – žena – vdova – kur- 

va“ nebo „podružstvo – chalupa – dvůr – zámek“. 

Jako v mnohých dalších případech lidových názvů rostlin se zde uplatňuje také bohatá fantazie a v dů- 

sledku toho i individuálnost pojmenování. 

Spisovné označení kopretina je podle Machka až obrozenecké (Preslovo), ale velký územní rozsah tohoto 

výrazu a změna e > a v jzč. nář. (kopratina) by mohly svědčit o starobylém původu slova. 

3  Na podkladě výrazu kopretina shledáváme už jen menší areály a jednotlivé rozptýlené výskyty jeho růz- 

ných nářečních ekvivalentů. 

Diferenční areály se soustřeďují hlavně do dvou oblastí. V záp. Čechách se uplatňuje výraz husar, směrem 

na východ (s centrem na Sedlčansku) na něj navazuje sémanticky příbuzné pojmenování husička. Tento souvis- 

lý územní celek je na Příbramsku přerušen malou enklávou názvu sedmikrása, jehož rozptýlené doklady byly 

zaznamenány i jinde po Čechách. Odděleně se v Polabí (na rozhraní svč. a střč. oblasti) vyčleňuje areál slovní- 

ho spojení buličí oko. 

Druhé těžiště lexikální nářeční diferenciace je na opačném, vých. okraji jazykového území. Kromě roz- 

ptýlených názvů, z nichž nejčastější je sousloví velká jiskerka (v pruhu mezi Ostravou a Hranicemi), jsou zde 

soustředěny tři oddělené areály, a to oblast slova talíř (na vých. okraji střm. nářečí s přesahem až na 

Uherskobrodsko), velká šešetka (zejména v střed. úseku vm. nářečí) a volí oko (na Těšínsku a Jablunkovsku), 

které je sémantickou paralelou svč. spojení buličí oko. 

Z dalších názvů se nejčastěji vyskytuje označení svatojánské kvítí (spolu s obdobnými dvouslovnými ná- 

zvy), doložené rozptýleně téměř v celé sv. polovině jazykového území. S pojmenováním margaretka se setkáme 

v Kladsku, na záp. Brněnsku a zvl. na Opavsku a Hlučínsku. 

Pojmenování kurva a také dorotí kvítí, motivované zřejmě hravou věštbou, vytvářejí mikroareály na 

Klatovsku. Do dalšího malého ostrůvku na Českobudějovicku je soustředěn výraz beran, který se zcela rozptý- 

leně vyskytuje i ve vm. oblasti. Ze širšího Opavska je doloženo spojení velké husí kvítko. Územně nevyhraněné 

jsou ještě porůznu zachycené doklady názvů měsíček a sluníčko. 

Téměř po celém jazykovém území se užívá též různých hláskových variant slova kopretina, z nichž nej- 

častější obměna kopratina se objevuje zvláště v Pošumaví a na Doudlebsku. 

V městské mluvě je výraz kopretina zpravidla už jediným označením této květiny. 

4 beran  v sled. významu jen nář. — Přenesením, motivace patrně pod- 

le bílé barvy a relativní velikosti květu kopretiny vzhledem 

k malé sedmikrásce. 
buličí oko  v sled. významu jen nář. (SSJČ lid. název sasanky, bla- 

touchu aj.) — Sousloví, viz volí oko. 

dorotí kvítí  jen nář.; SSJČ nář. — Sousloví, adj. dorotí k vulg. doro- 
ta ‚prostitutka‘, motivace sousloví viz panna. 

husar  v sled. významu jen nář. — Metonymické pojmenování podle 

barvy a výskytu (na louce, kde se pasou husy); nelze vylou- 
 

 

čit ani přenesení nář. označení pro housera (a slova husička 
pro husu). 

husička  v sled. významu jen nář. — Viz husar. 

kačena  v sled. významu jen nář. — Viz husar. 
kakuška  jen nář.; Jg jč. ‚kvítek vůbec, zvl. sedmikráska‘ — Nejasné. 

kopratina  jen nář. — Jč. hlásková nář. obměna slova kopretina, viz 

tam. 
kopretina  Jg kopřetina, SSJČ — Podle Mch pochází název od Presla, 

hláskoslovné obměny tohoto slova však ukazují na původ 

starší. 
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konzar  jen nář. — Přenesením nář. výrazu označujícího housera, viz 
husar. 

kurva  v sled. významu jen nář. — Viz panna. 

margaretka  SSJČ říd., SSJ margaréta, -ka, hovor. — Přejato z něm. 

pojmenování podle sv. Markéty, (srov. margaretnblúme 

v b. 119), kde pův. označovalo sedmikrásku. 

mazanec  v sled. významu jen nář. — Metaforické pojmenování po- 
dle kulatého obřadního pečiva. 

měsíček  v sled. významu jen nář. — Přenesením (častý lidový název 

rostlin). 
mlýncké kolo  v sled. významu jen nář. — Sousloví, metaforické 

označení podle tvaru (změna -ský > -cký v adjektivu viz I-51 

velikánský). 
panencká kytka  jen nář. — Sousloví, viz panna; srov. též mlýncké 

kolo. 
panna  v sled. významu jen nář. — Přenesením, podle dětského věš- 

tění budoucnosti. 

puklice  v sled. významu jen nář. — Metaforické označení podle tva- 
ru (SSJČ ‚příklop na hrnce‘). 

sedlák  v sled. významu jen nář. — Metaforické označení podle rela- 

tivní velikosti květu.  

sedmikrása  v sled. významu jen nář.; Jg — Přenesením názvu sed- 
mikrásky (viz II-111). 

sluníčko  v sled. významu jen nář. — Přenesením (častý lidový název 

rostlin). 

stokras  jen nář. — Přenesením nář. názvu pro sedmikrásku (viz 

II-111). 

svatojánské kvítí  SSJČ lid. — Sousloví se specifikujícím adj. podle 
doby květu kolem svátku sv. Jana (změna -ánský > -áncký viz 

I-51 velikánský). 

talíř  v sled. významu jen nář. — Metaforické označení podle tvaru. 
velká chudobka  jen nář. — Sousloví, viz velká jiskerka. 

velká jiskerka  jen nář. — Sousloví s adj. velká k odlišení od paralel- 

ního názvu pro sedmikrásku (viz II-111). 
velká šešetka  jen nář. — Sousloví s adj. velká k odlišení od paralel- 

ního názvu pro sedmikrásku (viz II-111). 
velké husí kvítko  jen nář. — Viz velká jiskerka. 

velký sirotek  jako sousloví jen nář. — Viz velká jiskerka. 

volí oko  jen nář. — Sousloví, metaforické pojmenování podle tvaru 
a velikosti. 

5 margareta Ju 4, 6, Ru 3 — margarejta Po 1 — svatojánská kitka Ju 3 — mňesíček Ju 5 — polňí mňesík Ru 2 — ivančice Ju 1-3 

6 ASJ IV 41:3a 

Hl 

113 pomněnka (1374) — mapa s. 269 

1 M pomňenka (-énka 684, 708, 728, 67) 

mejdílko (medlenka 658) 

kočí mejdlo (kočičí m. 305, 332) 

žabí mejdlo 321 

kačeňi mydlo 601, 650 

rybí (v)očko 

žabí očko 

kačeňi vočko 649 

hastrmaňí vočko 43 

vraňi vočko 657 

boží vočko 455, 459 

modrí (v)očko 455, 23, 82 

pámbíčkovi (v)očički, -a (p. očka 447, 460) 

panenky Marije očička (p. Marí očka 426, 433) 

panenske očyčko 809, 811, 820 

slzički Pani Marije (Pani Marije slzički 443) 

pámbíčkovi slzički 460 

anďelíček 244, 324, 428 

modrá rosička 334, 431, 442 

ňezapominajka 

nezabutka 703 

f(e)rgismajnicht 

S krupička 813, modra kašyčka 814, rybička 819, kamejček 449, potočňík 708, kuzí vemínku 634, prstínek 

323, žabí klapeto 747, panenki Mariji škrob 101 

N modré ponďelí 732 

2  Nář. pojmenování pomněnky, menší byliny s drobnými modrými kvítky (rod Myosotis), patří k těm výra- 

zům, které jsou rychle vytlačovány termínem spisovným. Starší lidové názvy se udržují zpravidla v dubletě 

a spíš u starší generace; u mladší generace mívají někdy expresivní, a to meliorativní odstín. 
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Repertoár nář. výrazů je sice velmi bohatý, ale základních pojmenování je jen několik. Výrazy nezapomí- 

najka, nezabudka, fergismajnycht jsou motivačně stejné jako pomněnka a mají obdobu i v jiných ev- 

ropských jazycích, srov. odd. 4, pomněnka. 

Některá nář. pojmenování (pámbíčkova očička, Panny Marie očička, slzičky) se v běžné komunikaci vy- 

skytují v pl., singulárové formy jsou zcela ojedinělé. Naproti tomu sousloví rybí očko, žabí očko jsou častější 

v podobě singulárové. 

Ojedinělá nář. označení jsou od původu nář. výrazy pro jiné rostliny, jež byly přeneseny později na po- 

mněnku, např. kašička, rosička, potočník, prstýnek, snad i kamýček. 

3  Tradiční nář. označení ustoupila hlavně k okrajům území Čech a Moravy, výraz pomněnka pronikl v pod- 

statě na celou zkoumanou oblast. 

Největší teritorium z tradičních výrazů zabírá rybí očko. V Čechách bylo zaznamenáno rozptýleně už od 

Chodska po celém jzč. území, soustředěněji však při česko-moravské hranici, na Moravě pak sahá až na 

Boskovicko a k Brnu; častěji také je doloženo z Uherskobrodska, Valašska a ze stř. pruhu slez. nářečí. Sousloví 

boží očko, pámbíčkova očička se nacházejí zejména na vých. od Českých Budějovic, sousloví žabí očko se vyskytuje 

roztroušeně po celém Slezsku a odděleně též na Valašskokloboucku. Výraz mýdélko je běžný v již. úseku pře- 

chod. nářečí českomoravských. Slovo mýdlo a adj. kočičí, kočí je doloženo zejména z Chodska. 

Ostatní výrazy byly zachyceny jednotlivě; jistou výjimku tvoří sousloví modrá rosička na mikroareálu 

záp. od Strakonic, slovo šmolka na záp. Příbramsku, nezapomínajka na Těšínsku a Jablunkovsku a přejaté fer- 

gismajnycht na Hlučínsku a na Kladsku. 

4  Kromě spojení rybí očko a panenky Marie očička, jež SSJČ hodnotí jako lid. názvy, jsou všechna ostatní sousloví jen nářeční. Pokud 

jde o jejich stavbu, jsou to vesměs podstatná jména metaforického původu blíže určovaná shodným nebo neshodným přívlastkem. Shodnými 

přívlastky bývají přídavná jména tvořená zpravidla od názvů živočichů a bytostí majících vztah k vodě (žabí, rybí, kačení; hastrmaní). Z ji- 
ného motivačního okruhu jsou atributy pánbíčkovo, boží, panenky Marie. Popisný atribut modrá, -é je kromě spojení modrá kašička, modré 

očko též u jména rosička; zde odlišuje pomněnku (modrá rosička) od kontryhelu (zelená rosička, b. 431). 

V abecedním pořádku dále uvádíme jen ta sousloví, jež jsou doložena v sledované slovníkové literatuře. 
andělíček  v sled. významu jen nář. — Přenesením. 

fergismajnycht  jen nář. — Přejato z něm. Vergissmeinnicht, doslova 

nezapomeň na mne. 
kamýček  jen nář. — Patrně metaforickým přenesením na základě po- 

dobnosti s kamínkem, očkem v prstýnku, srov. též prstýnek. 

Nelze zcela vyloučit ani možnost záměny s rostlinou kamej- 
ka. Dem. od kamýk, to dem. od psl. *kamy ‚kámen‘. 

kočí mýdlo  jen nář.; SSJČ kočičí m. nář. — Srov. mýdélko. 

krupička  v sled. významu jen nář.; Kt krůpičky — Výraz patrně me- 

taforického původu (společ. znakem drobnost). 

kozí vemínko  jako sousloví jen nář.; Bš ovčí vymeno — Podle V. Machka 

(Česká a slovenská jména rostlin, Praha 1954, s. 189) sousloví bez 
analogií a nesmyslné. Snad metonymickým spojením (po- 

mněnka jako léčebný prostředek?). 

modrá kašička  jako sousloví jen nář. — Subst. kašička v nář. též ‚pe- 
trklíč‘ a ‚proso‘. 

modrá rosička  jako sousloví jen nář. (rosička, popř. zelená rosička 

v nář. ‚kontryhel‘, ale i ‚rosnatka‘). 
mýdélko  v sled. významu jen nář. — Dem. k mýdlo, patrně záměnou 

s pojmenováním rostliny, která rozemnutá ve vodě pění 

 

(snad drchnička), srov. sloven. nář. kačacie/žabacie mydlo; 

husie mydlo nář. ‚nátržník husí‘. 

nezabudka  jen nář.; Jg, SSJ nezábudka, obl. nezabúdka — Přejato ze 
slovenštiny; deverb. od sloven. nezabudnúť ‚nezapomenout‘. 

nezapomínajka  jen nář; pol. niezapominajka, hluž. njezapomnička 

— Deverb. od nezapomínat, srov. nezabudka, pomněnka. 
pomněnka  Jg též pamětník, SSJČ, Kt nezapomněnka — Od pomně- 

ti, pomníti. Poprvé u Presla. Zákl. název vyjadřoval, že rost- 

lina působí magicky na paměť toho, kdo ji nosí. Proto byla 

přidávána k dárkům, aby dlouho připomínala dárce. 

potočník  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ „lid. název některých 

rostlin potočních, nejčastěji rozrazilu potočního“) — Od adj. 
potoční (podle místa výskytu). 

prstýnek  v sled. významu jen nář. — Patrně metafor. přenesením (na 

základě podobnosti květu pomněnky s očkem prstýnku). 
rybička  v sled. významu jen nář. — Patrně přenesením. 

šmolka  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě podob- 

nosti barev (SSJČ ‚mořidlo na prádlo‘). 
vraní očko  jako  sousloví  jen  nář.  (Jg  stračí  očko slc.) — Sousloví 

metaforického původu. 

 

5 pomněnka Ju 3, 4, 6, Ru 4 — rybí očko Ju 7 — ribí vočičko Ju 1 — paninki Mariji vočički Ru 2 — slzički Ru 3 — nezapomenka Ru 5 — potočňi- 

ce Ju 2 — frgismajnicht Po 1, Ju 5 

6 OLA 465 

Bh 

114 blatouch (1375) — mapa s. 271 

1 M blatouch (blatoch 430, 643, 685, 717, 803, 805, blatón 643) — blaťouch (blaťoch 430, 601, 815, plaťouch 

317, blaťák 405) 

blatňík 

žluťák (žluťáček 225) 
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žluťáčí 431, 432, 442 (žluťáč 431) 

žloutenka 223 

žlutoplesk 312, 313, 316 

babí plesk (babiplesk 520, 603, babik 608) 

májoví kviťí (m. kvíťí 323) 

májofka 301, 308 

májíček 321 

klobouček 324, 441 

kloboučí 432, 433 

mazanec (mazaneček 222, 233, 235, též mazančy 805) 

kačena 214, 216, 232 (kačenka 121, 154, 217) 

kačiňec 833–836 

maslenka 625, 627 (máslenka 622, masleňička 606, 607, mastlenka 626, mazlenka 618) 

más„oví kfjet 701 

mastní kvítku 634 

mastnej/masnej knedlík 

žabi kvíťi 160, 161 (žabi kfitko 820, žabinec 161) 

volí oko (volý oko 738) 

volské oko (též 817, 829) 

vołové oko 747, 83 

buliči voko (prázdni buliči voko 118) 

byče oko 832, 84 

balvoko 649 

blejskafka 735, 446, 448 

bukač 213, 215, 229 

žarúž 716 (žarouž 710, žarouš 640, 678, 706, 717, 729, 731) 

žarúžek (žałúžek 742, žaróšek 642, 674, 675) 

záruška 757 (záhruška 736, zárúžjé 755) 

pochcanka 320 (kobәlí chcánki 318) 

butrbluma 818, 830 (putrblum 801) 

S cink 335, cukrúfka 719 nedubl., hastrmánek 205, hlaváč 718 nedubl., hlucháň 733 nedubl., kvjetec 443, mas- 

nej flek 22, potočňík 112, žabí pók 616 

N sluníčko 407, sračka 232, priskiřičňík 43, vyliž oko 82 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování blatouchu (Caltha L.), tj. jedovaté byliny s lesklými žlutými květy rostou- 

cí v bahnité půdě. I když jde o rostlinu dosti rozšířenou, informátoři mnohdy dobře nerozlišovali mezi názvy pro 

blatouch a pro jemu příbuzný upolín a pryskyřník. To dosvědčují zvláště záznamy z výzkumu v Čechách. Někde 

stejné pojmenování označovalo v různých oblastech (často na sebe navazujících) rozličné květiny, např. na 

Náchodsku sousloví buličí oko znamená blatouch, v širším okolí pak upolín a na Královéhradecku kopretinu. 

Podobně slova žluťák, žarouž a blýskavka slouží v určitých krajích jako název pryskyřníku, žabí květ či žabí kvít- 

ko jako pojmenování pro sasanku, pomněnku a řeřišnici. 

Nář. výrazy jsou motivovány blátivou půdou, ve které bylina roste (blatouch/blaťouch, blatník), žlutou 

barvou květu (žluťák, žlutoplesk), jeho kulatým tvarem (volské/buličí oko), lesklým, jakoby mastným povrchem 

květu (blýskavka, mazanec, mastný knedlík, maslenka), tvarem listu (klobouček), živočichy žijícími u vody (ka- 

čena, bukač, žabí kvítí) a měsícem květu (májové kvítí). 

Byly zaznamenány četné rozdíly lexikální, v menší míře i slovotvorné (např. žluťák × žluťáčí, kačena × ka- 

činec, blatouch × blatník). Z deminutivních podob (kačenka × kačena, mazaneček × mazanec a žaroužek × ža- 

rouž) se mapuje samostatně pouze nejhojnější žaroužek, ostatní zdrobněliny jsou značeny stejně jako jejich zá- 

kladní podoby. Z hláskových rozdílů sledujeme jen varianty blatouch × blaťouch. Materiál získaný přímým 

výzkumem byl doplněn doklady z KLA. 

3  Na většině území je rozšířeno pojmenování blatouch (blaťouch). Ostatní názvy se vyskytují zpravidla ved- 

le něho jako dubletní. 

Podoba blatouch zabírá svč. a střč. nář. oblast, střed zč. nář. oblasti a Novoměstsko. Odděleně a patrně 

jako novější bylo zaznamenáno místy v již. Čechách, v záp. Slezsku a na styku střm. a vm. nář. oblasti. Hlásková  

obměna blaťouch se vyskytuje ve zbývající části Čech a především na Moravě ve střm. nář. oblasti. Jinde byly 

 





274 

uvedené dvě obměny zapsány řídce. Se slovotvornou variantou blatník se setkáváme ojediněle na sever od Plzně 

a v dolských nářečích. 

Pojmenování žluťák se uchovalo v Čechách na velmi členitém areálu mezi Rakovníkem, Benešovem, 

Táborem, Strakonicemi a Klatovy. Na jeho okraji se objevuje název žlutoplesk (Manětínsko) a žluťáčí (záp. 

Strakonicko). Sousloví májové kvítí bylo zaznamenáno na Chodsku. Severovýchodně od oblasti slova žluťák se 

nachází menší areál sahající k Hradci Králové a k Vysokému Mýtu s lexémem mazanec. Pestrou nář. situaci 

v Čechách doplňují výrazy zapsané jen v malých regionech. Je to klobouček (popř. kloboučí) a blýskavka v již. 

Čechách, mastný knedlík sz. od Prahy, bukač mezi Prahou a Mladou Boleslaví, kačena především mezi Mladou 

Boleslaví a Kolínem. Na Náchodsku a ojediněle i jinde v sv. Čechách se vyskytuje sousloví buličí oko. Stejně 

motivovaný název blatouchu volí oko tvoří větší areál v sev. části vm. nářečí, na přilehlém Holešovsku a přede- 

vším ve slezských nářečích. Zde bývá adj. volí v sousloví vystřídáno podobami volské (mezi Opavou a Ostravou) 

a volové (na Příborsku). Na Těšínsku bylo zachyceno spojení býčí oko. Rozptýleně se ve stř. úseku vm. nář. ob- 

lasti a na sousedním vých. okraji střm. nář. oblasti udrželo substantivum žarouž (často v dem. podobě žaroužek). 

Podél řek Jihlavy a Svratky je doloženo pojmenování maslenka. Sousloví babí plesk se nachází na menším úze- 

mí na jz. Moravě. Na Těšínsku je mikroareál se slovem kačinec. 

Tradiční názvy z městské mluvy již téměř vymizely. U mladé generace zde bylo zapsáno slovo blatouch 

(bez pravidelných hláskových obměn), které je i výrazem spisovným. 

4 babí plesk  jako sousloví jen nář.; Bš též babík, babka — Podle V. Machka  

(Česká a slovenská jména rostlin, Praha 1954, s. 41, 49) plesk od 

prysk (to v názvu pryskyřník, mezi pryskyřníkovité náleží i 

blatouch) souvisejícího s pryskýř ‚puchýř‘. Spíše však 
může souviset se slovem blesk, viz blýskavka. Srov. též něm. 

Gleissblume. 

balvoko  jen nář.; SSJČ boleočko nář. — Složenina. Spojením nář. vý- 
razu bale (Kt ‚oblázek‘; lidové přirovnání ‚má oči jako bala- 

ta‘) a slova oko je zdůrazněna kulatost a vypouklost květu. 

Nelze vyloučit souvislost s něm. Ball ‚koule‘, ‚míč‘. 
blatník  v sled. významu jen nář. — Od adj. blatný, to od bláto. 

blatouch  stč. blatúch, Jg, SSJČ též blatucha nář., hluž. błótuch — 

Expresivní příponou -ouch ke kmeni s tvrdým zakončením. 
Viz blatník. 

blaťouch  jen nář.; SSJČ nář., též blaťuch nář. — Expresivní příponou 

-ouch ke kmeni s měkkým zakončením (např. od blátivý). 
Srov. blatouch, viz blatník. 

blýskavka  v sled. významu jen nář.; Kt blyskavka, Bš blisk, bliska- 

vé kvítí horň. (SSJ blyskáč ‚pryskyřník‘) — Od blýskavý, viz 
babí plesk. 

bukač  v sled. významu jen nář.; Jg — Snad přenesením pojmenová- 

ní vodního ptáka bukače na rostlinu. 
buličí oko  jako sousloví jen nář.; SSJČ lid. název sasanky, blatouchu 

aj. — Přenesením. Buličí od bulík ‚volek‘, buličí oči ‚velké, 

kulaté oči‘. Bulík adaptací něm. Bulle ‚býk‘. (Srov. II-112 
kopretina.) 

butrbluma  jen nář. (hluž. butrowa kwětka ‚pryskyřník‘) — Adaptací 

něm. Butterblume. 
býčí oko  jako sousloví jen nář. — Přenesením. Stejná motivace jako 

u buličí oko, viz tam. 

cink  v sled. významu jen nář. — Motivace nejasná. Snad souvisí 
s něm. Zinkgelb ‚zinková žluť‘. 

cukrůvka  jen nář. — Motivace nejasná. 

hastrmánek  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování 
pohádkové bytosti spojované s vodou na rostlinu. 

hlaváč  v sled. významu jen nář. — Od hlavatý. Pro podobnost hlavy 

s kulatým květem. 
hlucháň  jen nář.; KLA Hodonínsko, Uherskohradišťsko — Od hlu- 

chý, to v nář. v přeneseném významu ‚neplodný‘ (např. 

hluchý klas) nebo mající charakteristickou vlastnost 
oslabenou (např. hluchá kopřiva ‚hluchavka‘). Snad ozna- 

čuje prázdný květ blatouchu na rozdíl od plného květu 

upolínu. 
kačena  v sled. významu jen nář.; Kt kačenka — Přenesením pojme- 

nování vodního ptáka na rostlinu. 

 

kačinec  v sled. významu jen nář.; pol. kaczeniec, kaczyniec — 

Návaznost na pol. jaz. území. Od kačena, viz tam. 

klobouček  v sled. významu jen nář. (Jg název jiných rostlin) — 
Přenesením dem. od klobouk. 

kloboučí  jen nář. (Kt ‚porost mochny zlaté‘) — Hromadné pojmeno- 
vání od klobouk, viz klobouček. 

květec  jen nář. (stč., Jg název jiných rostlin) — Od květ, specifikací 

významu. 
májíček  v sled. významu jen nář. (Kt název jiných rostlin) — Patrně 

univerbizací z májový květ, viz májové kvítí. (Srov. II-110 

pampeliška.) 
májové kvítí  jako sousloví jen nář. (Jg májový květ ‚konvalinka‘) — 

Substantivum kvítí specifikované adj. májový (podle měsíce 

výskytu), od máj. 
májovka  v sled. významu jen nář.; Jg — Od májový, viz májové 

kvítí. 

maslenka  jen nář.; Jg máslenka, SSJČ máslenka nář., oba též ‚prys- 
kyřník‘ (hluž. ‚pryskyřník‘) — Od máslo. Patrně vlivem něm. 

Butterblume (‚blatouch‘, ‚pryskyřník‘, ‚pampeliška‘). Snad 

proto, že květ je žlutý a jakoby mastný. 
máslový květ  jako sousloví jen nář.; Kt — Substantivum květ speci- 

fikované adj. máslový. Patrně překlad něm. Butterblume. Viz 

maslenka. 
mastné kvítko  jako sousloví jen nář. — Substantivum kvítko specifi- 

kované adj. mastný. Srov. maslenka. Viz mastný knedlík. 

mastný flek  jako sousloví jen nář. — Žertovné pojmenování. 
Pojmenování pro skvrnu přeneseno na květinu a specifiko- 

váno adj. masný, viz mastný knedlík. 

mastný knedlík  SSJČ mastné knedlíky lidový název blatouchu — 
Sousloví; přenesením podle podobnosti tvaru knedlíku 

a květu. Specifikace adj. mastný, podoba masný zjednoduše- 

ním souhláskové skupiny. 
mazanec  v sled. významu jen nář.; Jg mazaneček (Kt též ‚upolín‘) — 

Přenesením pojmenování pro velikonoční bochánek podle 

podobnosti jeho lesklého povrchu s leskem květu. 
pochcanka  jen nář. — Od adj. pochcaný, to od pochcat (SSJČ vulg. 

‚pomočit‘). Pojmenování je motivováno podobností barvy 

květu a moči. 
potočník  jen nář. (Jg, SSJČ název jiných rostlin) — Od potoční. 

Pojmenování podle místa výskytu. Může jít též o souvislost 

s něm. Bachblume ‚blatouch‘. 
volí oko  jen nář.; Kt, Bš — Viz volské oko. 

volové oko  jako sousloví jen nář.; Kt (Jg jiná rostlina, SSJČ v lid. 

názvech rostlin bez udání významu) — Viz volské oko. 
volské oko  SSJČ lid. název (též ‚upolín‘) — Sousloví; přenesením 

 



275 

podle tvarové podobnosti oka a květu. Srov. buličí oko a býčí 
oko. Kromě spisovného tvaru adj. volský vyskytuje se též 

zast. podoba volový a nář. volí, vše od slova vůl. 

záružka  jen nář.; Kt též záružek, záružík, záruží, záružlice, SSJ zá- 
ružlie bot., záružie a záružlina oboje nář. — Viz žarouž. 

žabí kvítí  jako sousloví jen nář.; Kt — Substantivum s obecným vý- 

znamem specifikováno adj. (Žáby i blatouch se vyskytují ve 
stejném prostředí.) 

žabí pouk  jen nář. — Sousloví z nář. výrazu pouk a adj. žabí. 

Přenesením na základě podobnosti měchýřků se semínky 
s poukem ‚sušeným měchýřem vepře‘. 

žarouž  jen nář.; Kt žarouš (Jg zaruž, zaružel f., zarouš m., Kt žarouš, 

zaruš, Bš zaruž, žarúž, žaružina, žaróch, dluž. žeruš, žoruš, 
 

žeruž zast., vše ‚pryskyřník plazivý‘) — Snad od žerucha ,ře- 
řicha‘ (má také palčivou chuť jako pryskyřníkovité rostliny), 

to od *žerěti ‚pálit‘ o chuti. Podle Mch názvy záružka, žarouž 

a žaroužek označovaly původně pryskyřník plazivý. 

žaroužek  jen nář. (Bš žarúžek ‚pryskyřník‘) — Formální dem. od ža- 

rouž, viz tam. 

žloutenka  v sled. významu jen nář. — Od adj. žlutý. Viz žluťák. 
žluťáčí  jen nář. — Kolektivum od žluťák, viz tam. 

žluťák  Jg, SSJČ lid. název žlutě kvetoucích rostlin zejména blatou- 

chu nebo pryskyřníku — Od adj. žlutý, to z psl. *žьltъ. 
žlutoplesk  jen nář.; Kt — Složenina s první částí adjektivní (žlutý, viz 

žluťák) a s druhou substantivní (plesk, viz babí plesk). 

5 žluťák Ju 3 — volí oko Ju 7 — volské oko Ju 7 — buličí voko Po 1 — potočňice Ju 2 — žabinec Ju 1 — žabíak Ju 1 — žlutí kitki Ju 1, 2 

6 SSA 3.121 

Om 

115 přeslička (1381) — mapa s. 273 

1 M přeslička (též 510, 513, též přesma 312, 314, 316, též přesmička 314) — přaslička (též 823, - -, -le-; -ly- 701, 

738) 

přeslica — přaslica (-l - -, -le-; -ly- 738) 

přaslena 

přaslénka (přaslenka 659) 

přaska (též 822, přacka 818, 819, 830) 

přanda 

třaslička (třeslečka 663, třeslička 67) 

třaslica 641, 709 — střaslica 638, 675 (střaslička 642, střáslavec 661) 

třaslena (též třase„ka 834, též třasa„ka 118) — střaslena (střaslenka 642) 

kocycál 

kočy chfost 834, 836 (k. ocas 805, kocouří vocas 137, kocešvanc 701) 

kočok 835, 836 (kocur 834, 84) 

S skřyp 833 

N devic’i koleno 806, smrček 505, basak’er 833, cinkraut 119, stromek 84 

2  Otázka byla zaměřena na slovotvornou diferenciaci nářečního pojmenování pro přesličku, tj. tajnosnub- 

nou rostlinu s větvemi a s drobnými šupinkovitými listy v přeslenech (bot. rod Equisetum). Sledovaly se názvy 

pro přesličku rolní, na ostatní odrůdy se výzkum nezaměřoval. 

Slovotvorné rozdíly se projevují především v připojování různých sufixů (např. -ička, -ice, -ena, -énka) 

k základům přesl- a třasl-, přičemž výraz třaslička (a jeho varianty), vzniklý adideací k slovesu třásti se, hod- 

notíme jako nový lexém. Kromě slovotvorných rozdílů obou základů byly zaznamenány též další diference le- 

xikální (kocicál × kočí chvost) a hláskoslovné (přesl- × přasl-, třasl- × střasl-). 

Spojení kočí chvost, popř. k. ocas, jsou sporadická a stejně jako přejatý výraz kocicál vznikla na základě 

podobnosti přesličky a kočičího ocasu. 

Hlásková změna -li- > -le- ve slově přeslička a v jeho variantách je dokládána v menším rozsahu, než uka- 

zuje izoglosa PRO F1. 

3  Základní lexikální protiklad představuje většinový výraz přeslička a zvukově příbuzné slovo třaslička pro- 

ti východoslezským regionalismům kocicál a kočí chvost. 

Pojmenování přeslička se vyskytuje ve všech českých a moravských nářečích a zvláště v jv. polovině 

Moravy má též četné hláskoslovné a slovotvorné obměny. Moravou prochází výrazná hláskoslovná izoglosa 

přesl- × přasl-, oddělující sz. část Moravy od zbývajícího území, na němž nedošlo v základu slova k přehlásce 

a > e; na něm převládá podoba přaslička. 

Souvislý areál mezi Brnem a Lipníkem nad Bečvou tvoří pojmenování odvozená od základu třasl- a jeho 

hláskoslovné obměny střasl-. Mezi sufixy, které se připojují k základům přesl-/přasl- a třásl-/střásl-, převládá 

sufix -ice (v již. části a na sev. okraji vm. nářečí, na sz. Brněnsku a na vých. okraji střm. nářečí), -ena (zvláště 
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v širokém pruhu mezi Brnem a Kroměříží) a -énka (na jv. Kyjovsku). Podoba třaslička je typická pro Přerovsko. 

V západní polovině Slezska vytváří kompaktní areál varianta přaska, další slovotvorná obměna přanda je 

doložena z jz. Zlínska. 

Vých. část slezských nářečí se vyznačuje lexémem kocicál, na Jablunkovsku doplněným názvy kočí 

chvost a kočák. 

Situace ve městech vcelku odpovídá nářečnímu okolí, pouze v oblastech s nepřehlasovanou samohláskou 

v kmeni proniklo do mluvy mladé generace pojmenování přeslička, shodné se spisovným jazykem. 

kocicál  jen nář.; Bš laš. kocicał — Z něm. nář. Katzenzahl, což je 

z Katzenzagel ‚kočičí ocas‘. 

kočí chvost  jen nář. — Sousloví přenesené na základě podobnosti 
přesličky a kočičího ocasu. Adj. kočí v návaznosti na pol. 

kočák  jen nář. — Patrně univerbizací z kočí chvost, viz tam. 

přanda  jen nář. — Pomocí expr. sufixu -nda od přaslice, viz tam. 
přaska  jen nář. — Z přaslka odstraněním pobočné slabiky. 

přaslena  jen nář. — Od základu přasl-. 

přaslénka  jen nář.; Kt mor. přeslenka — Formální dem. od přaslena, 
viz tam. 

přaslice  jen nář.; SSJ praslica zast. — Neprovedená přehláska 

’a > ä > ě, viz přeslice. 
přaslička  SSJČ nář., SSJ praslička — Deminutivum od přaslice, viz 

tam. 

přeslice  Jg, SSJČ ‚velká přeslička‘ — Přenesením pojmenování. Psl. 
*pręslica od psl. *pręsla ‚vřeteno‘. Odvozenina přeslička 

byla nazvána tak proto, že plodné stonky jejích druhů se po- 

dobají vyřezávaným přeslicím tzv. kuželkovým. 

přeslička  stč. přěslička, Jg, SSJČ — Deminutivum od přeslice, viz 

tam. 

skřip  v sled. významu jen nář.; stč. škřípie, Jg skřip, Kl škríb, pol. 
skrzyp. — Pochází prý od toho, že skřípe, když se jí užívá 

k leštění (Mch). 

střaslena  jen nář. — Přikloněním ke slovesu třásti od přaslena, viz 
tam. Počáteční stř- viz střaslice. 

střaslice  jen nář.; Bš han. střaslička — Přikloněním ke slovesu třásti 

od přaslice, viz tam. Počáteční skupení stř- je patrně výsled- 
kem  analogie  podle slov  s  náležitým  náslovným stř- (srov. 

 I-89 střevíc). 

třaslena  jen nář. — Přikloněním ke slovesu třásti, viz přaslena. 
třaslice  jen nář.; Bš han. třaslavica — Přikloněním ke slovesu třásti 

od přaslice, viz tam. 

třaslička  jen nář. — Přikloněním ke slovesu třásti od přaslička, viz 
tam.

5 přeslička Po 1, Ju 1–5 — přeslice Ru 3 

6 AJŚ 156, SSA 3.130 

Pv 

116 prvosenka (1376) — mapa s. 273 

1 M petrklíč (peterklič 827, 828, 82, petrkluč 810) 

petrove kluče pl. (peterkluče 830) 

klučik 

kropáček (kropáč 507, 633, 685, 703, 752) — krompáček 679, 685, 702 (krumpáček, krumpáč, krompáč 

637) 

klepáček 723, 744 (klepačka 749) 

bukvička 620, 635, 646 (bukvice 506, 621, 622, 624, 642, 645) 

kadrlka 707 (kadrla 743) 

kohoutek 157, 221, 235 

kuři stopka 824, 825, 83 (kuří stopa 738, 811) 

kuří dřistek 747, 827, 829 (koži d. 835, kuři dřist 814, 817) 

kuří řiť 724, 739, 815 

S rukavička 807 nedubl., jarňíček 713 nedubl., husí smrt 162, kukačka 727 

N majovi kviťi 647, žloté rompálek 658 

2  Výzkum sledoval rozšíření nářečních výrazů označujících prvosenku, tj. jarní bylinu s okolíkem žlutých 

květů (rod Primula). Pro sledovanou rostlinu existují ve spisovném jazyce dvě pojmenování, a to prvosenka 

a petrklíč. Z nich zaznamenal nář. výzkum pouze výraz petrklíč. Označení prvosenka bylo totiž přejato z polšti- 

ny později, než došlo k rozšíření názvu petrklíč. 

Většina zachycených nářečních výrazů je metaforického původu a kromě rozdílů lexikálních se některé 

z nich diferencují typem pojmenování, a to dvojslovné pojmenování proti jednoslovnému (petrové klúče × pe- 

trklíč), u jiných se projevuje rozdíl hláskoslovný (kropáček × krompáček). Rozdíl mezi formálními deminu- 

tivy a jejich nedeminutivními protějšky na mapě nesledujeme. Zdá se, že starší, původní jsou formální demi- 

nutiva. 
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3  Základní lexikální protiklad představuje většinový a pronikající výraz petrklíč proti regionalismům sou- 

středěným zejména do nejvýchodnější části zkoumaného území. Označení petrklíč, doložené téměř ze všech ná- 

řečí, má na Hlučínsku obdobu v dvojslovném pojmenování petrové klúče (tj. Petrovy klíče). Deminutivum klučik je ty- 

pické pro Těšínsko a Jablunkovsko. 

Ze zaznamenaných regionalismů vytváří největší areál pojmenování kropáček; to se vyskytuje (většinou 

nedubletně) na Vsetínsku s přilehlým Holešovskem a v úzkém pásu podél mor.-sloven. hranic, roztroušeně se 

objevuje ve stř. části střm. nářečí, zde též ojediněle v podobě krompáček. Zvukově příbuzný výraz klepáček je 

doložen zcela sporadicky z Uherskobrodska a Valašska. 

V oblasti výrazu petrklíč se vyčleňují menší areály slova bukvička, a to především západně od Brna a na 

Zábřežsku (místy i jako pojmenování jediné). 

Pro Frýdecko, Místecko, Frenštátsko a sev. okraj vm. nářečí jsou typická dvojslovná pojmenování s adj. 

přívlastkem kuří, a to k. dřistek, k. stopka a k. řiť (méně častěji jejich nedeminutivní podoby k. dřist a k. stopa). 

Další výrazy se vyskytují pouze sporadicky. Ze Zlínska je doloženo pojmenování kadrlka, na Hlinecku 

a sev. Ledečsku byl zaznamenán výraz kohoutek. 

Mluva měst se shoduje s mluvou venkovského okolí, výraz petrklíč je tam však zcela běžný. 

4 bukvička  v sled. významu jen nář.; Jg bukvice bílá ‚prvosenka jarní, 

p. vyvýšená‘ — Přenesením pojmenování plodu buku na pe- 

trklíč na základě podobnosti zralé, rozpuklé bukvice a květu 

petrklíče. 

husí smrt  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování z adj. 
husí a ze subst. smrt, jehož motivace je nejasná. 

jarníček  v sled. významu jen nář. (Kt jarnička ,květinka kvetoucí na 

jaře‘) — Pojmenování odvozené od adj. jarní, tedy jarní kví- 
tek, z toho univerbizací jarníček, protože petrklíč kvete brzy 

na jaře, tj. přináší jaro. 

kadrlka  jen nář.; Kt — Patrně přenesením pojmenování na základě 
podobnosti (podle Mch kadrle mor. ‚sámky, krajky‘, to 

z něm.). 

klepáček  v sled. významu jen nář. — Nenáležitě z kropáček (Mch) 
záměnou sonant r a l a následným přikloněním k jinému zá- 

kladu klep- (klepati), viz kropáček. 

klučik  jen nář.; Bš slez. kluč, hluž. klučiki pl. — Formální deminuti- 
vum z nář. kluč, to zkrácením z petrkluč, popř. petrove kluče, 

viz petrové klúče. 

kohoutek  v sled. významu jen nář. (SSJČ, Kt ‚kohoutek luční‘, Jg 

‚hvozdík‘) — Přenesením pojmenování z názvu jiné květiny 

na základě podobnosti květů obou rostlin, 

krompáček  v sled. významu jen nář. — Pomocí vložené souhlásky 
m z kropáček, viz tam. 

kropáček  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš kropáčky pl. m., SSJ nář. 

kropáčik dem. — Přenesením pojmenování na základě po- 
 

 

dobnosti květů prvosenky a kostelního kropáče ‚náčiní na 

kropení svěcenou vodou‘ (Mch). Formální deminutivum 

z kropáč. 

kukačka  v sled. významu jen nář. (Jg, Bš ‚orchis, tj. vstavač‘) — 

Přenesením pojmenování na základě podobnosti květů vsta- 
vače a petrklíče. 

kuří dřistek  jen nář.; Kt dřist, dřistek (Jg slc. ‚řídké lejno‘) — 

Sousloví, formální deminutivum z k. dřist. Přenesením po- 
jmenování na základě podobnosti barvy petrklíče a lejna. 

Adj. kuří se v lidovém jazyce často užívá k pojmenování ně- 

kterých ptačincových rostlin, např. kuří mor, k. střevce, k. 
sračka, k. dřistka. 

kuří řiť  jako sousloví jen nář. — Přenesením pojmenování, srov. 

kuří dřistek. 
kuří stopka  jako sousloví jen nář.; Bš laš. kuří stopky (SSJČ ‚část 

rostliny nesoucí květ nebo plod‘) — Formální deminutivum 

z kuří stopa. Přenesením pojmenování na základě podobnos- 
ti kuří stopy a okolíku petrklíče. 

petrklíč  SSJČ, Jg — Podle  lat. clavis sancti Petri ‚klíč sv. Petra‘, dá- 

le univerbizací, srov. petrové klúče. 

petrové klúče  pl. jen nář.; Jg též svatého Petra klíč, Bš petrovo kví- 

tí — Sousloví, viz petrklíč. 

rukavička  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování na 
základě podobnosti. 

5 petrklíč Ju 1–6, Ru 2, 5 — petrklič Ru 4 — petroklíč Ju 4 — príml f., primula, primulka Po 1 — artiska Ju 6 — cuciki Ru 3 

6 — 

Pv 

117 šťovík (1380) — mapa s. 277 

1 M šťovík (štovík  435, 312, 327)  —  šťovlík (štovlík  312, 314)  —  šťoblík (též šťeblík  445) —  šťavík —  šťavlík 

(štavlík 435) — šťevik 

   šťavel (štavel 436, šťovel 425) 

ščáva (ščava 678, 726, kobylí ščáva 753, ďivoká ščáva 703) 

ščáv (ščav 733, ščjav 755, ščá„ 732, ščof 832) — ščáb (śćob 830) — ščáp — ščíp — ščív (kisełí ščív 745) 

— ščíf 

koňskí ščá„ 757 

koňský ščáb 703, 824 

koňsky ščáp 809, 821, 828 

koňské ščív 680, konskí ščív 754 
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koňsky ščyf 820 

kobylí ščáb (kobylý š. 738) 

kobyliščáp 812, 814, 818, 823 

ščybr (ščyber 801) 

koňsky ščybr 802 

kobiliščybr 806 (kobeliščybr 805, kobyliščabr 813) 

kobylinec 741, 752 (kobyláň 724, koblivášč 751) 

kyselka 

kyselina 

kiselinda 517, 601 (kiselanda 148, 515, keselajda 604) 

keselec 625, 637 (kiselíč 249, kiselák 737) 

kiseło 727 

kyselé zelí (kysełé zelé 708, 725, 742) 

klobasky 810, 820, 81 (k„obasy 820, kłubasy 808) 

křupík 735, 736 

ščaglik 638 (ščagél 623, ščagl 623) 

S ščábík 724, keselí melí 634, kuzí melí 634, kiselí lupeňí 419, ščór 624, ščur 71 

N ščábí 703, šťovec 418, šťavlajz 64, skleňica 710, vosládeř f. 514 

2  Výzkum zjišťoval nář. pojmenování pro bylinu se šťavnatými listy kyselé chuti a s drobnými načervenalými 

kvítky v latách, kdysi hojně pojídanou, zvanou šťovík kyselý (Acetosa pratensis). Lidové názvy jsou motivovány 

především šťavnatostí mladé rostliny (šťáva, šťáv, šťavel a šťavík) a její kyselostí (kyselka, kyselina, kyselinda, ky- 

selec, kyselo a kyselé zelí). V Čechách a na Moravě se zpravidla v nářečích liší šťovík kyselý od nekyselých dru- 

hů. Pro šťovík vodní, kadeřavý a tupolistý tu bývají názvy sladký list, sladký lupen, volský list, u Bš koňský ščáv, 

k. ščiv, k. ščiber. Tak tomu bylo patrně i dříve v záp. části Slezska a v přilehlém okraji nářečí vm. Zde se často ved- 

le pojmenování jednoslovných (např. štibr, šťáb, šťáp) objevují pojmenování dvojslovná (kobylí šťáb, koňský šťáp), 

popř. spřežky (kobylištibr, kobylišťáp). Označují nyní jak šťovík kyselý, tak ostatní druhy. 

Na zkoumaném území se setkáváme s přirovnáním „kyselé jak štír (ščór, ščúr a ščur)“. Substantivum sa- 

mostatně jako název určité rostliny již neexistovalo. V poslední době se začíná objevovat nově ve významu šťo- 

vík patrně pod vlivem přirovnání „kyselé jako šťovík“; tak to dokládá KLA a nové výzkumy z Moravy. 

U výrazů šťovík a šťáv bylo zaznamenáno hodně hláskových variant (šťovlík, šťoblík, šťavík, šťavlík, štěvík; 

šťáb, šťáp, štív, štíf). Vliv spisovného jazyka se projevil na větším rozsahu podob se šť-, na mapě však k němu 

nepřihlížíme. 

Náš výzkum již nezaznamenal některé nářeční podoby zachycené v KLA. Jsou to např.: ščíva, ščíp (koň- 

ský, kyselý, kobylí š.), jaščap, čáp, kolektivum čapí, kobylíšť, kobylášť, koblíští, koblíšťáb, kolibr štibr, kysliščí. 

3  Poměrně jednoduchá nář. situace v Čechách kontrastuje se složitější situací na Moravě a zvláště pak ve 

Slezsku. 

Slovo šťovík, které je současně i výrazem spisovným, je rozšířeno téměř v celých Čechách a ve všech 

zkoumaných městech. Do tradičních nářečí na Moravě a ve Slezsku proniká jen velmi málo. Poněkud častěji 

bylo zaznamenáno mezi Brnem a Kyjovem. V Podještědí a v Podkrkonoší se objevuje jeho hlásková varianta 

štěvík a na sev. Plzeňsku šťovlík. S touto variantou se také setkáváme mezi Strakonicemi a Táborem. Ve směru 

k Prachaticům na ni navazuje podoba šťoblík. Mezi Táborem a Prachaticemi byla zachycena slovotvorná obmě- 

na šťavel. 

Druhým nejrozšířenějším označením šťovíku je slovo šťavlík. Vyskytuje se zejména v jv. části jč. nář. ob- 

lasti, v přechodném pásu česko-moravském, na Třebíčsku, na Boskovicku, na Litovelsku a Zábřežsku. Zatímco 

se v Čechách jeví podoba šťavík (Manětínsko) jako ojedinělá, vytváří na Moravě velký areál ve vých. části střm. 

nář. oblasti a na záp. Slovácku. Z nář. střm. se vyčleňuje území mezi Prostějovem, Lipníkem nad Bečvou 

a Kroměříží s výběžkem na Uherskobrodsko. Na tomto území je pojmenování štív a méně časté šťáva. Obměna 

šťáv byla zapsána rozptýleně ve vm. nář. oblasti a v přechodných nářečích česko-polských. Na Frenštátsku a na 

sev. okraji nář. vm. se nachází areál s variantou šťáb, sousedící na severu s územím zahrnujícím širší Ostravsko 

a Hlučínsko, kde je běžná obměna šťáp. V záp. Slezsku převládá pro šťovík označení štibr. V posledních třech 

jmenovaných areálech se objevují běžně také dvojslovná pojmenování (např. kobylí šťáp, k. šťáb, koňský šťáp) 

a spřežky vzniklé z těchto spojení (kobylišťáp, kobylištibr). 

Další významnou (třebaže méně početnou) skupinu tvoří slova odvozená od základu kysel-; vyskytují se 

zejména na záp. polovině Moravy. Nejhojnější je výraz kyselka, užívaný na Znojemsku a severně od 
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Moravského Krumlova. Sz. od Brna je doloženo pojmenování kyselina, záp. od Třebíče řídce kyselinda a na šir- 

ším Brněnsku ojediněle kyselec. Sousloví kyselé zelí bylo naším výzkumem zaznamenáno v menší míře, než při- 

náší KLA, a to rozptýleně na Valašsku a na záp. Moravě. Slovo klobásky se objevuje v mikroareálu na Opavsku. 

Ještě omezenější rozsah má výraz křupík na Břeclavsku. 

4 klobásky  pl. v sled. významu jen nář. — Přenesením. Pravidelně od 

sebe vzdálené shluky květů (popř. semen načervenalé barvy 
na květních lodyhách) připomínají klobásy spojené prováz- 

kem. 

kobylí šťáb  jen nář.; Jg kobylí štíp (pol. szczaw kobyli ‚šťovík kade- 
řavý‘) — Sousloví; původně asi určitý druh šťovíku vysokého 

vzrůstu nebo druh sloužící k léčení koní. Nekyselé druhy 

šťovíku se dříve užívaly v lidovém léčitelství. Viz šťáb. 
kobylinec  v sled. významu jen nář.; Kt u Klobouk (pol. kobylak li- 

dový název šťovíku kadeřavého) — Od adj. kobylí, popř. uni- 

verbizací z kobylí šťáb. Nelze vyloučit jistou deterioraci. 
kobylišťáp  jen nář.; Kt kobeliščo slov., Bš kobyliščí Zlínsko, koby- 

laščí val. — Spřežka ze spojení kobylí šťáp. Viz kobylí šťáb. 

kobylištibr  jen nář. — Spřežka ze spojení kobylí štibr. Viz kobylí šťáb 
a štibr. 

koňský šťáb  jen nář. — Sousloví. Viz kobylí šťáb a šťáb. 

koňský šťáp  jen nář. — Sousloví. Viz kobylí šťáb a šťáp. 
koňský šťáv  jen nář.; Jg koňský šťovík, Kl konský štiaľ, k. štiav (stč. 

koňský ščěvík ‚šťovík ostrý‘, Bš k. ščáv ‚šťovík vodní‘, pol. 

koński szczaw lid. název šťovíku kadeřavého) — Sousloví. Viz 
kobylí šťáb a šťáv. 

koňský štibr  jen nář. (Bš koňský ščiber ‚šťovík vodní‘) — Sousloví. 

Viz kobylí šťáb a štibr. 
koňský štíf  jen nář. — Sousloví. Viz kobylí šťáb a štíf. 

koňský štív  jen nář. (Bš koňský ščiv ‚šťovík vodní‘) — Sousloví. Viz 

kobylí šťáb a štív. 
kozí jmelí  jen nář.; KLA kuzelí melí — Specifikací výrazu jmelí ad- 

jektivem. Srov. II-94 šťavel a II-78 jmelí. 

křupík  jen nář.; Kt krupík Podluží, Bš — Od zvukomalebného křu- 
pat. Stonek děti rády křoupaly. 

kyselé lupení  jako sousloví jen nář. — Vytvořeno jako protiklad spo- 

jení sladké lupení označujícího jiný druh šťovíku (kadeřavé- 
ho velkolistého a nekyselého). 

kyselé jmelí  jen nář. — Viz kozí jmelí. 

kyselé zelí  v sled. významu jen nář.; hluž. kisy nebo kisały kał — 

Přenesením pojmenování kvašeného zelí pro kyselou chuť 

zelí i šťovíku a pro podobné využití při vaření polévky. 
kyselec  jen nář.; Kt kyseláč, SSJČ nář., Kl kyseláč, hluž. kisalc, ki- 

selc (Jg kyseláč, kyselák, ‚šťovík zahradní‘) — Od adj. kyselý. 

kyselina  v sled. významu jen nář.; Kl kyselica, ALJ kyselice Nová 
Paka a kyselinka Mělník (SSJČ říd. ‚něco kyselého‘) — 

Specifikací obecného pojmenování pro něco kyselého vů- 

bec. Viz kyselec. 
kyselinda  jen nář.; ALJ kyselanda Ústí nad Orlicí — Od kyselý ex- 

presivní příponou -inda. 

kyselka  v sled. významu jen nář. — Viz kyselec. 
kyselo  v sled. významu jen nář. — Zpodstatnělý jmenný tvar adjek- 

tivní. Viz kyselec. 

šťáb  jen nář.; Kt šťáb, ščáb, Bš ščáb val. — Ze šťáv záměnou -v za 
-b, viz šťáv. 

 

šťabík  jen nář. — Dem. od šťáb, viz tam. 

šťaglík  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování (SSJČ šťakel, ščakel, 

štakél, ščagel vše nář. ‚silný dřevnatý stonek, kus suché 
větve‘). 

šťáp  jen nář.; KLA též čáp — Z nář. šťáb vlivem neznělé výslovnosti 

koncového -b. Ztráta povědomí etymologické souvislosti 
výchozího slova šťáv se šťáva. Viz šťáb. 

šťáv  jen nář.; Jg též štáv, oboje slc., ščáv mor., SSJ štiav, Kl štiaľ, 

pol. szczaw, dluž. šćaw, šćawina — Z psl. *ščavъ; to souvisí 
se šťáva, viz tam. 

šťáva  v sled. významu jen nář.; Jg štáva slc., Kt ščáva, Bš ščava — 

Přenesením pojmenování pro tekutinu obsaženou v různých 
částech rostlin na určitou rostlinu. Srov. šťáv. 

šťavel  v sled. významu jen nář.; Jg též štěvel zast., hluž. šćehel ‚šťo- 

vík menší‘ — Podle Mch slovo přejal Presl z ruštiny (r. šča- 
vel’ = šťovík). V odborném názvosloví označuje jinou rostli- 

nu, a to Oxalis. Srov. II-94 šťavel. V našich nářečích patrně 

nejde o přejímku, ale o domácí tvoření. Z nář. šťavlík, chápa- 
ného jako deminutivum, po desufixaci (-ík) vznikl šťavel. 

šťavík  jen nář.; Jg mor., Kt ščavík, SSJ hovor. — Od šťáv, viz štěvík. 

šťavlík  jen nář.; Jg mor., též šťávník slc., Kt již. Čechy, Kl šťavník — 
Z nář. šťavík vlivem adj. našťavlý ‚nakyslý‘ (SSJČ říd.). 

štěvík  jen nář.; stč. ščěvík, Jg — Od psl. základu *ščavъ odvozeno 

ščavъjь, v češtině po stažení a po přehlásce vzniklo ščěví, 
k tomu připojeno -k podobně jako ve slově hřěbí (> hřebík). 

štibr  jen nář.; Kt též ščibr, štiber, Bš ščiber — Snad přenesením nář. 

pojmenování rostliny Satureia L., dříve hojně pěstované 
v zahrádkách (stč. čubr, čibr, Jg štibřík slc., Bš čubr, čiber, 

ščuber, šubra, Kl ščúbrik, štibrík, čúbrik). I šťovík se tak 

kdysi pěstoval. Srov. kyselec. 
štíf  jen nář. — Z nář. štív. Vlivem neznělé výslovnosti koncového -v. 

Viz šťáp a štív. 

štír  v sled. významu jen nář.; KLA ščór, ščúr, ALJ též ščór, ščúr jen 
v přirovnání ‚kyselé jak…‘ — Lidové jméno různých rostlin 

(např. stč. šrucha, Jg bažanka). Později se přestalo spojovat 

s určitou rostlinou a zůstalo jen v přirovnání. Slovo bylo pře- 
jato ze sthn. stir, ale pro hláskovou podobnost s nář. výrazy 

štír, ščór, ščúr a ščur (to z psl. *ščurъ), označujícími v dia- 

lektech různé drobné živočichy, se s těmito výrazy ztotožni- 
lo. Srov. mapy II-62 dešťovka, II-63 červ (v ovoci), II-29 

potkan, krysa. 

štív  jen nář.; Jg ščív mor. — Odpojením kolektivního sufixu -í od ští- 
ví. 

šťoblík  jen nář. — Hlásková obměna slova šťovík způsobená etymo- 

logickou neprůhledností. Viz šťovík. 
šťovík  Jg, SSJČ — Hlásková záměna -ě- za -o- způsobená etymolo- 

gickou neprůhledností slova štěvík, viz tam. 
šťovlík  jen nář. — Kontaminací slov šťovík a šťavlík, viz tam. 

5 šťovík Ru 1, 3, 4 — šťovik Ju 1,3 — šťowik Po 1 — štovik Ju 4 — ščavlík Ru 5 — ščáb Ju 7 — kiselák Ju 5, 6 — kiseláč Ru 2 — kiselice Ju 2 — ki- 

selák Ju 1 (jen mladé listy, které se jedí) — pouze v přirovnání ‚kiselí jak šťovik‘ Ju 2 — ‚kiselí jak šťavík‘ Ju 6 

6 MAGP 355, AJŚ 155, PLPJ 34, AJPP 294, AJK 185, SSA 3.126 

Om 
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118 plody lopuchu (1383) — mapa s. 281 

1 M knoflíky 

žebráckí k. (dráteňickí k. 229, šefcofskí k. 03) 

židofskí k. 228, 322 

chocovi k. 513 

knefle (cyganske k. 802) 

čumbrki 

lepíki (též lípáki 135, 310) 

nouze 

kotačky (kotače 622) — kotlačky (kotlece 638) 

kudlačke 628, 629, 639 

kocáki 505, 511 

kočki 232 (kočičke 662) 

choce (kchoce 460, kocle 448) 

chlupáče 246, 740 (chłupačky 740) 

šišky 738, 819, 827 

špendlíki 

ješki (též 724, 65, 66, 73) 

vlky (též 63) 

fši 

žebráckí fši (cigánskí f. 503) 

žebráky 

bapky (též 133, 645, babelki 519) 

babáki 

babí hňev (babi h., b. hňe„; též 07) 

kudlibapke 619 (-i 63) 

bubáky 

šfagry 

złoďeje 

žiďi 653, 701 

žeňiši 658, 676 

galanky 806 

připiňáki 125 (připjeňáki 114) 

bodláki 

S bída 106, bombiki 664 nedubl., ceganski bleche 646 nedubl., čerťiki 95, lepiduše 719 nedubl., konske kule 813, 

mandi 514, psota 807, stryky 829 nedubl., švrčki 723, tchorice 737 

N bulave pchačy 805, pcháč, lopuch 

2  Nářeční označení kulovitých plodů lopuchu (rostliny rodu Arctium L.), přichycujících se háčkovitými 

chlupy na srst ap., charakterizuje bohatá lexikální diferenciace. Jen v malé míře se objevily rozdíly slovotvorné 

(např. babky × babáky, choce × kocáky × kočky) a hláskoslovné (např. knofl- × knefl-). Výrazy knoflíky a vši jsou 

mnohde doplněny specifikujícím desubstantivním adjektivem. Adjektiva v těchto dvojslovných pojmenováních 

zpravidla souvisí s (mikro)areálem příslušného fundujícího podstatného jména. 

Mapa nepostihuje uplatnění morfologické kategorie životnosti u substantiv rodu mužského, které se pro- 

jevuje ve střídání tvarů vlky/vlci, babáky/babáci atp. Životné varianty byly zjištěny porůznu: na záp. Plzeňsku 

a Kladsku (žebráci), na Táborsku a Jindřichohradecku (ježci), ve stř. části svč. nář. (bubáci), na Litovelsku, 

Holešovsku a již. Valašsku (vlci) a v jv. Slezsku (švagři). Vzácně se vyskytly životné formy i u neživotných ma- 

skulin, a to na záp. Plzeňsku (knoflíci), sev. Rakovnicku (lepíci) a Českobudějovicku a v sev. Čechách (bodláci). 

Naprostá většina pojmenování je metaforického původu. Jejich větší či menší expresivní zabarvení spoje- 

né namnoze se záporným hodnocením souvisí s vnější podobou ostnatých plodů lopuchu a s jejich přilnavostí  

(k šatům, vlasům apod.), ale též s jejich neužitečností. Konotační příznaky, na jejichž základě došlo k přenese- 

ní, jsou si často blízké a nezřídka se u jednotlivých slov prolínají. Tak např. tvarem plodů lopuchu jsou motivo- 

vána označení knoflíky (zde se patrně uplatňuje i představa, že drží na oblečení jako přišité), jejich ostnatostí 

a pichlavostí špendlíky, bodláky, přilnavost, případně obtížná odstranitelnost motivuje názvy kudlačky, snad i le- 

píky, patrně sem náleží rovněž výchozí synonymní ekvivalenty nouze, bída, psota, u nichž lze navíc předpoklá- 
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dat rys neužitečnosti, nepříjemnosti, nevítanosti. Přenesením pojmenování osob dochází ke zvýraznění expre- 

sivních příznaků postihujících negativní lidské vlastnosti, jako např. neodbytnost, obtížnost (případně škodli- 

vost, dravost) atp.: žebráky, zloději, židi, žertovně pak i švagry, ženiši, galánky, stryky, snad i babky. Obdobné 

motivační zdroje lze nalézt u přenesených pojmenování zvířat: ježky, vlky, kočky, vši, připíňáky (připíňák nář. 

‚klíště‘). I zde se překrývají příznaky vnější podobnosti (chlupatost, rozježenost) a vlastního projevu chování 

(dravost, neodbytnost, zakousnutí atp.). 

Někdy je pojmenování plodů lopuchu výsledkem synekdochického přenesení názvu rostliny, např. babí 

hněv, bodláky (bodlák), místy snad i žebráky (žebrák). 

Pozoruhodná je situace ve městech, zejména pohraničních. Užívá se tu pojmenování minimálně příznako- 

vého, a to bodláky. Uvedenou skutečnost patrně způsobuje neexistence spisovného pojmenování – termínu, kte- 

rá jistě souvisí se silnou příznakovostí všech tradičních označení. K zanikání expresivních regionalismů tu při- 

spěl nepochybně ústup z jazykového užívání, který může být vyvolán ústupem potřeby plodenství lopuchu 

pojmenovávat. 

V některých oblastech označuje slovo vši ostnaté plodenství jiných druhů rostlin – tak zejména na Moravě. 

V těchto případech však nebylo do mapování pojato. 

3  Zeměpisný obraz lexikálního rozrůznění je velmi pestrý, jednotlivá nářeční pojmenování však vytvářejí 

výrazné areály. Izoglosy vymezující výskyt nářečních výrazů se částečně nebo úplně kryjí s hranicemi jednotli- 

vých nářečních celků, případně jejich vnitřních podtypů. Je pozoruhodné, že ve slezských nářečích často po- 

jmenování sledované reálie schází. 

Nejvýraznějšího rozšíření dosahuje slovo knoflíky. Užívá se ho v zč. nář. a v sousední části nář. střč., dále 

v sev. oblasti přechodného pásu čm. a v přilehlé sev. polovině střm. dialektů (na Boskovicku v sousloví s atri- 

butem žebrácké) s výjimkou jejich vých. úseků; slezská nář., zejména jejich sev. část, charakterizuje varianta 

knefle. Označení knoflíky se objevuje rozptýleně i v areálech jiných výrazů. Rovněž název žebráky vytváří více 

oddělených areálů, nejrozsáhlejší z nich se nachází v jzč. nář. Uvedené pojmenování je dále doloženo 

z Podkrkonoší a z Kladska, ze sz. Boskovicka a z jz. Ostravska. Ojediněle se vyskytuje i jinde v Čechách. V sz. 

části střč. nář. se užívá názvu lepíky, na širším Mladoboleslavsku pak slova nouze, na území mezi Příbramí, 

Benešovem a Táborem byl zachycen výraz čumbrky, na okraji již. Čech pojmenování choce. Vých. polovinu dia- 

lektů střč. a přilehlé území nář. jzč. charakterizuje označení ježky. Pro nářečí svč. je příznačné označení babí 

hněv, vyskytující se v jejich stř. a vých. části. Ve vých. okraji tohoto areálu byl zapsán výraz babáky, v jeho stř. 

úseku pak ekvivalent bubáky (objevující se odděleně též na Kroměřížsku a již. Valašsku). Na jz. Moravě bylo za- 

znamenáno slovo babky, v tzv. horském typu střm. nář. pojmenování kotačky, na Brněnsku kotlačky a kudlačky. 

Ve vých. polovině Moravy dominuje označení vlky; česko-polský smíšený pruh se vyděluje regionalismem švag- 

ry. Charakter okrajových dialektismů mají výrazy připíňáky (jižně od Trutnova), zloděje (záp. Slezsko), špend- 

líky (stř. Čechy) a vši (již. Čechy). Ve stř. části jzč. nář. a v oblasti na sever od Prahy se vyskytuje sousloví žeb- 

rácké vši. 

Výrazy ve vnitrozemských městech se shodují s příslušným nář. okolím, ve městech v Čechách se šíří jako 

neutrální název bodláky. Ten dominuje ve všech městech pohraničních. 

4  Naprostá většina nářečních názvů vznikla přenesením (v těchto případech je už u jednotlivých hesel neuvádíme), o tom blíže srov. 

odd. 2. Obsahují-li slovníky příslušné výrazy, pak vždy pouze v jednotném čísle (výjimku tvoří jen doklad choce, viz zde heslo choc), pro- 

to uvádíme všechna hesla v singuláru. 
babák  jen nář. — Univerbizací ze spojení babí hněv (Kt ‚strašidlo‘ 

mor.). 

babí hněv  jako sousloví jen nář. (Jg ‚jehlice, Ononis spinosa‘ SSJČ 
‚jehlice trnitá‘ bot.). 

babka  SSJČ lid. — Srov. též II-44 chroust. 

bída  v sled. významu jen nář. 
bodlák  v sled. významu jen nář. 

bombík  jen nář. (SSJČ ‚knoflík‘ nář.). 

bubák  v sled. významu jen nář. — (Kt i bobák ‚strašidlo‘, SSJČ 
‚uschlý zbytek květního kalichu rostlin na malvicích‘). Srov. 

též II-9 bubák (uschlý zbytek květu na spodu jablka). 

cikánská blecha  jako sousloví jen nář. 
cvrček  v sled. významu jen nář. 

čertík  v sled. významu jen nář. 

čumbrk  jen nář. Kt — Snad přenesením a hláskovou obměnou nář. 
pojmenování čubr ‚saturejka, rod Satureja‘ (Jg čabr, čubr, 

čibr ‚satureja‘). 

galánka  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování galánka ‚milá‘. 

chlupáč  jen nář. — Od chlupatý. 

choc  jen nář.; Jg choce ‚chytající se na šaty knoflíky hořkého lupe- 
nu‘ — Přenesením adaptovaného výrazu přejatého z něm. 

(Katze ‚kočka‘). 

chocový knoflík  jen nář. — Spojení nář. adjektiva chocový ‚kočičí‘ 
a subst. knoflík. 

ježek  SSJČ expr. 

knefel  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování knefel ‚knoflík‘, to 
z něm. 

knoflík  v sled. významu jen nář. 

kocák  jen nář. — Od nář. substantiva koc ,kočka‘. 
kočka  v sled. významu jen nář. 

koňské kule  jako sousloví jen nář. 

kotačka  jen nář.; Bš Brn. — Podle Mch přenesením z kotačka ‚máč- 
ka‘ (rostlina Eryngium) podle pichlavosti rostliny, nelze 

však vyloučit příbuznost s pojmenováním kot ‚kocour‘, na- 
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ším výzkumem nedoloženým (stč. ‚máčka‘, Kt kotáčka 
‚máčka‘). 

kotlačka  jen nář. (SSJČ ‚bodlák‘ nář.) — Od kotačka, -l- patrně ana- 

logií podle výrazu kudlačka, viz kotačka a kudlačka. 

kudlačka  jen nář.; Bš kudłáček Brn. — Od nář. slovesa kudlit ‚tahat 

za vlasy‘. 

kudlibabka  jen nář. — Složenina, od nář. slovesa kudlit ‚tahat za vla- 
sy‘ a nář. substantiva babka ‚plod lopuchu‘. 

lepiduše  jen nář. — Složenina, od slovesa lepit a substantiva duše. 

lepík  jen nář. (stč. řěpík ‚lopuch‘, Jg lepíky ‚tráva chytající se šatů‘, 
Bš lepavec, lepavice ‚svízel‘) — Z lepit podle názvu řapík. 

manda  jen nář. (Bš ‚kočka‘, SSJČ ‚kočka‘ nář.). 

nouze  v sled. významu jen nář. 

připíňák  jen nář. — (Jg připínák ‚klíště‘). Srov. též II-60 klíště. 
psota  v sled. významu jen nář. (SSJČ poněkud zast. ‚bída, těžký, 

trudný život‘). 

stryk  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování stryk ‚strýc‘. 

šiška  jen nář. (SSJČ ‚něco tvarem šišce podobného‘). 

špendlík, švagr, tchořice  v sled. významu jen nář. 

veš, vlk, zloděj  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. vlk (Kl vĺča 
‚durman‘). 

žebrácká veš, žebrácký knoflík  jako sousloví jen nář. 

žebrák  v sled. významu jen nář. (KLA ,Echium vulgaris‘). 
ženich  v sled. významu jen nář. 

žid  jen nář. (SSJČ ‚něco podřadného‘ poněkud zast., ob.). 

židovský knoflík  jako sousloví jen nář. 

5 bapki Ju 6 — bubáci Ju 1 — číčki Ju 2–4, 7 — hlaváče Ru 3 — ješki Ru 4 — lepíki Ru 2 — vlčki Ju 5 — žebráci Po 1 

6 SSA 3.134, AJŚ 157, OLA 469 

Kl 

119 keř černého bezu (1181a) — mapa s. 283 

(květ černého bezu 1181b) 

1 M bez (polňí b. 754) 

bílý bez (též 811,63) 

černý bez (čérný b. 752, 753, 755, 756, čorny b. 836) 

ďivokej bez 

planý bez 

psí bez (psovskej b. 120, 150, 151, 155, 214, 216, peskej b. 127, 128, 143) 

smradlavej bez 

beza 435, 447, 449 (beska 448) 

bzí 503, 646 (ďivoki bzi 648) 

bzejna 

černá bzejna 450 

bezinka 

bezinki plt. 207, 325, 337 

chebz (kozenkuvé ch. 637, hebz 832, 834, chebž 813, chybz 806, dzivoky chebzd 809) 

bílý chebz (biły chebzd 811, b’e„y hebz 833) 

černý chebz (čérný ch. 712, 726, 745) 

plané chebz 657 

smradlavý chebz 

chebza 607, 683 (smradlavá ch. 624) 

černá chebza 613, 682 (č. chébza 747) 

chebzi n. (smradati ch. 666) 

hural (hulala 674, hulér 709, hular 737, hulr 306) 

pukač (puk 744, pukálovisko 731) 

kozičky (kozička 661, 663, 680, 708, 728) 

kozičkové chrást 681, 683, 685 (kozečkové strom 663) 

S holunder 818, kocmaťice 462, kinkul f. 202 

2  Výzkum byl zaměřen na územní diferenciaci nář. výraziva pro keř černého bezu, tj. vysoký keř s květen- 

stvím drobných nažloutlých květů, které dozrávají na podzim v drobné černé bobulky (Sambucus nigra). 

Tato položka navazuje na položku II-1 šeřík. V lidové mluvě se výrazů označujících bez běžně užívá i pro 

šeřík; tak je tomu i v jiných slovan. jazycích (a též v němčině). 

Tam, kde jednoslovné názvy bez i chebz označují jak šeřík, tak bez černý, užívá se (pokud je třeba je od 

sebe přesně odlišit) specifikujících adjektiv připojovaných spíše k pojmenováním pro keř bezu černého než k ná- 

zvům pro šeřík, což vyplývá i ze srovnání obou položek. Stejný stav je i ve spis. jazyce u výrazu bez. 

Zatímco v Čechách se užívá ve spojení se základním slovem bez různých specifikujících (často zaměni- 

telných) adjektiv černý, bílý, divoký, planý, psí, smradlavý, existují na Moravě vedle slova chebz (místy rovněž 

 



286 

s adj. přívlastkem) též zvláštní jednoslovné výrazy (kozičky × hural × pukač). Některá pojmenování jsou vý- 

sledkem přenesení názvu označujícího plody bezu černého na keř (bezinky, kozičky) nebo naopak výsledkem 

přenesení pojmenování keře na plody, což dokládá např. přejatý výraz hural, srov. II-120 plody bezu černého. 

Kromě výše uvedených diferencí lexikálních a rozdílů v typu pojmenování (jednoslovné proti dvojslov- 

ným: chebz × bílý ch., černý ch. atd.) objevuje se v nář. materiálu též diferenciace rodová (chebz × chebza, 

bez × beza). Ojedinělé rozdíly slovotvorné (např. u adj. psí × psovský × peský) byly při grafickém znázornění 

z mapy vyloučeny. 

3  Z mapového zpracování této položky vystupuje jednoznačně protiklad dvojslovných pojmenování přede- 

vším v Čechách a ve Slezsku a jednoslovných výrazů na Moravě. 

V Čechách a v přilehlém pásu podél bývalé zemské hranice česko-moravské se vyskytují jednotlivé adj. 

přívlastky (doplňující zákl. pojmenování bez) často v dubletách a tripletách. Lze říci, že celkově převládá atribut 

černý; zvláště v svč. a přilehlých střč. nář. se střídá (místy se vyskytuje v dubletě) s adj. bílý. Spojení planý bez 

se dokládá především ze zč. nář. oblasti; sporadicky se objevuje i při okrajích svč. nář. Tam se objevuje i sou- 

sloví divoký bez, které přesahuje i do střč. nář. a dále bylo např. zachyceno na Blatech. Dvojslovné pojmenová- 

ní smradlavý bez se soustřeďuje zvláště do oblasti mezi Roudnicí n. Labem a Mladou Boleslaví a na Litomyšlsko. Dále 

bylo zaznamenáno spojení psí bez, a to nejvíce v zč. nář., v podobě psovský bez na širokém Mladoboleslavsku 

a ve formě peský bez na širokém Královéhradecku. Sousloví černý bez se vyskytuje místy též na Moravě, zde je 

však zřejmě nové, přejaté ze spis. jazyka. Samostatný výraz bez (bez adj. doplnění) se jako dubleta vedle dvoj- 

slovných pojmenování vyskytuje nejčastěji v zč. nář. 

Pro celé Doudlebsko je typická slovotvorná varianta bzejna (ojediněle černá bzejna) a pro oblast mezi 

Prachaticemi a Českými Budějovicemi rodová varianta beza. V záp. části střč. nář. a v přilehlých nář. zč. je roz- 

troušeno pojmenování bezinka (severněji jsou častější plurálové podoby bezinky). 

Pro Moravu charakteristické pojmenování chebz je doplňováno specifikujícími atributy zvláště na širokém 

Boskovicku a dále ve Slezsku (v obou areálech roztroušeně s adjektivy černý, bílý, smradlavý). Jeho rodová va- 

rianta chebza se objevuje na Holešovsku a sev. Moravskokrumlovsku (místy s adj. doplněním černá), další for- 

ma chebzí se dokládá z jv. Zábřežska a z Litovelska. 

Ostatní lexémy vytvářejí spíše menší areály. Kompaktní je oblast výskytu výrazu pukač v sz. části 

Slovácka. V dolských nář. a na přilehlém vých. okraji střm. nář., dále ojediněle na Stříbrsku bylo zaznamenáno 

pojmenování hural. Ekvivalent kozičky převládá v členitém areálu mezi Prostějovem, Litovlí, Lipníkem nad 

Bečvou a Kroměříží (na Holešovsku častěji dvojslovné pojmenování kozičkový chrást), porůznu se dokládá 

i jinde. 

Ve městech položka nebyla zkoumána. 

4 bez  stč., Jg, SSJČ bot., též ‚šeřík‘, hluž. též bóz, dluž. též baz — Podle 

Mch slovo nejasné, obtížně vysvětlitelné. Jeho proměnlivost 
má snad příčinu tabuovou (u Poláků je bez černý „sídlem 

ďábla“ a jeho vysekávání je nebezpečné). Psl. snad *bъzgъ. 

beza  jen nář.; SSJ baza — Z bez přechodem k femininu, viz tam. 
bezinka  Jg bezina, SSJČ — Derivací od bez, viz tam, přenesením po- 

jmenování jednotlivého plodu na celý keř. 

bezinky  plt. v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, u obou ‚plody bezu 
černého‘) — Přenesením pojmenování plodů bezu černého na 

keř, srov. II-120 plody černého bezu. 

bílý bez  jako sousloví jen nář.; hluž. běły bóz m. — Dvojslovné po- 
jmenování ze subst. bez, viz tam, specifikovaného adjekti- 

vem bílý podle barvy květů. 

bílý chebz  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z nář. subst. chebz, 
viz tam, a ze specifikujícího adj. bílý, viz bílý bez. 

bzejna  jen nář.; Jg též bzina, Kt již. Čechy ‚druh bezu‘, ALJ bzina 

svč. — Od základu *bъz sufixem -ina, hláskově pak změně- 
ným diftongizací í > ej. 

bzí  jen nář.; Jg též bezoví, Bš — Kolektivum k bez, viz tam. 

černá bzejna  jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze subst. bzejna, 
viz tam, a z adj. černý podle barvy plodů. 

černý bez  Jg, SSJČ bot., SSJ bot. baza čierna (stč. ‚chebdí‘) — 

Dvojslovné pojmenování ze subst. bez, viz tam, specifikova- 
ného adj. černý. 

černý chebz  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z nář. subst. chebz, 

viz tam, a ze specifikujícího adj. černý, viz černý bez. 

 

černá chebza  jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze subst. chebza, 
viz tam, a z adj. černý. 

divoký bez  jako sousloví jen nář.; hluž. dźiwi bóz m. — Dvojslovné 

pojmenování ze subst. bez, viz tam, specifikovaného adjekti- 
vem divoký ve významu ‚nepěstěný, nešlechtěný, volně ros- 

toucí‘ podle toho, že bez zpravidla roste volně v přírodě. 

holunder  jen nář. — Přejato z něm. (Holunder ‚keř černého bezu‘). 
hural  jen nář.; ALJ Uher. Hradiště — Adaptací výrazu přejatého 

z horní něm. (Holler, tj. Holunder ‚keř černého bezu‘). 

chebz  jen nář.; Jg mor., SSJČ nář., Bš (stč. chebdie, chbedie, chev- 
die, chvedie n., pol. chebd, u obou ‚chebdí‘) — Přenesením 

pojmenování z byliny chebdí (SSJČ ‚ostře páchnoucí bylina 
s drobnými bílými květy, rostoucí jako rumištní plevel‘) na 

keř na základě podobnosti. 

chebza  jen nář.; SSJ chabzda lid. bot. (Jg chbeza, chabzda ‚chebdí‘) 
— Z chebz příklonem k femininu, viz tam, přenesením. 

chebzí  n. jen nář.; SSJČ nář. též chebzoví ‚bezové křoví, bezoví; 

chebdí‘ — Kolektivum k chebz, viz tam. 
kocmatice  jen nář. — ALJ f. jč. Jindř. Hradec, též ‚pokrm, květ čer- 

ného bezu osmažený v těstě, velice oblíbený u starších oby- 

vatel‘ — Přenesením pojmenování pokrmu na keř (Jg, SSJČ 
kosmatice kuch., u obou ‚smažené květenství černého 

bezu‘). 

kozičkový chrást  jen nář. — Dvojslovné popisné pojmenování z nář. 
adj. kozičkový, to od kozičky, viz tam, a z nář. subst. chrást 

‚keř‘. 
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kozičky  v sled. významu jen nář.; (SSJČ nář. pomn. ‚květ černého 
bezu‘) — Přenesením pojmenování květu černého bezu na 

celý keř (na základě věcné souvislosti). 

kynkul  f. jen nář. (Jg kynkule ‚vařené bezinky‘, ALJ kynkule střč. 

‚sirup z bezinek, který se pil jako lék‘, ‚rozvařené švestky‘) — 

Přenesením pojmenování lid. léčiva z bezinek na keř černé- 

ho bezu na základě věcné souvislosti. 
planý bez  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze 

subst. bez, viz tam, specifikovaného adjektivem planý ve vý- 

znamu ‚nepěstěný, nešlechtěný, volně rostoucí‘ podle toho, 
že bez často roste volně, mimo zahrady. 

planý chebz  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z nář. subst. chebz, 

viz tam, a ze specifikujícího adj. planý, viz planý bez. 
psí bez  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze subst. 

 

bez, viz tam, specifikovaného adjektivem psí, často užíva- 
ném v různých lid. názvech rostlin, srov. II-102 jitrocel ko- 

pinatý, II-103 jitrocel větší, II-107 vlčí mák. 

pukač  jen nář. (Jg bezová pukačka ‚bouchačka‘, Bš: Z bezových sil- 

ných prutů, vytlačivše z nich „duši“, chlapci si dělají puka- 

če.) — Přenesením pojmenování dětské bouchačky vyrobené 

z bezového prutu na keř bezu černého. 
smradlavý bez  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze 

subst. bez, viz tam, specifikovaného adj. smradlavý podle 

zápachu, který keř bezu černého vydává. 
smradlavý chebz  jen nář. — Dvojslovné pojmenování z nář. subst. 

chebz, viz tam, a ze specifikujícího adj. smradlavý, viz 

smradlavý bez. 

5 bez Po 1, Ju 1–3, 5, 6, Ru 2, 3 — čérnej bez Po 1 — planej bez Ju 2 — ďivokej bez Ru 4 — chebz Ju 7 — chebďi Ru 4 — hebz Ju 4 

6 AJŚ 225, OLA 419 

7  Položka 1181b květ černého bezu nebyla samostatně zpracována, protože zaznamenaný nář. materiál nepokrývá celé území českého 

národního jazyka. Tato otázka nebyla v řadě bodů vůbec zkoumána a v mnohých dalších lokalitách výzkum přinesl výrazy namnoze ozna- 

čující spíše plody bezu černého (bezinky) než jeho květ, protože ten v nich nemá zvláštní pojmenování, srov. II-119 keř černého bezu, II-120 

plody černého bezu. 

Vcelku lze říci, že kromě oblastí s výskytem výrazu kozičky (dolská nář., Slovácko, široké Přerovsko a Vyškovsko, tj. oblastí, 

v nichž se plody označují většinou slovem hural) dokládají se z ostatního území především dvojslovná pojmenování složená ze subst. květ 
a atributového adjektiva odvozeného od územně odpovídajícího názvu pro keř, resp. plody bezu černého. Tedy spojení kozičkový květ je roz- 

šířeno na Prostějovsku, Holešovsku, chebzový květ na Valašsku, místy ve Slezsku a ve střm. nář. a černý květ na Zábřežsku a v čm. nář. 

Z Čech se dokládá nejčastěji dvojslovné pojmenování bezový květ. Míru terminologizace těchto dvojslovných spojení lze v jednotlivých pří- 
padech těžko stanovit. Další výrazy se vyskytují ojediněle: kašička na Litovelsku a v některých bodech na polském území, kocmatice, kos- 

matice roztroušeně zvláště v jzč. a střč. nář. 

Atlasy: — 

Pv 

120 plody černého bezu (1181c) — mapa s. 287 

1 M bezinky (bézinke 634, bezíčki 755) — bzinki (bzufki 834) 

psí bzinki 312, 316, 327 (p. bzunki 313, psinki 316) 

chebzinky (chebzovinki 509, chebźyny 808, hebzinky 832, chybźinky 806) 

chebzove jahutky 829 (chebzdove j. 817, chebzové jahoďe 652, jagutk’i 833) 

kozičky 

kozinky (koz ke 614) — kobzinki 603, 608, 611 

hural (hurál 679, hular 712, horal 643) 

hurala 639 (huralka 628, huralena 639, huharka 629) 

kinkule f. 201–203, 208 

N chebzové bobule/bobulki, chebzové kuličky, bezové bobulki, bzové kulki/kuličky 

2  Nář. ekvivalenty označující plody bezu černého (Sambucus nigra) se diferencují především lexikálně. 

U menšího počtu výrazů se projevuje též diferenciace hláskoslovná (bezinky × bzinky). Rozdíl kozinky × kob- 

zinky hodnotíme jako hláskoslovný. Jen okrajově se dokládá opozice rodová (hural × hurala). Forma bzinky se 

liší také typem pojmenování jednoslovného proti dvojslovnému (× psí bzinky). 

V některých případech nerozlišují informátoři označení keře od květu či plodů a užívají pro vše jednoho 

výrazu (např. kozičky), srov. II-119 keř černého bezu, II-119.7 květ černého bezu. Z věcných důvodů nemohla 

být proto tato položka v řadě bodů vyzkoumána a v mnohých dalších lokalitách byla zapsána označení popisná 

a neterminologická. Jsou to nejčastěji dvojslovná pojmenování složená z adjektiv odvozených od názvů keře 

bezu černého (bez, chebz) a podst. jména označujícího tvar jeho plodů: bezové kuličky/bobulky, chebzové kulič- 

ky/bobule. Taková pojmenování nebyla mapována. 

3  Zeměpisná diferenciace sledované reálie se v mapovém podání jeví především jako protiklad vcelku jed- 

noduché situace v Čechách a na přilehlé záp. a sev. Moravě proti složitější situaci na zbývajícím území. 

V Čechách převládá pojmenování bezinky, jen ve dvou menších areálech se vyskytují názvy jiné, a to 

kinkul v lounském úseku a psí bzinky na sever od Plzně. Jednoslovný výraz bzinky se dokládá z Kladska 
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a ojediněle z vých. Čech a sz. Moravy. Pojmenování bezinky vytváří též malou enklávu v tzv. horském typu 

střm. nář. 

Ve Slezsku a v sev. části Valašska, dále na Novoměstsku a na většině záp. okrajů střm. nář. převládá po- 

jmenování chebzinky. Pro Znojemsko a Moravskokrumlovsko je typický výraz kozinky, severozápadně od 

Znojma v kontaminované podobě kobzinky. Z poměrně velkého areálu na širokém Prostějovsku s přesahem přes 

Kroměříž až k Uherskému Brodu se dokládá ekvivalent kozičky. Na zbývajícím území střm. nář. a v celé již. čás- 

ti nář. vm. převládá výraz hural (na již. Brněnsku jeho rodová varianta hurala). 

Dvojslovné označení chebzové jahůdky se objevuje v jv. části Slezska. 

4 bezinky  Jg, SSJČ zprav. pl., též ‚keř černého bezu‘, Bš — Derivací od 

bez, viz II-119 keř černého bezu. 

bzinky  jen nář.; Jg, ALJ bzinči n. svč. — Derivací od nář. bzina ‚keř 
černého bezu‘, srov. II-119 keř černého bezu. 

hural  jen nář.; ALJ Hodonín, Kyjov (též ‚povidla nebo kaše z bezi- 

nek‘) — Přenesením a adaptací výrazu přejatého z horní něm. 
(Holler = Holunder ‚keř černého bezu‘). 

hurala  jen nář. — Přechodem k femininu z hural, viz tam. 

chebzinky  jen nář.; Jg mor., Bš laš., SSJ chabzdie n. lid., ALJ též 
chebdźiny laš. — Derivací od nář. chebz ‚keř černého bezu‘. 

chebzové jahůdky  jen nář.; Jg jahůdky bzové/bezové — Dvojslovné 

popisné pojmenování z adj. chebzový, to od nář. chebz (srov. 
chebzinky), a ze substantiva jahůdky podle tvaru plodů bezu 

černého. 

kobzinky  jen nář.; ALJ již. Morava — Patrně kontaminací výrazů 
chebzinky a kozinky. 

 

kozičky  v sled. významu jen nář. (SSJČ nář., Bš kozička, Kt (Bš) ko- 
zečke, u všech ‚bezový květ‘) — Přenesením pojmenování 

květu na plod, srov. II-119.7 květ černého bezu. 

kozinky  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš již. Morava (podle Mch 
z kobzinky, a to místo bezinky nebo chebzinky) — Přenesením 

pojmenování květu na plod, snad derivací z kozičky, srov. 

tam. Nelze vyloučit specifikaci víceznačného pojmenování, 
srov. Mch (kozinky ‚nejmenší peckové ovoce‘). 

kynkule  jen nář. (Jg kynkule ‚vařené bezinky‘, ALJ kynkule střč. 

‚bezinkový sirup, který se pil jako lék‘) — Přenesením 
významu, srov. II-119 keř černého bezu. 

psí bzinky  jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze subst. bzinky, viz 

tam, specifikovaného adjektivem psí, srov. II-119.7 květ čer- 
ného bezu. 

5 bezinki Ru 2, 3 — chebdina, chebdinka Ru 1 

6 — 

Pv 

121 větší plochý kámen (1217) — mapa s. 289 

1 M placák (placaťák 03) 

placáč (plácáč 418) 

placan 08,31,441 

placek 63, 64 (plácek 07) 

placka 

placatý kámen (107, 108, 122, 125, 126, 150–152, 202, 204, 209, 210, 214–217, 223, 232, 236, 238, 

239, 243, 248, 251, 303, 306–308, 311–313, 329, 330, 334–336, 401, 402, 404–406, 410, 413, 

414, 436, 444, 447, 448, 450, 455, 01, 22, 25, 32, 503, 504, 627, 81, plecatej kámen 202, 306, 

25, plackatej kámen 310) 

pleskáč (plezgáč 712) — plaskáč 

plesknáč 329, 334 

plaščak 821, 82 (plaźok 832, 835, 84) 

pleskatý kámen (248, 251, 256, 304, 307, 317, 402–104, 405–407, 412–417, 421, 422, 426, 434, 

436, 442, 444, 446, 449, 450,454, 459, 503, 504, 511, 625, 634, 636, 648, 656, 667, 716, 720, 

734, 736, 25, 44, 52) — plaskatý kámen (722, 743, 801, 806, 808, 812, 818, 81, ploskatý ka- 

meň 722) 

plesknatej kámen (301, 303, 313, 319, 322–324, 329, 334, 336, 337, 401, 431) 

ploskáč (plozgáč 757) 

plochák 414, 460 (plošák 66), plošňák 601 

plocháč 

plochej kámen 207, 403, 464, plochi kamen 95 (plochatej k. 510) 

třepák 433, 446, 447 

třepáč 

třepatej kámen (402, 412, 414, 420, 422, 433, 444–447) 

třepnatej kámen (301, 303, 307, 309, 318, 319, 332, 333, 431, 442, 443, tlepnatej k. 443) 
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plotna 

břiła 

šleda (šled 708) — šleta (šlet 702) — šlechta 

šlopa 

škrižla 755 (skrižala 833, 836, skřižo„ 835, 836) 

N dlažba 125, 220, dlažice 111, 121, 124a, 129, šyvrak 803, klumpa 135, plastr 677, flastr 714, hlušák 137, pražák 235, prahák 418, 
deska 448, 42, pecka 83, násipák 746, šíbr(a) 237, 302, 318, šťíbra 237 

2  V nář. pojmenováních pro větší plochý kámen se projevila poměrně bohatá lexikální a slovotvorná dife- 

renciace (např. placáč × pleskáč × třepáč × břila × šleda; placák × placáč × placan). Byly zachyceny též rozdí- 

ly v rodu (placek × placka) a v typu pojmenování (placák × placatý kámen). 

Za ekvivalentní pokládáme jen ty výrazy, které slouží k označení většího plochého kamene obecně. Názvy 

kamenů upravených pro speciální účely (dlažice, dlažba, prahák, pecka ‚rohový kámen v základech dřevěnice‘), 

případně názvy vztahující se k jedinému druhu kamene (šyvrak) nebyly mapovány. 

Rovněž nebyly sledovány nář. obměny substantiva kámen v souslovích; tyto obměny viz IV-1 a V-132c. Viz též 

mapa II-130 pramen. 

Ve spisovném jazyce se užívá k označení plochého kamene pouze dvouslovných pojmenování (plochý ká- 

men, placatý kámen). Jednoslovná pojmenování jsou jen nářeční nebo obecná. 

Některé výrazy se základem plac-, plesk-/plask-, ploch- označují i jiné předměty plochého tvaru. 

Adjektiva placatý, pleskatý (plaskatý/ploský) a plochý považujeme již za samostatné lexémy. 

Zejména v oblasti jzč. nářečí často koexistuje několik pojmenování dvouslovných i jednoslovných s růz- 

nou mírou terminologické platnosti. V úplnosti nelze tuto skutečnost graficky zachytit, neboť máme k dispozici 

jen mapy v malém měřítku. Šrafy tedy pouze naznačují, že se na příslušném území vyskytuje dvouslovné po- 

jmenování (a to bez ohledu na jejich počet). Úplný výčet konkrétních sousloví a jejich přesné zeměpisné rozší- 

ření je podáno v oddíle 1. 

3  Základní protiklad tvoří pojmenování se základem plac- a plesk-. Okrajově se k nim připojují názvy tvoře- 

né od jiných lex. základů (třep-, šleda, plotna, břila, šlopa, škrižla). Výrazně se projevil též rozdíl v typu po- 

jmenování (jednoslovná × dvouslovná). 

Názvy se základem plac- jsou rozšířeny po celých Čechách, zejména však na území střč. a svč. nářečí 

s přilehlým okrajem sz. Moravy. Názvy se základem plesk-/plask- jsou charakteristické pro oblast jzč. nářečí, 

většinu Moravy a Slezska (kromě středního a sev. pásu vm. nářečí, Frenštátska a Frýdecka). Nář. ekvivalenty 

s jiným lex. základem tvoří podstatně menší areály. Výrazný protiklad představují podoby placák a pleskáč. 

Pojmenování placák je typické zejména pro oblast svč. a střč. nářečí a sz. okraj Moravy. Proniká též do morav- 

ských a slezských měst a jzč. dialektů. Výraz pleskáč byl zachycen v jzč. nářečích a na většině Moravy 

a Slezska. Ve Slezsku však mívá převážně podobu plaskač. Ostatní deriváty jsou méně časté. Pojmenování plac- 

ka bylo soustavněji zachyceno v sev. části svč. nářečí. 

Dvouslovná pojmenování (placatý kámen, pleskatý kámen, plochý kámen, třepatý k. atd.) jsou soustředě- 

na zejména do oblasti jzč. nářečí. Z adj. přívlastků je nejzajímavější třepatý/třepnatý, který má paralelu v jedno- 

slovném výrazu třepák, třepáč. Varianta třepnatý (vedle plesknatý) byla zjištěna jen v záp. části jzč. nářečí, tře- 

patý pouze v jejich části jižní. V uvedeném areálu jzč. dialektů byly zapsány ještě některé (většinou sporadické) 

názvy další: plotna (navíc také na jz. Moravě), pojmenování se základem třep- (třepáč, třepák, sousloví třepa- 

tý/třepnatý kámen), plochák, plocháč (též na Novoměstsku). Název ploskáč se dokládá jen z Uherskobrodska. 

Pojmenování s jinými lex. základy jsou soustředěna v areálu zaujímajícím sev. polovinu vm. nářečí s přilehlým 

úsekem Slezska. Na Valašsku je základní nář. ekvivalent šleda (podoba šlechta tvoří jižní, šleta severní část to- 

hoto areálu). Sv. od Uherského Brodu bylo zjištěno pojmenování šlopa, na širším Vsetínsku, Frýdecku a Frenštátsku 

břila. Zejména z Těšínska se dokládá výraz skřižala/skřižol. Ostatní zjištěné nář. ekvivalenty jsou zcela spo- 

radické. 

Ve většině měst zkoumaného území se užívá názvu placák. Pro městskou mluvu je typická slovotvorná 

variabilita (placan, plošák atd.). Vliv tradičních termínů užívaných v blízkém okolí se příliš neprojevil. 

4  Pojmenování placák, placáč, placan, pleskáč, plesknáč, plaskáč, ploskáč, plochák, plošák, plocháč, třepák, třepáč jsou odvozena od 

adjektiv placatý, pleskatý, plesknatý, plaský, ploský, plochý, třepatý. Vzhledem k existenci dvouslovných pojmenování lze zejména u forma- 

cí se suf. -ák předpokládat, že jde o útvary vzniklé univerbizací. (Doklady ze slovníků se týkají adj. části dvouslovných pojmenování.) 

břila  SSJČ bříla zast. a nář. (Jg bříla ‚drobný kámen, neutvrdlá opu- 
ka‘) — Z břidla ‚břidlice‘ se změnou dl > l. K psl. *briti ‚řezat, 

štěpit‘. 

placáč  jen nář. 
placák  Kt, SSJČ ob. 

placan  jen nář. 
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placatý kámen  Jg placatý ‚ploský‘, SSJČ — Sousloví. 
placek  jen nář. (SSJČ nář. ‚placka‘) — Viz placka. 

placka  jen nář. (SSJČ ‚co svým tvarem připomíná placku‘, tj. pokrm 

z těsta nebo těsto do plocha a do kruhu rozválené) — 

Přenesením pojmenování na základě podobného tvaru. 

plaskáč  jen nář. 

plaskatý kámen  jako sousloví jen nář.; Kt plaskatý ‚ploský‘, SSJČ 
říd., zast. a nář. — Sousloví; specifikující adjektivum je nář. 

obměnou adj. plaský, viz plaský kámen. 

plaský kámen  jako sousloví jen nář. (pol. płaski ‚ploský‘) — 
Sousloví; specifikující adj. je jen nář.; bylo patrně i psl. 

*plaskъ. 

plaščák  jen nář. — Odvozeno od adj. plaský, viz plaský kámen, 
pleskáč  jen nář.; Kt, SSJČ nář. 

pleskatý kámen  jako sousloví jen nář.; Jg pleskatý ‚rozplesklý‘, 
SSJČ zast. a nář. ‚plochý‘ — Specifikující adjektivum je nář. 

obměnou adj. ploský, ploskatý. 

plesknáč  jen nář. 
plesknatý kámen  jako sousloví jen nář. — Specifikující adjektivum 

je vytvořeno z adj. pleskatý analogicky podle desubstantiv 

typu hornatý. 
plocháč  jen nář. 

plochák  v sled. významu jen nář. 

plochý kámen  Jg plochý ‚ploský‘, SSJČ, SSJ plochý kameň — 
Sousloví. 

ploskáč  jen nář. 

plošňák  jen nář. — Odvozeno od adjektiva plošný, to od plocha. 

plotna  jen nář. (SSJČ zast. ‚deska‘) — Přenesením pojmenování na 

základě podobného tvaru. 

škrižla  jen nář. — Patrně souvisí s krojiti, *(s)krei-, slovo možno 
chápat jako ‚odštěpek‘, srov. názvy skřidla, křidla v I-207 

střešní taška a II-122 břidlice. 

šleda  jen nář.; Kt šléda, SSJČ nář. ‚úlomek, kus kamene, kry apod.‘ 
— Nejasné. 

šlechta  jen nář.; Kt — Nejasné, viz šleta. 

šleta  jen nář.; Jg mor. ‚břidlice‘, Kt — Jistě souvisí s nář. pojmenová- 
ním šleda. Jinak nejasné. 

šlopa  v sled. významu jen nář. — Nejasné. 
třepáč  jen nář. (Jg třepáček ‚placka‘). 

třepák  jen nář. 

třepatý kámen  jen nář. (Kt třepatý ‚ploský‘, SSJČ nář.) — Sousloví; 
adj. třepatý odvozeno od třepat, jež má podobné významy 

jako sloveso pleskat. 

třepnatý kámen  jako sousloví jen nář.; SSJČ nář. — Adj. třepnatý je 
utvořeno analogicky podle plesknatý. 

5 placák Ju 2, 3, Ru 2 — placka Po 1, Ru 1 — placatej kámen Po 1, Ju 1, 5, Ru 4 — placatej kamen Ru 1, 2 — pleskáč Ju 4 — pleskatej kámen 

Ru 3 — pleskatej kamen Ju 4 — pleskaté kameň Ju 6 — plásta Ru 3 — bobolaš Ru 2 

6 AJPP 332 

Pl 

122 břidlice (121) — mapa s. 291 

1 M břidlice 

břidla 

křidlice 

křidla 312, 313 

šifr (šífr; též 321, šivr 117, 801, 804, šifrštán 750) — šyfer — šibr (též 651, 652) — šyber 

šífra 646, 705, 750 — šibra 601, 805 

kameň (kameňí 645) 

bramor (bramór 643, mramor 628, 639) 

N přiklice 512, „opuka 836, lópavica 637 

2  Sledovala se nářeční pojmenování střešní krytiny z přírodní břidlice. Kromě rozdílů lexikálních byly za- 

chyceny i rozdíly slovotvorné (např. břidlice × břidla), rodové (např. šifr × šifra) a dále nepravidelné obměny 

hláskoslovné (např. šifr × šibr). Rozdíly v kvantitě ve výrazu šifr/šífr nejsou územně vymezeny, a proto nebyly 

mapovány. Průvodní vokál -e- v koncové slabice slov šifer, šiber ve Slezsku je jev pravidelný, týká se slov do- 

mácích (věter, brater) i přejatých (srov. např. kumoter I-18 kmotr). Na mapách PRO však uveden není, neboť 

se na lexiku v našem atlasu projeví pouze nepatrně. 

3  Základní protiklad tvoří téměř obecně čes. a zm. výraz břidlice, který vlivem spis. jazyka proniká i dále na 

východ, a většinové mor. a slez. pojmenování šifr, doložené roztroušeně i ze svč. nář. oblasti. 

Slovotvorná varianta břidla se vyskytuje poněkud soustředěněji v záp. Čechách, jinde jen vzácně a větši- 

nou jako dubletní. Slovo křidlice bylo zaznamenáno rozptýleně zejména v záp. Čechách; z Manětínska je dolo- 

žena varianta křidla. 

Výraz šifr se ve Slezsku hláskoslovně diferencuje: záp. úsek slez. nářečí má podobu šibr; téměř pro celé 

Slezsko (kromě záp. úseku) jsou však charakteristické formy s průvodním vokálem šifer, šiber. 

K již. úseku hranice mezi oběma základními areály se přimyká nevelké území výrazu bramor (mezi 

Brnem a Břeclaví). V centrálním úseku střm. nář. oblasti mezi Zábřehem a Prostějovem se rozptýleně vyskytu- 

je označení kámen. 
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Pojmenování pro sledovanou reálii nebyla zaznamenána roztroušeně v celých Čechách (soustředěněji 

v svč. a jzč. nář. oblasti) a na okraji vých. Moravy. 

Ve městech se výzkum neprováděl. 

4 bramor  jen nář. — Náslovnou disimilací z mramor, to přejato z lat. 

břidla  jen nář.; Kt — Patrně od briti ‚řezat‘ (srov. čes. břitva). Pův. 

název pro horninu, později přeneseně i pro střešní krytinu. 
břidlice  Jg, SSJČ, SSJ bridlica — Formální dem. od břidla, viz tam. 

kámen  v sled. významu jen nář. — Přenesením. U podoby kameň sta- 

ré mor. krácení a změna -n > -ň, viz IV-1 a V-132c. 
křidla  jen nář.; Kt — Pův. *kri-dla (souvisí s krojiti) asi ‚odštěpek‘, 

 

 

nebo adideací z břidla příklonem k slovesu krýt. (Srov. též 
I-145 poklička.) 

křidlice  jen nář.; Jg též škřidlice, SSJČ nář. — Formální dem. ke 

křidla, viz tam. (Srov. též I-207 střešní taška.) 
šiber, šibr, šibra, šifer, šifr  jen nář. — Přejato z něm. 

šifra  v sled. významu jen nář. — Viz šifr. 

5 břidlica Ju 7 — křidlice Ru 2 — šífr Po 1 — płočica Ju 7 

6 — 

Či 

123 kamínek (1218) — mapa s. 291 

1 M kamínek — kamének (kamjének 755, kameňek 801, 818–822, 829, 836, 82, 84) 

kamýček (-i- 804, 813, 816, 823, 824, 83, kamejk 313) 

kamíšek 745, 74 

S kameňíček 301, kamlyček 801 

2  V nář. pojmenováních pro malý kámen se projevily především prastaré rozdíly slovotvorné povahy (kamí- 

nek × kamýček × kamýšek). Z hláskových diferencí je nejzávažnější úžení é > í (kamének > kamínek). 

V Čechách se realizuje krácení kamínek > kaminek pouze podél horního a středního toku Labe a na 

Vysokomýtsku (i zde často v dubletě s podobou nezkrácenou). 

3  Většinové a shodné se spis. podobou je pojmenování kamínek. Zabírá celé Čechy a většinu Moravy; zasa- 

huje až k hranici střm. a vm. nářečí, na jihu proniká dokonce až za ni na Kyjovsko a Břeclavsko. V oblasti vm. 

nář. převládá nezúžená hlásková varianta kamének. Výraz kamýček vytváří dva oddělené areály, a to v již. 

Čechách (zde zpravidla v dubletě s podobou kamínek) a ve Slezsku, kde se vedle tradiční formy kamyček vy- 

skytuje jako novější pojmenování kamenek. Ve slezských nářečích existuje také podoba kamýk, obvykle však ve 

významu ‚kamínek na psaní‘. Ve sledovaném významu byla naším výzkumem zachycena jen v zč. bodě 313, a to 

v podobě kamejk. 

Ve městech je situace v podstatě shodná s venkovským okolím. 

4 kamének  stč., Jg, SSJČ kniž. a nář., SSJ kamienok — Dem. od ká- 

men, psl. *kamy, gen. kamene. 

kameníček  jen nář.; SSJČ nář., hluž. kamjeńčk — Patrně kontamina- 
cí podob kamínek a kamýček. 

kamínek  Jg kamínek/-ý-, SSJČ, hluž. kamjeńk — Dem. od kámen. 

Podoba s provedeným úžením é > í. 

 

kamlyček  jen nář. — Nejasné. 
kamýček  jen nář.; stč., Jg též kamejček, SSJČ nář., pol. kamyczek — 

Dem. od kamýk, stč., Jg ‚malý kámen‘, psl. *kamykъ. Později 

se -ý- měnilo nepravidelně v -í-. 
kamýšek  v sled. významu jen nář; pol. kamyszek, hluž. kamješk — 

Dem. od kamyš, to od *kamy suf. *-šь. 

5 kamínek Ju 1, 3, 5, Ru 2–5 — kaminek Ju 1,2, 4, 6, Ru 4 — k’aminek Po 1 — kamíčak Ju 5 

6 PLPJ 336; OLA 2579 

Pl 

124 hraniční kámen v polích (1195) — mapa s. 295 

1 M mezňík 

mezák 748–750 

súmezňík 741, 753 

soumezňák 628, 732 

námezňik 104, 112 

patňík 

kop’ec 834–836 
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cíl 301,302 

sád (hraňičňi sád 658) 

sádňík 

sádovec — sázovec 245, 255 

hranečňík (-ňe- 831) — hraňičňík 462, 811, 816 

hranečák (hranečňák 685, 825, 828) — hraňičák (hraňičňák 736, 737, hraňičář 704) 

hraňičňi kameň (hraňičny kameň 801, 820, 832, hranečny k. 814, 822) 

N hranice 254, hraňica 82, hraňička 254, kámen 418, medza 755, súmez 757, hraňičňi kamen 42, hraňičňi kámen 63 

2  V nář. pojmenováních pro hraniční kámen v polích se projevily výrazné diference lexikální i slovotvorné 

(např. sád – sádník – sádovec). 

Ve spisovném jazyce slouží k označení sledované reálie jednak pojmenování s významem obecnějším 

(hranečník, hraničník ‚hraniční kámen nebo vůbec předmět označující hranice, např. státní, obecní‘), jednak spe- 

ciální termíny označující hraniční kámen mezi dvěma pozemky (mezník, zastaralý výraz sád). Po kolektivizaci 

zemědělství reálie téměř zanikla. Dubletně se vyskytující termíny jsou v nářečí významově specifikovány jen 

ojediněle: sádovec ‚kámen mezi poli‘, hraničák ‚kámen mezi katastry‘. 

Pravidelné krácení -í- v příponě (např. hranečnik) má poněkud větší rozsah, než jak je uvedeno v PRO 

A1b. Uplatňuje se navíc především na Holešovsku a sev. od Břeclavi. 

Výzkum nebyl prováděn v pohraničních městech. 

3  Základní lex. rozdíly představují názvy mezník – sád – hranečník a jejich slovotvorné varianty. Většinový 

výraz mezník zabírá téměř celé Čechy s malými přesahy na jz. Moravu. Vedle jiných pojmenování se základem 

-mez- (mezák, soumezník, soumezňák) byl zjištěn též na moravsko-slovenském pomezí. Termín sád tvoří jed- 

nak mikroareály na Klatovsku a Českobudějovicku, jednak rozsáhlý areál ve střední části střm. dialektů a v sev. 

úseku čes.-mor. nářečí; na jihu na něj plynule navazuje slovotvorná varianta sádovec, na Žďársku a vých. 

Brněnsku varianta sádník. Jen ojediněle byla zapsána podoba sázovec (Ledečsko). Pro většinu území Moravy 

a Slezska jsou však charakteristická pojmenování se základem hranič-/hraneč-. Výraz hranečník zahrnuje ob- 

last vm. nářečí s přilehlým okrajem nář. střm. a ve Slezsku především širší Opavsko. Podoba hraničák je zase 

typická pro Zábřežsko, Litovelsko a převážnou část Slezska; její varianta hranečák se vyskytuje nejčastěji na 

jz. části Valašska. Ve Slezsku se oblasti výskytu hranečník a hraničák většinou prostupují. Sousloví typu hra- 

niční kámen bylo doloženo především z česko-polského pomezí. Výraz patník, vyskytující se vždy v dubletě s ná- 

zvem mezník, byl zaznamenán zejména na Roudnicku, Mělnicku a jvč. okraji. Na zkoumaném území byly spo- 

radicky zjištěny ještě názvy cíl (Chodsko) a kopec (Jablunkovsko). Ve městech je situace v podstatě shodná 

s venkovským okolím. 

4 cíl  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ ciel oblast. (stč. ‚hranice‘) — 

Přejato (střhn. zil). 
hranečák  jen nář. — Univerbizací z hranečný kámen. 

hranečník  Kt, SSJČ — Odvozeno od adjektiva hranečný. 

hraničák  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. — Univerbizací z hra- 
niční kámen. 

hraničník  Jg, SSJČ, SSJ (pol. granicznik ‚znak vymezující hrani- 

ce‘) — Odvozeno od adjektiva hraniční. 
hraniční kámen  Kt hraničný kámen, SSJČ též zast. hraničný ká- 

men, SSJ hraničný kameň — Sousloví. 

kopec  v sled. významu jen nář.; Jg ‚mezní kopec‘, pol. kopiec, hluž. 
kopc ‚hraniční hromada nebo kopec‘ (stč. ‚hranice‘) — Patrně 

elipsou ze spojení hraniční, mezní kopec. Přírodní i uměle 

navršené kopce mívaly při označení hranic stejnou funkci 
jako hraniční kameny. Někdy byly do nich ještě vsazovány 

i kameny. 

mezák  jen nář. — Univerbizací z mezní kámen. 

 

mezník  stč., Jg, SSJČ, SSJ medzník — Odvozeno od adj. mezní. 

námezník  v sled. významu jen nář. — Odvozeno od adj. námezní, to 

z předložkového výrazu na mezi. 
patník  v sled. významu jen nář. (Jg ‚kámen zakulacený u vrat nebo 

kdekoli na rohu v základu‘, SSJČ ‚ochranný kámen, obyčej- 

ně postavený u silnice, na rozích budovy, u vrat‘ apod.) — 
Odvozeno od adj. patní. 

sád  Jg, SSJČ zast. — Od saditi, psl. *saditi ‚sázet, osazovat‘. 

sádník  jen nář. — Odvozeno od adj. sádný. 
sádovec  jen nář. — Odvozeno od adj. sádový. 

sázovec  jen nář.; Jg. mor. — Viz sádovec; -d-/-z- patrně vlivem itera- 

tiva sázet, psl. *sadjati. 
soumezňák  jen nář. — Univerbizací ze soumezný kámen (SSJČ sou- 

mezný ‚mající společné meze, hranice‘). 

soumezník  jen nář. (Jg soumezník ‚polní soused‘) — Odvozeno od 
adj. soumezný. 

5 mezňik Ju 2–4 — mezňík Ju 5 — hraňičňik Po 1, Ju 6 — súmezňí kameň Ru 5 — flok Ru 2–4 — grenšejn, kámen Po 1 

6 — 

Pl 





298 

Tematicky jednotný celek tvoří mapy zobrazující uchování nář. geografických termínů hromada kamení 

vybraného z pole (II-125), žleb (II-127), grúň (II-128), úvar (II-130), grapa (II-131), ráztoka (II-129), járek (II- 

-133) a draha (II-141). Aby byl obraz jejich zeměpisného rozšíření co nejpřesnější, byl nář. materiál získaný přímým 

výzkumem v terénu ještě doplněn údaji z KLA. Pokud se tato pojmenování uchovala v nářečí jako pomístní jmé- 

na (Zgrapa atd.), jsou mapována samostatnými značkami. 

Uvedené položky nebyly zjišťovány ani ve městech, ani v zahraničí. 

V některých případech sledujeme nejen rozsah výrazu, ale i rozsah jeho jednotlivých významů. 

125 hromada kamení vybraného z pole (1199) — mapa s. 297 

1 M hropka 

hromadňice (-ic 119, hromádňice 645) 

skála (skala) 

skalka (š- 328, 330) 

skalňice 

skalice 245, 336 

kaz 

kázek 246, 257,411 

kameňice 

prizma (pryzma 682) 

výskyď 

N taras, zítka, kameňí, hromada/hromátka/halda/kupa (kameňí/kamenu), hromaďisko, pahorek 

2  Byla zjišťována nář. pojmenování pro hromadu kamení vybraného z pole. Ukládalo se podél pole nebo na 

místo s horší kvalitou půdy. 

Jednotlivé nář. ekvivalenty jsou soustředěny do mikroareálů, jejichž rozložení na zkoumaném území je 

v podstatě vázáno na charakter terénu, zejména na kvalitu půdy. V oblastech, kde převládala menší kamenitá 

pole, byly vytvořeny nejpříznivější předpoklady pro vznik příslušných nář. termínů. Na většině zkoumaného 

území nář. ekvivalent neexistuje, bývá nahrazován opisy (viz oddíl N); o jejich neterminologické povaze svědčí 

skutečnost, že je lze volně zaměňovat a že v mnohých nář. bodech v sousedství jejich výskytu často chybí jaké- 

koliv označení. V nížinách s úrodnou půdou se přirozeně nevyskytují vůbec. 

Nelze vyloučit, že polysémantické slovo taras, zachycené zcela ojediněle v již. polovině Čech, může 

označovat sledovaný význam. Protože však nebylo pro svou nevyhraněnost zapisováno důsledně, nemohlo být 

mapováno; srov. též mapy II-146 příkop u cesty, II-75 chvojí. 

Vedle bohatého rozrůznění lexikálního se projevily též diference slovotvorné (např. skála – skalka – ska- 

lice – skalnice). 

U výrazu skála nebylo možno v úplnosti zachytit staré „moravské krácení“, proto nebylo na mapě sledo- 

váno. Rozsah tohoto hláskového jevu viz V-133. 

3  Mezi nejrozšířenější názvy patří hrobka (širší Podkrkonoší, podorlický úsek, vč. okraj), skála (nejvý- 

chodnější část jzč. a střč. nář., oblast východně od Nového Města na Moravě, Boskovicko), skalka (východně od Plzně, 

Příbramsko, Novoměstsko, střední Morava a střední pás vm. nářečí). 

Zeměpisný obraz mikroareálů ještě doplňují některé nář. ekvivalenty další: skalnice (již. Čechy), kaz, ká- 

zek (již. a vých. okraj Čech s přilehlým pásem čes.-mor. nářečí), kamenice (oblast sev. od Boskovic a sev. okraj 

vm. nářečí), hromadnice (Zábřežsko, Kladsko). Na vých. polovině Moravy byly zachyceny výrazy pryzma, vý- 

skyď (zejména Valašsko). Většina uvedených nář. ekvivalentů byla zaznamenána i jednotlivě mimo tyto nazna- 

čené areály. 

4  K označení sledovaného významu byla většinou užívána pojmenování s původním významem širším: 

hrobka  v sled. významu jen nář.; stč. ‚kupa, hromada‘, Kt 

v Podkrkonoší ‚hromada kamení‘, SSJČ nář. — Dem. od stč. 
hróbě (f.) ‚kupa, hromada‘. F. Cuřín (Kapitoly z dějin českých 

nářečí a místních i pomístních jmen, Praha 1969, s. 77–86) dospěl 

na základě studia pomístních jmen z Tereziánského katastru k 
závěru, že původní význam slova hrob byl ‚násep, hromada, 

kopec‘, ne ‚hrob, jáma‘. 

hromadnice  jen nář. — Od hromada. 

kamenice  v sled. významu jen nář.; Kt — Od kámen. 
kaz  v sled. významu jen nář.; Jg též ‚místo špatně zorané‘ (stč., Jg, 

SSJČ, SSJ, u všech ‚vada‘) — Od kazit (psl. *kaziti). 

kázek  jen nář. — Dem. od kaz, viz tam. 
pryzma  v sled. významu jen nář.; pol. pryzma ‚hromada kamení, 

písku apod.‘ — Patrně přenesením přejatého výrazu prizma 
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,hranol‘ (SSJČ též prisma, obě kniž. a odb. ‚hranol, zpravidla 
skleněný‘, v dřevařství ‚hranolovitě oříznutý kmen se stro- 

movými oblinami na bocích‘, SSJ prizma ‚hranol, hlavně 

skleněný‘). 

skála  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování skála 

‚kámen‘ i ‚souvislá masa kamene‘. 

skalice  v sled. významu jen nář. — Od skála, viz tam. 
skalka  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, SSJ — u všech dem. od 

skála, pol. a luž. skałka od skała) — Od skála. 

skalnice  v sled. významu jen nář. — Od skála, viz tam. 

výskyď  jen nář.; Kt sloven, výskyď, výskyda — Podle Mch slovo 
označuje veškeré kořání (i s hlínou a kameny, tedy hromadu) 

vyvráceného stromu (srov. SSJČ vyskyť, výskyť (f.) sloven. 

‚dolík po vyvrácených stromech nebo dobytých pařezech‘, 

SSJ výskyt ‚jáma po vyklučeném pařezu‘). Na Valašsku pak 

výraz znamená i hromady kamení, jaké bývají na mezích 

kamenitých políček (někdy jsou i porostlé kořeny a křovím). 
Snad od *sъ-kydn ti sę; *vъz-kyd-ь znamená ‚něco 

nakupeného nahoru‘ (vъz-); prefix se mohl lidovou etymologií 

přetvořit podleprefixu vý- (podobně jako asi ve slově výstup 
/nahoru/). 

5 hromada Ru 1 — hromátka kameňího Ru 3 — hromátka kameňi Ju 2 

6 — 

Pl 

126 údolí (1220) — mapa s. 299 

1 M dúl 

dolec 

dolík 

dolina (-yna 701, 738, 801, 805, 819) 

zdolina 

pádol m. 

pádolík, padolík 

pádolina 

(h)oudolí (ú- 103, 108, 119, 124, 125, 127, 128, 133, 135, 141, 152, 155, 161, 219, 225, 232, 237, 

240, 247, 251, 252, 257, 316, 327, 441, 448, 450, 457, 504, 515, 617, 630, 631, 644, u- 109, 

113, 605, 668, 672, „u- 301, vou- 136, hou- 310) 

oudol m. (ú- 315, 508) 

oudolina 442 (ú- 616, hódulina 633) 

oupad m. (ú- 230) 

padlina 

padlík 

debřa 

žleb 

žlabina 

oužlabina (ú- 236, 451, 464, 504, u- 143, 447) 

S prúdol m. 414, prúdolí 414, prúdolina 407, 414 

N ňížina 463, ňižina 755, kotlina 113, 681, 749 

2  Byly zjišťovány nář. ekvivalenty geografického termínu údolí, označujícího úzký protáhlý pruh země mezi 

vyvýšeninami. V získaném nář. materiálu se vedle méně výrazných lex. rozdílů projevila v hojné míře diferen- 

ciace slovotvorná (důl × dolec × dolík × pádol × pádolík × průdol × údolí × dolina × pádolina atd.). 

Otázka byla přednostně zaměřena na pojmenování podélně otevřených údolí, ale terénní výzkum ukázal, 

že rozdílné typy údolí nebývají v běžné mluvené komunikaci označovány speciálními termíny. Tvar, velikost 

a jiné podobné vlastnosti tohoto terénního útvaru se odrazily nejvýše v pojmenováních doložených z dialektů 

horských a kopcovitých oblastí, v nichž častěji než v nížinách vyvstávala potřeba terminologicky od sebe odli- 

šit různé vhloubené útvary: dolík, dolina ‚okrouhlé údolí‘, debře ‚dolina, zpravidla hustě zarostlá‘, pádolina ‚ne- 

hluboká dolina‘, dolík, úpad ‚menší údolí‘, pádol ‚menší údolí, často s prudkými svahy‘, žleb, žlabina, úžlabina 

‚úzké údolí, zpravidla hluboké‘. Ale ani v těchto případech nebyla specifikace důsledná. Uvedené názvy mohou 

znamenat rovněž ‚údolí‘ v nejobecnějším významu. Některé zjištěné výrazy jsou vícevýznamové, mohou slou- 

žit též k označování jiných vhloubených útvarů: padlina ‚proláklina‘, debře ‚rokle‘, důl ‚jáma‘, dolík ‚jamka‘, 

úpad, pádol ‚strž‘. Pokud se vyskytly jen v těchto významech, mapovány nebyly. 

Podoby žleb, žlabina, úžlabina mívají na zkoumaném území častěji význam ‚menší údolí, prohlubeň‘; pro- 

to jim byla věnována zvláštní mapa II-127, viz tam. V našem případě jsou mapovány jen tehdy, znamenají-li 

‚údolí‘. Jako nář. ekvivalent byly zaznamenány nejčastěji v těch oblastech, kde v terénu převládá typ menších 

a hlubších údolí; odtud pak bylo tohoto termínu užíváno i jako označení údolí obecně. 
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Nejednou se archaická nebo již téměř zaniklá pojmenování uchovala v povědomí uživatelů nářečí jen zá- 

sluhou tamního pomístního názvosloví (např. v pomístních jménech jako Černý důl, Dolce apod.). 

Výraz údolí, shodný se spisovným jazykem, vystupuje vedle jiných nář. ekvivalentů jako pojmenování 

nejnovější a často známé ze školní výuky. Ve spisovném jazyce jsou termíny údolí, dolina považovány za syno- 

nymní, pojmenování dolík označuje údolí menší, úžlabina zase údolí hlubší. 

V Čechách byl výzkum prováděn jen na tzv. řídké síti nářečních bodů. Na jejím základě získaný obraz 

zem. rozšíření jednotlivých nář. ekvivalentů byl doplněn podle KLA. Aby byl mapovaný nář. materiál srovna- 

telný na celém zkoumaném území, bylo obdobně přihlédnuto k anketovým údajům i v případě Moravy 

a Slezska, přestože jsou z této oblasti k dispozici výsledky výzkumu z kompletního souboru nář. bodů. Výrazy 

doložené pouze z této ankety nebyly přirozeně do mapování pojaty (oudolík, pádolí, zdolík, hliboček, důlek, do- 

lek, zdolec, zdúleň). 

Ve městech nebyla otázka zjišťována. 

3  V názvech sledovaného terénního útvaru zaujímají nejdůležitější postavení odvozeniny od substantiva důl. 

Výraz dolík představuje nejužívanější termín v českých dialektech v užším smyslu. Vyskytuje se téměř po ce- 

lých Čechách (kromě střední části jzč. nář.). Na Moravě a ve Slezsku plní obdobnou funkci pojmenování doli- 

na; to bylo zjištěno i v Čechách, ale soustavněji jen v jejich již. polovině a v sev. části svč. nářečí (převážně však 

v dubletě s podobou dolík). 

Ostatní slovotvorné varianty i většina pojmenování utvořených od jiných lex. základů mají užší regionál- 

ní platnost a vyskytují se většinou v dubletě s jinými výrazy. Pojmenování důl je doloženo rozptýleně z oblasti 

svč. nářečí, přilehlé sz. Moravy a ze Slezska. Jen z oblasti svč. dialektů pochází nář. ekvivalent dolec. Útvary 

s předponou pa- jsou soustředěny v podstatě do dvou areálů: pádol (širší Litomyšlsko, Slezsko a sev. část 

Valašska), pádolík (podkrkonošský úsek, širší Vysokomýtsko, Zábřežsko), pádolina (zejména vých. část svč. di- 

alektů se sporadickými přesahy na Moravu). Výraz údolí byl zjištěn (většinou jako dubletní a mnohdy i vedle 

nář. podoby, např. oudolí) porůznu téměř na celém zkoumaném území. Ostatní odvozeniny od substantiva důl 

byly zapsány ojediněle. 

Pro sev. polovinu Čech je též typické pojmenování úpad. Regionalismus padlina se řídce nachází v pruhu 

mezi Prahou a Strakonicemi a na záp. Moravě, padlík pak zejména ve střední části čm. nářečí. V širokém okolí 

Brna, na Židlochovicku a Slovácku byl zachycen (místy i jako jediné označení tohoto terénního útvaru) název 

žleb. Podoba úžlabina se dokládá porůznu z Čech a častěji ze Slezska (zároveň s variantou žlabina). Výraz deb- 

ře se vyskytuje na sev. pomezí střm. a vm. nářečí. 

4 debře  stč. debř, débř (f.), Jg débř, SSJČ zast. debř, pol. debrza zast. 

— Psl. *dъbrь ‚výmol‘. 

dolec  jen nář. (stč., Jg, SSJČ nář., u všech ‚důlek‘) — Odvozeno od 
důl specifikačním formantem -ec. 

dolík  v sled. významu jen nář.; Jg, hluž. dołk (stč. dem., SSJČ ‚do- 

linka, údolíčko‘, pol. dołek ,důlek‘) — Odvozeno od důl. 
dolina  Jg, SSJČ — Odvozeno od důl. 

důl  stč. dół, Jg, SSJČ (v sled. významu jen v místních jménech a ně- 

kterých ustálených spojeních), pol. dół, hluž. doł — Psl. 
*dolъ. 

padlík  jen nář. — Odvozeno od deverbálního adjektiva padlý; moti- 

vováno podobně jako úpad, viz tam. Podle Mch z pádolík. 
padlina  Jg, SSJČ zast. a nář. — Viz padlík. 

pádol  m. jen nář.; Jg padol, SSJČ nář., též padol poněk. zast., obě 

‚menší údolí, dolina‘, pol. padół — Odvozeno prefixem pa-, 
jenž vyjadřuje menší míru vlastnosti základového slova. 

pádolík  jen nář. — Odvozeno od pádol, viz tam. 

pádolina  Jg též padolina (?), SSJČ též padolina, obě poněkud zast. 
a nář. ‚nehluboká dolina‘ — Viz pádol. 

průdol  jen nář.; Kt — Z průdolí, příklonem k jinému skloňovacímu 

typu. 
průdolí  jen nář. — Prefigovaný útvar s morfologickou charakteristi- 

 

 

kou -í, u něhož nelze zřetelně vyčlenit výchozí předložkový 

výraz. 
průdolina  jen nář. — Odvozeno suf. -ina s místním významem od 

průdol, analogicky podle jiných jmen tohoto typu, srov. údo- 

lina. 
údol  m. stč., Jg, SSJČ říd. kniž., SSJ bás. — Z údolí, příklonem k ji- 

nému skloňovacímu typu. 

údolí  stč. údolé, Jg, SSJČ též zast. oudolí, SSJ  údolie — Viz průdolí. 
údolina  stč. SSJČ říd., kniž., SSJ bás., hluž. wudolina — Odvozeno 

od údol, případně kontaminací údolí a dolina. 

úpad  m. Jg, SSJČ říd.; též oupad ob., SSJ geograf. ‚prohlubeň v te- 
rénu‘ (stč. ‚pád, klesnutí, úraz, zkáza‘) — Od upadat, upad- 

nout. Propadáním půdy vznikaly různé prohlubně v terénu. 

úžlabina  Jg, SSJČ, SSJ, hluž. wužłobina — Odvozeno od úžlab, srov. 
průdolina. 

zdolina  jen nář. — Patrně prefixací od dolina, srov. KLA zdolík, zdo- 
lec a pomístní jména stejného typu Zbuk, Zbrodek. 

žlabina  stč., Jg, SSJČ říd., SSJ říd., hluž. žłobina — Odvozeno od 

žlab. 

žleb  stč., Jg zast., SSJČ říd. a odb., SSJ nář., pol. żleb, żłób, hluž. 

žłob — Psl. *želbъ, srov. mapu II-127. 

5 dolík Ju 3, 5, Ru 2, 3 — dolik Ju 2, Ru 1 — dolina Ju 1, 6, Ru 1–5 — pádolina Po 1 — oudolí Ju 2, Ru 4 — údoli Ru 4 — oupat Ru 4 — padlina 

Ru 2 — oužlabina Ju 2, 3 — oužlabi Ju 2 — paďina Ru 1 — oupadlina Ju 1 — uvala Ju 1 

6 — 

Pl 
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127/230.5 žleb (1221) — mapa s. 478 

1 M žleb 

X žlab 125, 137, 162, 462, 503–505, 513–518, 602, 604, 685, 722–24, 733, 738, 755, 757, 827 

2  Výraz žleb/žlab mívá na zkoumaném území nejčastěji význam ‚prohlubeň‘, případně ‚menší údolí‘ (tj. 

úzké, mělké, krátké), řidčeji pak znamená ‚hluboké nebo protáhlé údolí‘. 

Geografické termíny jsou těsně spjaty s označovaným objektem, jehož vzhled může mít vliv i na obecně 

rozšířený význam příslušného termínu. Proto někdy nelze od sebe bezpečně odlišit podobné významy: v našem 

případě ‚menší údolí, prohlubeň‘ × ‚hluboké, úzké údolí‘ × ‚údolí‘. Zejména na střední a jv. Moravě se užívá to- 

hoto názvu v uvedených základních významech promíšeně, a proto musel být ponechán jak na mapě II-126 údo- 

lí, tak II-127 žleb. Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

V jiných významech (nejčastěji v podobě žlab ‚koryto‘) je pojmenování rozšířeno po celém zkoumaném 

území. Srov. též mapu I-209 okapový žlab. 

3  Areál názvu žleb zabírá téměř celou Moravu (kromě některých jejích okrajových oblastí). Na okrajích se 

toto pojmenování nevyskytuje důsledně, neboť k označení podobných vhloubených útvarů slouží častěji výrazy 

jiné: na jz. Moravě a v záp. části centrálního úseku střm. nářečí převládá termín zmole/-a (méně se užívá výrazů 

rokle, strž), na vých. okraji střm. dialektů debřa, eventuálně zmola, na jv. a vých. okraji vm. nářečí ojediněle deb- 

řa, grapa, ráztoka (srov. též mapy II-131 grapa, II-129 ráztoka). 

Menšinová podoba žlab byla zapsána soustavněji jen v nář. přechodného pásu čes.-mor., na Kopanicích 

a severně od Vsetína. 

Podle údajů z KLA se výraz žleb ‚menší údolí, prohlubeň‘ dříve vyskytoval ještě dále na západ, na 

Jindřichohradecku a Ledečsku. 

4 žlab  stč. ‚vallis‘, Jg zast., SSJČ říd. a odb., SSJ žľab — Z psl. 

*želbъ zkřížením s psl. *dolb- (česky dlab, dlabat). 

žleb  stč., Jg zast., SSJČ říd. a odb., SSJ nář., pol. żłob, żleb, hluž. 
žłob — Psl. *želbъ; hlásková varianta s -a- znamenala původ- 

 

 

 ně ‚koryto‘, s -e- ‚údolí, ráztoka‘. Časem se tento hláskový 
i významový rozdíl stíral, takže místy převládla jedna nebo 

druhá podoba. 

5 — 

6 — 

Pl 

128/230.3 grúň (1223) — mapa s. 478 

1 M grúň (též 755, -n 739, zgrún 723) 

2  Pojmenování grúň označovalo původně (podle Mch) jeden z pobočných hřbetů, jaké vybíhají na strany od 

hlavního horského hřebenu a zvolna se snižují. Náš výzkum zachytil slovo grúň ve významu ‚stráň, úbočí, ko- 

pec‘ (podobný význam má sousední slovenština). Patří do výrazné skupiny slov, která jsou příznačná pro kar- 

patskou salašnickou kolonizaci (nazývanou též valašská kolonizace), tj. nový způsob horského pasteveckého 

hospodaření, který se k nám rozšířil po karpatském oblouku z Balkánu. (Podrobněji o této problematice viz např. 

A. Vašek, Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě, Praha 1967.) 

Viz též úvodní odstavec před komentářem II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

3  Výraz grúň vytváří areál na Valašsku a v jihovýchodní části Slezska. Jako relikt byl zjištěn v kopanič. nář. 

(b. 755). 

V pomístním názvosloví zůstalo toto pojmenování uchováno navíc ještě řídce v sev. polovině Slovácka. 

4 grúň  jen nář.; Kt grún, SSJČ též gruň, oba nář., SSJ, Bš val., horň. 

grún, pol. grań — Základem je rumunské slovo gruiu, jež má 

snad původ v lat. grunium ‚prasečí rypák‘. (Srov. Podobnou 

 

slovanskou paralelu rъtъ ‚rypák, huba‘ > bulh. rat- ‚táhlé 

návrší‘, srbocharv. rt ,vrcholek‘.) 

5 — 

6 — 

Pl 
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129/229.5 ráztoka (1226) — mapa s. 477 

1 M rástoka (rostoka 721, 833, rastoka 721, 747, ráštoka 756, rostok 828, rastok 834) 

2  Nář. pojmenování ráztoka většinou označovalo potůček tekoucí horským strmým údolím a přeneseně pak 

i údolí samotné (nejčastěji podlouhlé, s příkrými stěnami). Bylo též užíváno ve významu ‚místo, kde se rozdě- 

lují cesty, kde se „roztékají“ potoky‘. Název ráztoka vychází z představy člověka hledícího z podhůří (roviny) 

do hor, tedy v obráceném směru, proti proudu, jako by se potok od něho čím dále do hor roztékal ve slabší struž- 

ky (obdobný přístup je obsažen ve výrazu rozcestí). 

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

3  Výraz ráztoka je soustředěn v rozsáhlé oblasti, která zabírá Valašsko s přilehlým okrajem Slovácka 

a Holešovsko, dále pak pokračuje ve slezských nářečích na Frenštátsko a Frýdecko. 

4 ráztoka  jen nář.; Jg roztok, též roztoka mor. ‚tok na dvě nebo na tři 

i více ramen se dělící‘, ‚kraj, pole, louka, kde se potok na 
více ramen roztéká‘, Kt raztoka ‚údolí, jímž protéká nějaký 

potok‘, SSJČ nář., též roztoka kniž. ‚horský úval, kterým sté- 

kají vody‘, SSJ ‚svažující se horský úval, po kterém stékají 
 

 

vody‘, pol. roztoka ‚horská dolina vyhloubená potokem, hor- 
ský potok‘. — K roztéci, psl. *orztekti; většinová a základní 

podoba má předponu ráz-/raz-, jež je reflexem za psl. *orz- 

(podoba ráz- je původně slovenská a byla patrně přinesena 
s valašskou kolonizací). 

5 — 

6 — 

Pl 

130 úvar (1237) — mapa s. 301 

1 M ouvar (též 143, 327 nedubl., 629 nedubl.) — houvar 

ouvaříšťe 117 

souvar 152 

vejvar — vejře„ 108 

vejvařisko (-ísko) 

vejvaříšťe (-išťe) — vejřevíšťe (vejvěříšťe 130) 

vejřevňíšťe (vehřejňíšťe 151) 

2  U nář. pojmenování ouvar, vývar (a jejich dalších nář. obměn) lze na základě našeho výzkumu vymezit 

tyto významy: ‚místo, kde prosakuje nebo vyvěrá spodní voda‘ (srov. II-132 pramen), popř. ‚kde se stahuje 

voda‘, pak ‚mokřina v poli nebo na louce‘, ‚mokré, zarostlé místo‘, obecně ‚neobdělávaný pozemek‘, popř. ještě 

nověji ‚louka horší kvality‘. 

Významy jednotlivých názvů opakujících se na zkoumaném území bývaly ovlivňovány povahou konkrét- 

ních pojmenovávaných objektů; ty se stávaly příčinou různých významových interferencí a specifikací. Např.  

zdánlivě nelogicky byly v záp. Čechách nazývány houvary suché louky. Tento význam se však vyvinul až po za- 

hájení odvodňovacích prací, kdy meliorací mokrých částí pozemků vznikaly louky. (Viz též S. Utěšený, K čes- 

kým oblastním lidovým termínům ouvar-vejvar, Slavia 51, 1982, s. 368–371.) 

Náš výzkum nezachytil pojmenování ve všech významech, které jsou uváděny ve slovnících. Rovněž ne- 

byla zaznamenána nář. varianta úvar známá ze všech excerpovaných slovníků. 

V získaném nář. materiálu se projevila diferenciace slovotvorná (ouvar × vývar × souvar; vývar × výva- 

říště × vývařisko apod.) a hlásková (ouvar × houvar, vývaříště × výřevíště). Ojedinělé zč. formy houvárek, hou- 

varec, uchované zejména v pomístních jménech, se vztahovaly na loučky menších rozměrů, a proto byly mapo- 

vány ve své základní podobě (houvar). 

V svč. nářečích byly sufixy -isko, -iště častěji zachyceny se starou délkou (-ísko/-íště). Protože se však vy- 

skytují promíšeně, nebyly tyto varianty na mapě rozlišovány. 

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

3  Pojmenování ouvar, vývar a jejich obměny se na zkoumaném území vyskytují jen v souvislém areálu, kte- 

rý zaujímá oblast jzč. nář. s přilehlým úsekem střč., záp. část Moravy a území svč. dialektů. Základní protiklad 

představuje územní rozložení formací s prefixy ou- (< ú-) a vý-. V jzč. nářečích a na záp. Moravě až k Brnu 

a Boskovicím se užívá pojmenování ouvar (na zč. okraji a záp. Moravě v podobě houvar). Na území svč. dia- 
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lektů s přilehlým úsekem střč. nář. byly zjištěny útvary s prefixem vý-: vývar (oblast mezi Kolínem, Jihlavou, 

Hradcem Králové a menší oblasti v již. Čechách a v Podkrkonoší), vývařisko, vývařiště (vých. část svč. dialek- 

tů), výřevíště, výřevníště (sev. část svč. nář.). 

Pojmenování ouvar ve speciálním významu ‚louka horší kvality‘ bylo zjištěno především v záp. Čechách. 

4 houvar  jen nář.; SSJČ nář. — Nář. podoba s protetickým h-. 

ouvar  jen nář.; Jg též úvar, oba „vření, klokot, mokřina v poli neb na 
louce, témenec, kde pramen vyniká, močál, louka v lese, na 

kteréž pásti zapovědíno, lada, úhor“, SSJČ též úvar, oba nář., 

‚mokřina v poli‘, Bš „bahnitá louka mezi poli osamělá“ (záp. 
Mor.), úvar ‚mokřina na poli‘ (záp. Mor.) — K vřít ‚vyvěrat‘; 

psl. *verti (var- je ablautová podoba); voda vyrážející ze 

země na rovném pozemku připomíná vodu vroucí klokotem. 
Předpona ú- > ou (< ) je vokalická podoba starého jmenného 

prefixu *vъn- (úvar). Podobně sou- (< s ) patří k *sъn- (sou- 

var). Analogicky utvořeným pojmenováním úvoz – vývoz – 
souvoz je věnována pozornost v komentáři II-144 úvoz. 

ouvaříště  jen nář.; Jg ‚ouvar v poli‘ — Odvozeno od ouvar, viz tam. 

souvar  jen nář.; Kt ‚mokré místo na poli nebo na louce‘ — Viz ouvar. 
výřev  jen nář.; Jg též vejřev ‚místo na řece, kde voda nikdy nezamr- 

 

 

zá‘ — Z výřeviště analogicky podle synonymních útvarů vý- 

var – vývařiště a ouvar – ouvařiště. 

výřevíště  jen nář.; Jg též ob. vejřeviště „místo, kde se pramen vyři- 
nuje, vrchoviště“ — Z vývaříště, příklonem k slovesu vyvěrat 

došlo k obměně základu -vař- > -věř- (vejvěříště b. 130) a dále 

k přesmyku v řev-. 
výřevníště  jen nář.; Kt — Odvozeno od výřev, viz tam. Podoba ve- 

hřejníště je hláskovou obměnou výrazu vejřevníště. 

vývar  v sled. významu jen nář.; Jg ‚úvar, temenec, mokřina, výva- 
řiště‘ — Asi z psl. *vyverti (-var- je ablautová podoba). 

vývařisko  Jg též vejvařisko ‚vývařiště‘, SSJČ též vyvařisko, oba říd. 

‚vývařiště‘ — Odvozeno od vývar, viz tam. 
vývařiště  Jg též vejvařiště „pramen, kde voda studená ze země ven 

vaří neboli vyřinuje“, SSJČ říd. ‚místo, kde ze země vyvěrá 

voda, pramen‘ — Odvozeno od vývar, viz tam. 

5 — 

6 AJPP 330; AJK 47:1 (též neúrodná podmoklá půda) 

Pl 

131 grapa (1224) — mapa s. 301 

1 M grapa — zgrapa — zdrapa (drapa 704, 832) 

zdrap 

2  Geografický termín grapa patří rovněž k výrazům spojeným s karpatskou salašnickou kolonizací (srov. 

mapu II-128 grúň). V nářečí znamená buď ‚rokle‘, nebo opačně ‚příkrá stráň, strmý vrch‘, přeneseně pak ‚rokli- 

naté pole‘, ‚pole na svahu‘. Protože takto situované pozemky bývají zpravidla neúrodné, nabývá i tento termín 

na části území významu ‚neúrodné pole‘. 

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

3  Pojmenování grapa a jeho nář. varianty jsou rozšířeny jen na nejvýchodnější části zkoumaného území. 

Nejčastěji se vyskytují podoby grapa (Valašsko, jv. polovina Slezska) a zdrapa/zdrap (střední pás vm. nářečí). 

Forma zgrapa byla zjištěna především na sz. Valašsku. 

Současně je na mapě zachyceno zeměpisné rozšíření jednotlivých významů tohoto geografického termí- 

nu. Význam ‚strmý vrch, příkrá stráň‘ se vyskytuje na většině území výše popsaného areálu. Pouze v jeho již. 

části převládá význam ‚neúrodné pole‘ a v jeho středním pruhu význam ‚rokle‘. 

4 grapa  jen nář.; Kt ‚skalnatá strž, neúrodné pole‘, SSJČ nář. ‚příkrá 

stráň, sráz, strž, rokle, propast‘, Bš ‚příkrá stráň‘, SSJ neú- 
rodné kamenité pole, pole na strmé stráni‘, pol. ‚strmý hřbet 

vrchu, strž‘. — Z rumun. groapă ‚jáma, hrob‘, s nímž asi sou- 

visí také ital. greppo ‚vyčnívající skála, zvýšený okraj hro- 
bu‘. Vše asi „praevropské“. 

 

zdrap  jen nář.; Kt i Bš ‚neúrodné pole‘ — Viz zdrapa. 

zdrapa  jen nář.; Kt (Bš) ‚rokle‘ — Ze slova grapa patrně adideací 
k zdrápat ‚podrápat‘; podle nář. informátorů bylo tak nazý- 

váno i roklemi rozryté pole. 

zgrapa  jen nář.; Kt ‚pusté, skalnaté místo, roklinaté stráně‘ — 
Kontaminací grapa a zdrapa, viz tam. 

5 — 

6 — 

Pl 

132 pramen (1250) — mapa s. 305 

1 M pramen (prameňíšťe 106, prameňišče 605) 

prameň 

temenec (temánec 446, temeňišťe 321) — timenec (timánek 458–460) — trmenec 612 (trmeňšče 611) 
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zřídlo (zhríd„o 757, zdři- 826, 828, 830, zřu- 832, 84, žru- 833, 835, zdřu- 831, 833, 834, 836, žrjédło 755) 

— žídlo (žíglo 720, 740, 748, 749) — žédlo 

vejvařisko (-ísko 133, vejvar 103, vejře„ 108) 

příšť 647 (přéščena 648) 

2  Mapa zachycuje územní rozložení nářečních označení místa s podzemní vodou vyvěrající na povrch. 

Sledovaná reálie je běžně označována jako pramen, spisovná kodifikace však pojmenování pramen v našem vý- 

znamu, tj. ‚místo‘, zatím nezaznamenává, ale registruje pouze význam ‚podzemní voda vyvěrající na povrch‘. 

Slovo pramen má dvojí morfologickou charakteristiku. Ve vých. části zkoumaného území je doložena podoba 

prameň jako důsledek přechodu n-kmenů k měkkým deklinacím na Moravě. Pojmenování sledované reálie se 

zpravidla užívá i pro označení vody vyvěrající na povrch. Svč. výraz vývařisko (s příponou výrazně specifikač- 

ní) funguje tedy nejen jako pojmenování místa, kde voda vyvěrá, ale označuje též vodu samotnou. 

Výraz temenec byl v záp. Čechách a přilehlém okraji nář. jzč., zejména na Klatovsku a Strakonicku, dolo- 

žen ve významu ‚povrchový pramen v poli‘. 

V již. Čechách se do utváření nářečního pojmenování zřetelně promítla i zeměpisná tvářnost krajiny (bah- 

nitá, bažinatá půda v okolí pramene), viz odd. 4. 

3  Jednotlivá nářeční pojmenování vytvářejí vcelku celistvé areály. Výraz pramen se dokládá v celých 

Čechách, na záp. polovině Moravy a v jzč. nář. jako dubletní. Velká část jzč. dialektů se vyděluje označením te- 

menec/tymenec (slovo temenec v záp., tymenec ve vých. části), ve vých. oblasti nář. svč. byl zaznamenán relikt- 

ně výraz vývařisko. Převládajícím pojmenováním moravským a slezským je ekvivalent zřídlo, jehož hláskoslov- 

né obměny tvoří výrazné areály: podoba zřídlo se objevuje ve vých. polovině Slezska (v čes.-pol. smíšeném 

pruhu v několika obměnách zasahujících počáteční souhláskovou skupinu zř-), na Opavsku a v odděleném mik- 

roareálu mezi Novým Městem na Moravě a Boskovicemi. Ostatní území Moravy a Slezska charakterizuje obměna 

žídlo (v sv. části nář. střm. v podobě žédlo). Na Zábřežsku byl zcela ojediněle zaznamenán regionalismus příšť 

(-ena). Jazyková situace městská ukazuje výrazné pronikání spisovného výrazu pramen. 

4 pramen  stč., Jg, SSJČ ‚podzemní voda vyvěrající na povrch‘ — 

Z psl. *pormy, nom. pramen analogicky podle nepřímých 
pádů, metonymickým přenesením z pramen ‚vyvěrající 

voda‘ na ‚místo, kde voda vyvěrá‘. 

prameň  jen nář.; SSJ ‚přirozený vývěr spodní vody na zemský po- 
vrch‘ — Koncové -ň v důsledku přechodu n-kmenů k měk- 

kým deklinacím. Viz pramen. 

příšť  jen nář.; Jg pryštidlo, pryština (stč. prýskati ‚stříkat‘, Jg prý- 
štírna, prejštírna „skákací voda“, SSJČ prýštit ‚pramenit, 

tryskat‘, SSJ prýštiť ‚proudem vystřikovat, vyvěrat‘, hluž. 

prysk ‚stříkající proud‘) — Deverbativum od prýštit ‚prudce 
vytékat‘, to varianta podoby brýzgat. 

temenec  stč. témenec, temenišče, Jg i témenec, temeniště, SSJČ 

‚pramének, studánka‘ (též ‚bažina, mokřina‘), též temeniště 
zast., temenisko říd., obojí ‚podzemní voda vyvěrající na po- 

vrch‘ — Z psl. *tekmę ‚pramen‘. 

trmenec  jen nář. — Obměnou z temenec/tymenec v důsledku etymo- 
logické osamocenosti. 

tymenec  jen nář.; stč. týmenec, Jg i týmenec (Kt timeno ‚bláto‘, 

 

 

SSJČ ‚bažina, mokřina‘, hluž. tymjd , dluž. tymjeńca, oba 
‚bahnisko‘) — Hlásková obměna slova temenec; nelze zcela 

vyloučit příbuznost se stč. tina < *timna ‚bláto‘ (v okolí te- 

mence je zpravidla mokrá půda). 
vývařisko  Jg i vejvařisko, vývar, vejvar, vývařiště, vejvařiště, SSJČ 

též vývařiště, vyvařisko, vše říd. — Deverbativum od kořene 

*vьr- ‚vřít‘, v přeneseném smyslu se ver- užívá o prýštění 

vody ze země, původně o takových pramenech, které vyvě- 

rají na rovné zemi. 

zřídlo  stč. žriedlo, žřiedlo, hřiedlo, Jg též zředlo, SSJČ ‚pramen‘ 
kniž. a odb., SSJ žriedlo, pol. źródło, źrzódło, hluž. žórło, 

dluž. žrědło, žrědlica — Z psl. *žьrdlo ‚jícen‘ (psl. *źьr , žerti 
‚žrát‘), starší význam ‚ústí, otvor do něčeho‘ specifikován dále 

na ‚prameniště‘, pak metonymickým přenesením i ‚pramen‘. 

žédlo  jen nář. — Střmor. hlásková obměna slova žídlo (í po ž > ý > é). 
Viz tam. 

žídlo  Jg židlo, SSJČ zast. a nář. ‚pramen‘ — Hlásková obměna (zjed- 

nodušení výslovnosti) subst. zřídlo. Viz tam. 

5 pramen Po 1, Ju 1–5, Ru 1–3 — prameň Ju 6 — vejvařisko, vejvařísko Ju 2 — vejvaříšťe Ju 3 — vejvařlišťe Ju 1 — žídlo Ru 5 — izvor Ju 2, 

Ru 5 

6 MAGP 41, PLPJ 165, AJPP 333, SSA 9.53, OLA 2609 

Kl 

133 járek (1225) — mapa s. 307 

1 M járek 

járka 

jár 659 

jára 662 





310 

2  Výraz járek žije v moravských nářečích nejčastěji ve významu ‚stružka pro odtok vody, a to vymletá vo- 

dou i umělá‘, dále pak znamená obecně ‚rýha, žlábek, důlek do země, též např. při sázení brambor na poli‘. V po- 

dobných významech byla zjištěna i forma ženského rodu járka. V některých oblastech vm. nářečí se užívá po- 

jmenování járek ve významu ‚potůček‘; srov. též mapu II-134 potok. 

Nář. varianty jár i jára byly sice naším výzkumem zachyceny jen jedenkrát, ale jak ALJ, tak materiál po- 

místních jmen poskytuje více takových dokladů (‚járek‘) a tím potvrzuje oprávněnost jejich mapování. 

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

3  Pojmenování járek se vyskytuje na většině území Moravy (kromě její záp. a sev. části a některých menších 

okrajových úseků). Na Moravskokrumlovsku, severozápadním Brněnsku a širším Boskovicku bylo zapsáno 

v podobě járka. 

Současně je na mapě sledován rozsah obou základních významů tohoto výrazu. Nejrozšířenější je význam 

‚stružka, rýha, žlábek‘; pojmenování járek ‚potůček‘ tvoří několik menších areálů (zejména ve východomorav- 

ských nářečích). ALJ i pomístní jména však dokládají význam ‚potůček‘ z oblasti vm. nářečí mnohem častěji; 

náš výzkum tedy zachytil již jen relikty pojmenování járek ‚potůček‘, které na Moravě dříve jistě tvořilo souvis- 

lejší a rozsáhlejší oblast. Na Valašskokloboucku byl výraz járek zjištěn v obou základních významech. 

4 jár  Jg jar zast. ‚potok, struha, stružka, žlab, rýha, žlábek‘, SSJČ též 

jar, oba říd. ‚rýha vyrytá na svahu vodou při jarním tání, 

stružka, žlábek, rýha‘, ‚potůček‘ nář., pol. jar ‚příkop, úzké 

hluboké údolí, úvoz, rokle‘ — Patrně desufixací z járek, viz 

tam. 
jára  v sled. významu jen nář. — Patrně desufixací z járka, viz tam. 

ALJ ‚díra, skulina‘ (Prostějov, han.). 

járek  Jg dem. k jar, zast. ‚potok, struha, stružka, žlab, rýha, žlábek‘, 
SSJČ ‚rýha vyrytá na svahu vodou při jarním tání, stružka, 

 

 

žlábek, rýha‘, ‚potůček‘ nář., Bš též ‚důl naplňovaný proté- 

kající vodou, vhodný k praní prádla‘, SSJ jarok, pol. jarek. — 

Slovo je turkotatarského původu; k nám se dostalo z maď. 

(srov. árok ‚struha‘) přes slovenštinu; srov. též pol. jar, jarek, 

ukr. jar, járyk ‚výmol, úžlabí‘, rus. jar ‚příkrý břeh‘, maď. 
árok ‚strouha‘ a sloven. jarok, járek, járok ‚stružka na odté- 

kání vody, potůček‘. 

járka  jen nář.; Bš ‚korýtko, po němž ze studánky voda odtéká‘ 
(Brn.) — Z járek, změnou rodu. 

5 — 

6 — 

Pl 

134 potok (1254) — mapa s. 307 

1 M potok 

strouha — struha 

járek 

křipopa (kříkopa 685) 

2  V nářečním označení potoka, tj. menšího přirozeného vodního toku, se objevily především rozdíly lexi- 

kální. U pojmenování strouha byla dále zaznamenána hláskoslovná obměna struha. Výchozí hlásková podoba 

ekvivalentu křípopa, tj. příkopa, nebyla v sled. významu zapsána, srov. však mapu II-146 příkop u cesty. 

Označení potoka mají dvojí motivaci. Jde jednak o primární pojmenování označující tekoucí vodu (potok, strou- 

ha), jednak o názvy vzniklé přenesením označení vodního koryta na vlastní vodní tok (příkopa, járek). 

Při výzkumu v Čechách, zvláště severovýchodních, bylo někdy obtížné odlišit význam slova strouha 

‚umělý vodní tok‘, resp. ‚příkop naplněný vodou‘, od sledovaného významu ‚potok (přirozený vodní tok)‘. Oba 

významy tu často splývají. Dnešní jádrové území výskytu pojmenování strouha v námi sledovaném významu 

představuje oblast mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové. 

3  Základním, většinovým pojmenováním je výraz potok, který byl zaznamenán téměř na celém zkoumaném 

území. Ostatní názvy vytvářejí menší areály. Z nich největší oblast zaujímá svč. ustupující výraz strouha (na 

Mladoboleslavsku) s hláskovou obměnou struha (ve východní části daného areálu). Sev. okraj nář. slezských se 

vyděluje označením křípopa. 

Na Břeclavsku a Kyjovsku byl zapsán regionalismus járek. 

Města charakterizuje pojmenování potok, shodné se spisovným jazykem. 

4 járek  jen nář.; Jg dem. od jar, Bš ‚potůček tekoucí ze studánky nebo 

z roztálého sněhu po dešti‘, SSJČ nář. ‚potůček tekoucí ze 
studánky‘ (SSJ járok ‚příkopka na odtékání vody‘, pol. Jarek 

 

 

  dem. ‚údolí‘) — Přenesením významu ‚rýha vyrytá na svahu 

vodou při jarním tání‘. Podle Mch přejato z maď. (árok 

‚strouha‘). 
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křípopa  jen nář. — Přenesením. Metateze nář. příkopa ‚příkop‘. 
potok  stč., Jg, SSJČ, SSJ, pol. — Z psl. *tekti ‚plynouti, běžeti‘ v ab- 

lautovém stupni -o-. 

strouha  v sled. významu jen nář.; stč. strúha, dluž. tšuga, pol. stru- 
ga ‚malá říčka‘ — Z psl. *struga ‚vedlejší rameno řeky‘, to od 

*sreu- ‚téci‘, přenesením. 

struha  v sled. významu jen nář.; stč. (SSJČ poněk. zast. a obl. mor. 
,uměle otevřené vodní koryto‘) — Od subst. strouha, staré 

mor. krácení dvojslabičných slov, které v tomto případě sahá 

až do sv. Čech (podobný rozsah krácení je u slova hrouda, 

viz V-154). 

5 potok Ju 1–6 — járek Ru 5 

6 ASJ IV 19:7a, MAGP 524, AJPP 334 a), OLA 2617, ALE 22 

Kl 

135 jez (1259) — mapa s. 309 

1 M jez 

splav — spláv 

stav 

zástava 

gać 

S opusta 818 nedubl., 819 nedubl., šveler 828 dubl. 

N vodospad 832 

2  Mapa zachycuje územní rozrůzněnost v nářečním pojmenování jezu, tj. zařízení na vodních tocích na způ- 

sob hráze, přes které přepadá zvednutá voda. Byly zaznamenány především rozdíly lexikální, diference slovo- 

tvorné se týkají jen případu stav × zástava, hláskoslovné pak kvantity (splav × spláv). Výzkum se zaměřil na 

zjištění výrazů označujících jez na řece (nikoliv na menších vodních tocích). V Čechách dochází k sémantické- 

mu rozlišení slov jez a splav. Pojmenování splav se zde využívá pro označení zařízení na potoce, v rybníku atp. 

V těchto případech nebyl výraz splav mapován. Uvedený problém se dále dotýká i lokalit, které jsou vzdálené 

od řek a v jejichž blízkosti se vyskytuje jen malý vodní tok. Zde tudíž schází sám pojem. Na mapě se tyto pří- 

pady řeší přeškrtnutím čísel označujících příslušné obce. 

Výraz stav byl doložen též z vých. poloviny slez. nář. ve významu ‚rybník‘ (stejně tak i v pol. a dluž.). 

Téměř na celé Moravě dále označuje toto pojmenování (a jeho deminutivní forma stávek) dětskou stavbu po 

dešti. 

3  Základní lexikální protiklady jsou poměrně výrazně zeměpisně vymezeny a člení zkoumané území do tří 

areálů. Pojmenování jez je charakteristické pro území Čech s výjimkou jeho sev. a vých. části. Tam a na téměř 

celé Moravě a ve vých. Slezsku převládá označení splav (v hláskoslovné obměně spláv je doloženo z Chodska). 

Výraz stav se objevuje v nář. vm. (s výjimkou jejich jz. části) a v záp. polovině nář. slezských, odkud přesahuje 

až na Frýdecko. Byl rovněž zaznamenán rozptýleně po celé oblasti nář. střm. Slovotvorná formace zástava se 

dokládá sporadicky z jv. okraje střm. nářečí a ze stř. úseku nář. vm. Jablunkovsko se vyčleňuje regionalismem 

hať. 

Jazyková situace městská se shoduje se stavem ve venkovském okolí; většina českých (zejména pohranič- 

ních) měst je navíc typická dubletami splav/jez. 

4 hať  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚svazky proutí užívané k zpev- 

ňování půdy, např. svahů, břehů‘, SSJ ‚hráz, obyčejně z prou- 
tí‘) — Přenesením (psl. *gatь ‚cesta přes močálovitou, nepev- 

nou půdu z proutí nebo větví‘). 

jez  stč. jěz, Jg, SSJČ, pol. jaz (SSJ kniž. a zast. ‚hať‘) — Psl. 
*jězъ > jazъ, původně ‚plot z kolíků propletený proutím, jímž 

rybáři přehrazovali řeku, aby zadrželi ryby‘, později jezy tr- 

valejší, zpevněné kamením. 
opusta  jen nář. — V návaznosti na pol. (opusta ‚kus zeminy mezi 

brázdami netknutý při orání‘). 

 

splav  Jg, SSJČ ‚pevný jez‘, SSJ — Deverbativum od splavit se ‚sply- 

nout přes hráz‘, to od plavit. 

spláv  jen nář. — Hláskoslovná obměna slova splav s nadměrným jzč. 
dloužením. 

stav  Jg, SSJČ zast. a nář. — Deverbativum od stavit. 

šveler  jen nář. — Přejato z něm. 

zástava  v sled. významu jen nář. — Deverbativum od zastavit. 

5 spla„ Po 1, Ju 1 — brána Ju 5, 6 — hráz Ru 2, 4 — skok Ru 3 — šlajs Ru 1–3 

6 - 

Kl 
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136 močál (1239) — mapa s. 311 

1 M močál (-al 140, 250, 610) — močár (-ar 722, močjar 755) 

močara 833, 834 (močorka 736) 

močařina 

močářisko (-ařisko 675, 718, 754, -arisko 714, močálisko 639) 

močidlo (-adlo 658, močadlisko 807) 

mokřada 

bažina — bařina 

bažír 

bažisko — bařisko (bařelisko 818) 

bažeňíšťe 214, 223, 329 

káďer 703, 749 (káv’er 749) 

S močárovišče 625, močálišťe 120 

2  K označení močálu, bažiny, tj. místa s vlhkou, nepevnou, propadající se bahnitou půdou, slouží především 

názvy se základy bahn-, bař-/baž-, moč- a mokr-. Přestože byl náš výzkum zaměřen na pojmenování větších ba- 

žinatých ploch, nebylo možné u všech nář. dokladů jednoznačně stanovit, zda se jedná o skutečný nář. ekviva- 

lent. Už ve stč. vyjadřovaly některé výrazy obsahující uvedené základy nejen význam ‚bažina‘, ale i ‚bláto‘; na- 

opak pojmenování s primárním významem ‚jakékoliv mokré místo‘ mohlo v určitých oblastech sloužit i jako 

označení bažiny (mokřina). 

Z bohatého materiálu, který náš výzkum poskytl, byly na mapě představeny jen ty názvy, u nichž byl vý- 

znam ‚bažina‘ spolehlivě doložen. Tyto údaje byly ještě prověřeny pomocí KLA. Z mapování zůstaly vylouče- 

ny jednak náhodně zachycené výrazy, které znali nář. mluvčí jen pasivně, a to většinou zásluhou podobně znějí- 

cích pomístních jmen (močilka 664, bažinec, močinec 241, bařočka 826, 828, slatina 138, młaka 836, blata 430, 

453, bláta 230), jednak výrazy zapsané pouze ve významech podobných (houpačka 464, houpačky 410, třas’is- 

ko 806, třasafka 809, třynsufka 836 – u všech ‚bažinatá místa s třesoucí se půdou‘, bařofka ‚bažinná voda‘, vr- 

chovisko 628 ‚místo s pramenem, pramen‘, babí břícho 156, produch 705, 751 ‚neprodyšný močál‘, dýchanec 

752 ‚kaluž na cestě‘, dušysko, duša 814 ‚hluboké bahno‘). 

Názvy bahniště, bahnisko označují obecně ‚bahnité místo‘, močák ‚mokré místo‘; z těchto důvodů nebyly 

mapovány.  

I po této přísné selekci zůstala nář. situace značně pestrá a složitá. Po celém zkoumaném území žijí v pod- 

statě čtyři částečná synonyma: bažina, močál, bahno, mokřina. První dvojice se nachází téměř pravidelně ve 

všech zkoumaných lokalitách (v menší míře byla zaznamenána pouze bažina ve vm. a slezských nářečích), dru- 

há byla na stejném území ve sledovaném významu zaznamenána řidčeji. V mor. a slezských dialektech totiž vý- 

raz mokřina spíše znamená ‚menší mokré místo, nejčastěji na poli‘ a bahno ‚bláto, blátivé místo‘ (zejména na 

vých. polovině Moravy a ve Slezsku). Ale význam ‚bažina‘ není ani v těchto oblastech vyloučen. Názvy mokři- 

na a bahno nebyly na mapě sledovány, protože se jejich podoba nijak podstatně v nářečí nemění (hláskovou ob- 

měnu bahno > behno již nebylo možné na této složité mapě graficky postihnout; hláskové varianty behno, beh- 

niště jsou soustředěny zejména do záp. části jzč. nářečí). 

Téměř polovina zaznamenaných pojmenování existuje též ve spisovné češtině a ani významově se od ná- 

řečí neliší. 

Vedle bohaté lex. diferenciace se projevily i rozdíly slovotvorné (močár – močařina – močářisko – močá- 

řoviště apod.) a hláskové (např. močál – močár, bařina – bažina). 

Ve městech nebyl výzkum prováděn. 

3  Mezi nejvýraznější rozdíly, které jsou na mapě sledovány, patří diference močál – močár, bařina – baži- 

na. Původnější podoba močár tvoří rozsáhlý areál v jižních částech střm. nářečí (s přesahy do středu Moravy), 

v dialektech vm. a slezských. Ojediněle byla zjištěna i jinde (zejména na zč. a jč. okraji). Z vých. Slezska se do- 

kládá pojmenování močara. Starší podoba bařina byla zaznamenána (často v dubletě s variantou bažina) na vět- 

šině území Moravy a Slezska a odděleně na zč. okraji. Na vých. Moravě a ve Slezsku se však vyskytuje častěji 

než výraz bažina. Na Valašsku znamená bařina místy ‚louže‘. V tomto významu nebyla mapována. 

Pojmenování odvozená od těchto základních výrazů jsou soustředěna zejména v oblasti zč. nářečí, v již. 

Čechách, v širokém středním pruhu Moravy a v záp. části Slezska. Tam tvoří mikroareály, případně se i v těch- 

to regionech vyskytují rozptýleně: bažír (zč. nářečí), mokřada (již. Čechy), močařina (zejména již. část vm. 

nář.), bažisko, bařisko (zejména mikroareály sz. od Brna, Moravskokrumlovsko, Kyjovsko, centrální úsek střm. 
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nářečí, záp. Slezsko), močidlo (Českobudějovicko, Prostějovsko, Litovelsko), močářisko (vých. od Brna 

a Kyjovsko). 

Pojmenování káděr bylo zachyceno sporadicky na sev. okraji Valašska. 

4 bařina  stč., Jg, SSJČ říd., SSJ barina, pol. nář. barzyna (dluž. para 

‚bláto‘) — Odvozeno od mor. nář. bara ‚bažina‘, naším vý- 

zkumem už nedoloženo (psl. též *bara). 
bařisko  Jg mor., SSJČ říd., dluž. parisko — Od nář. bara, srov. baři- 

na. 

baženíště  jen nář.; Jg bažiště, SSJČ bažiniště říd. — Odvozeno od 
nář. bažena suf. -íště. 

bažina  Jg, SSJČ — Patrně od bařina záměnou ř/ž (snad vztažením 

k bahno). 
bažír  jen nář.; Kt — Kontaminací bažina a močár nebo kontaminací 

bařina a močár a pak disimilací ř–r  > ž–r. 
bažisko  jen nář. — Od základu baž-, srov. bažina. 

káděr (kávěr)  jen nář. — Mch považuje za nejasné a upozorňuje na pol. 

dial. kawior, kawjor stejného významu. 
močál  Jg, SSJČ — Z močár záměnou r/l možná pod vlivem stč. dub- 

let mokrý/moklý. 

 

močáliště  SSJČ — Od močál. 
močár  jen nář.; Jg, SSJČ nář., pol. moczar — Slovo je pokračováním 

psl. *močarъ. 

močara  jen nář.; pol. moczara — Podoba žen. rodu v návaznosti na 
polštinu. Viz močár. 

močároviště  jen nář.; SSJČ močáloviště — Odvozeno od nář. močár. 

močařina  jen nář.; Jg, SSJ močarina — Odvozeno od nář. močár. 
močářisko  jen nář.; Jg mor. močařisko, SSJ močarisko, pol. mo- 

czarzysko — Viz močařina. 

močidlo  stč., Jg, SSJČ, SSJ, dluž. mócydło — Odvozeno od močit. 
mokřada  jen nář.; Jg též mokřaď ‚mokré místo‘, SSJČ mokřaď (f.), 

mokřad (m.) zeměděl. — Od adj. mokrý; z mokřaď, zakonče- 

ní na -a a mask. tvrdé zakončení asi analogií podle synonym 
(např. podle močar, močara). 

5 močál Ru 1 — močár Ru 2–4 — bažina Ju 1–3 — bařina Ju 1 — bahno Ju 2, 7 — močvara Ju 1 

6 ASJ III 114, MAGP 517, AJPP 331, AJK 29:1 (bažina) 

Pl 

137 tůň (1242) — mapa s. 315 

1 M túň — touň 

túňe (též toňa 753, 755, 756, též tuňa 744, 745) — touňe (též tóňa 603) 

toudeň f. 

túňka 

duča (duč f. 706, doučaj 704, 836, dučaj 703, 836, dúčaj m. 739) 

zhłaň f. 

pleso (ploso 832–836) 

žumpa 

hloupka, húpka, (z)hlupška, (z)hlýpka, (z)hłypška, glympška 

hlubáň f. (-aň 130, 134, 160, hlibuň 159, 506) 

hlobňa 634, 655 

hlubočina 643, 661, 735, 736 (hły- 805, 807, 813, 818, 826) 

zbłk 707, 741 (žbuk 744) 

juhyňa 749 (juhyň f. 724) 

žbluňa 753, 754 (žblunča 659) 

jama 733, 735, 736 (ďáma 513) 

S žbrudňe 653 — viro n. 658 

N hlubinka, vejmol, ložesko, tišina, kotlina, oko, zátočina, zátoka, plumpa 

2  Výzkum byl zaměřen na nář. pojmenování hlubiny v tekoucí vodě. Shromážděný nář. materiál se diferen- 

cuje především lexikálně, méně slovotvorně (např. hloubka × hlubně × hlubáň × hlubočina) a hláskoslovně 

(např. tůň × touň). Většina nář. výrazů pro výše uvedený jev označuje také prohlubeň nevelkých rozměrů se stojatou 

hlubokou vodou. Na tuto prohlubeň byla v dotazníku dokonce samostatná otázka. Odpovědi na ni nejsou však z jazykově 

zeměpisného hlediska zajímavé, a proto je v Atlasu nezpracováváme. 

Územní rozložení jednotlivých nář. ekvivalentů dává zvláštní (neobvyklý) obraz. Zvláštní především 

v tom, že velká část Moravy a Slezska postrádá pro sledovaný designát pojmenování terminologicky jedno- 

značné; nezřídka zde také chybí designát vůbec. Buď se tam užívá popisného spojení hluboká voda, nebo výra- 

zu hloubka, ojediněle také označení se širším významem, jako např. dolinka, výmol, důl, tišina, zátočina, a zříd- 

ka navíc i slov přejatých nově ze spisovného jazyka, totiž slov tůň, prohlubeň. Tato nejednoznačná a nově přejatá 

slova jsme nemapovali. 
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Také výraz hloubka má ještě další významy, a proto je často explorátoři už nezaznamenávali. Jde však 

o skutečný ekvivalent slova tůň, jak také dokládá KLA; podle této ankety byl celkový rozsah uvedeného slova 

doplněn. 

3  Sev. polovinu Čech s přesahem na Zábřežsko a na záp. Moravu a odděleně i Strakonicko charakterizuje 

výraz tůň. Již. polovina Čech má podoby s diftongizovanou kmenovou samohláskou – touň. Českobudějovicko 

a záp. část jzč. nářečí, dále náchodský úsek a Zábřežsko se liší zpravidla nedubletními formami tůně, touně. 

Z Ledečska je doložena varianta toudeň. Českou situaci dokresluje dubletně se vyskytující výraz hlubáň; vytvá- 

ří kompaktnější celek na okraji svč. nářečí. Větší část Moravy a Slezska se odlišuje slovem hloubka. 

Vých. Morava a již. část Slezska má řadu samostatných pojmenování, často užívaných jen na malém úze- 

mí. Větší rozsah má tady slovo duča, zabírající Holešovsko, sev. Valašsko, Frenštátsko a nářečí ostravického 

typu, a výraz pleso, zpravidla dubletní v nářečích již. poloviny Slezska a přilehlého Valašska. Výraz zhlaň je ty- 

pický zejména pro již. Vsetínsko, slovo žumpa pro vých. Kyjovsko a Uherskohradišťsko. Jako víceméně spora- 

dické se vyskytují výrazy zblk (střed. úsek vm. nářečí), juhyně (Valašsko), žbluně (vých. Uherskobrodsko), hlu- 

bočina (záp. úsek Slezska a Břeclavsko). 

4 duča  jen nář.; Bš (též dúča ‚bažinná voda‘ val.) — Psl. *duča ‚jáma, 

prohlubeň‘. 

hloubka  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (SSJČ 

‚hlubokost‘), viz hlubáň. 

hlubáň  jen nář.; Jg hlubaň (SSJČ hlubánka nář. ‚mělká studna, stu- 

dánka‘, hlubeň ‚hlubina, hloubka‘) — Od zákl. *glǫb-. 
hlubně  jen nář. — Viz hlubáň. 

hlubočina  SSJČ říd., SSJ hlbočina — Od zákl. *glǫb- přes adj. hluboký. 

jáma  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (SSJČ, SSJ 
‚větší vyhloubenina, prohlubeň‘), srov. II-194 jáma. 

juhyně  jen nář.; Bš, ALJ — Nejasné. 

pleso  jen nář.; Jg (též ‚vír‘), SSJČ nář. (SSJ ‚bezodtokové jezero‘) — 
Příbuzné je lotyš. plesa ‚místo, kde je klidná voda‘, slovo 

„praevropské“. 

toudeň  jen nář. — Zkřížením nář. podob studeň a touň. 
touň  jen nář.; SSJČ nář. — Nepravidelnou diftongizací ú z pův. 

ó z tůň, viz tam. 

touně  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Diftongizací z tůně, viz tůň. 
tůň  Jg, SSJČ — Od psl.*toňa, to z *top-nia, to od topiti ‚potápěti‘; šlo 

o místo, kam lze „vtopiti“ větší sítě na ryby. 

 

tůně  Jg tonie, SSJČ — Viz tůň. 
tůňka  SSJČ — Dem. k tůň, viz tam. 

viro  jen nář. — Přenesením významu a změnou rodu. Z vír ‚místo, 

kde se točí voda‘, to do ví-ti ‚vinouti‘ příponou -rъ. 
zblk  jen nář.; Bš — Od říd. blkotat ‚bublat‘. 

zhlaň  jen nář.; Bš (Jg mor. ‚chřtán‘, Kt /Bš/ ‚vír‘) — Nejasné, snad 

k nář. chlapati ‚hltat, pohlcovat‘. 
žbluně  jen nář. — Od nář. žblúňat ‚žbluňkat‘. 

žbrudně  jen nář. — Od brániti, pův. forma zbraň. Zbraně, žbraně 

bylo zařízení, které bránilo rybám uniknout z rybníka. 
Stávalo před odtokovou rourou z rybníka i před ústím poto- 

ka do rybníka. Tato roura vedla do prohlubně pod hrází, 

a proto byl význam přenesen i na prohlubeň. Hláskoslovně 
obměněno snad podle studně. Podle KLA na Boskovicku je 

též běžná forma brudně. Ta nevylučuje spojení s brodit, 

popř. brud ‚špína, kal‘. 
žumpa  v sled. významu jen nář.; SSJ (SSJČ říd. a zast. ‚prohlubeň, 

jáma‘, Jg ‚jáma, kde se shromažďuje voda‘, ALJ Štram- 

bersko ‚studna‘) — Z něm. Sumpf ‚louže, jímka na vodu‘. 
Přenesením.

5 hlibáň Ju 4 — bára Ju 5 — touň Ru 3 — hlibočina Ru 5 

6 — 

Bh 

138 kaluž (po dešti) (1240) — mapa s. 317 

1 M louže — luže (uža 701) 

louž f. 

lužina 315 

lužánka 

kaluž f. (gałuž 724, kauž 729, kaúž 735) 

kaluže (gałuža 705, 741, kalúža 708, 737, ka„ža 801, kauža 732, 738, 757, kaúža 735) 

kaloha 663, 667 

kalužina 

kalaba 217, 231,232 

lokáč (logáč 245, 248) 

bařyna 

N cachta 130, dem. lužka 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování pro mělkou prohlubeň se zachycenou vodou. Vedle lex. diferencí byly sle- 

dovány též rozdíly morfologické, slovotvorné (např. kaluž × kaluže × kalužina) a hláskové (louže × luže). Slova 

kaluž i louže jsou dnes hodnocena jako samostatné lexémy. 
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Většina zjištěných výrazů má vedle sledovaného významu ještě významy další: lokáč ‚kalužina ve vyježdě- 

ném místě cesty‘, popř. ‚velká louže zřídkakdy vysychající‘, luža/loža ‚močůvka‘ (zvláště ve střm. nářečích), baři- 

na častěji ‚močál‘, kaluž, louže ‚něco rozlitého‘. Ve spisovné češtině slouží k označení sledovaného významu sy- 

nonyma kaluž, louže (říd. také kalužina a louž); obě základní pojmenování mají významy stejné jako v dialektech. 

3  Na zkoumaném území (zejména však v Čechách) je nář. situace značně pestrá. Většina pojmenování vy- 

tváří rozsáhlé, mnohdy však nevýrazné areály, jež se navzájem překrývají. Hojná je dubletnost nář. ekvivalentů. 

Výraz kaluž vytváří rozsáhlý areál v oblasti svč. a v přilehlém širokém pásu střč. nář. Na ostatním zkou- 

maném území se vyskytuje nepravidelně; v poněkud větší míře byl zjištěn na zč. a jč. okraji, širším Jihlavsku, 

na střední, již. a sv. Moravě. Na Moravě a ve Slezsku převládá podoba kaluž/-a. Slovotvorná varianta kalužina 

byla zachycena nepravidelně v rozlehlém areálu zabírajícím především sev. pás střč., vých. část svč. nář. a záp. 

polovinu Moravy. V Čechách je toto označení častěji dubletní, na Moravě nedubletní. Do mikroareálů jsou sou- 

středěna pojmenování kaluha (Litovelsko) a kalaba (záp. Kolínsko). 

Výraz louže je typický především pro záp. část jzč. nářečí a přilehlou část nář. střč. V podobě louž se vý- 

razněji uplatňuje ve střč. dialektech s přesahem až na již. Táborsko. Forma luže byla zjištěna jen rozptýleně ve 

střední části Moravy. V malém areálu na zč. okraji je soustředěno pojmenování lužánka. Název lokáč se vysky- 

tuje v již. Čechách, výraz bařina je omezen na Valašsko. 

V městech je situace obdobná jako v jejich blízkém venkovském okolí; na Moravě byla navíc častěji za- 

znamenána podoba kaluž. 

4 bařina  v sled. významu jen nář. (stč., Jg., SSJČ, SSJ, u všech ‚mo- 

čál‘) — Přenesením pojmenování označujícího bahnité místo. 

Srov. SSJ kaluž/-a ‚kaluž i bažina‘. 

kalaba  jen nář. — Nejasné; snad z kalava (záměnou retnic w > b; to od 
nář. kalavý ‚kalný‘. 

kaluha  jen nář.; Jg — Z kaluža (se změnou ž > h a změnou morfolo- 

gické charakteristiky); viz tam. 
kaluž  SSJČ, SSJ, pol. kałuż — Z kaluže, přikloněním k typu píseň. 

Viz kaluže. 

kaluže  jen nář.; Jg, SSJ kaluža, pol. kałuża — Již psl. asi *kaluža, to 
nejspíše haplologií z *kalo-luža ‚kalová louže‘. 

kalužina  Jg, SSJČ říd., SSJ i ‚močál‘ — Od kaluž/-e, viz tam. 

 

lokáč  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Slovo je příbuzné s lat. lacus ‚jezero, 

kalužina‘ (stsl. *loky, gen. lokъve). 
louž  SSJČ říd., dluž. łuž — Z louže, přikloněním k typu píseň; viz 

louže. 

louže  stč. lúžě ‚louže i močál‘, Jg, SSJČ — Psl. *luža. 
luže  jen nář.; Jg zast., hluž. łuža — Z lúže/-a starým mor. krácením 

kvantity kořenného vokálu dvojslabičných slov. Viz louže. 

lužánka  jen nář. (Kt lužanky ‚místo chvojím nepřikryté při lapání 
ptáků na studánky‘, Lužanky – toponymum) — Od luže (vět- 

šinou formální deminutivum). 

lužina  v sled. významu jen nář.; Jg též ‚močál‘ (SSJČ zast. ‚luh‘) — 
Odvozeno od luže, louže. 

5 louž Po 1, Ju 1 — kalužina Ju 2–4, Ru 1, 4 — louže Ju 5, Ru 2, 3 — kaluha Ju 4 — luža Ju 6 — bára Ju 5 

6 ASJ IV 31; AJK 198; SSA 9.40; OLA 2482; ALE 18. 

Pl 

139 obecní pozemek (1209) — mapa s. 319 

1 M (v)obec (vobícka 139, 147, 160) — vúbec (bubec 503, 504, úbec 505) 

(v)opčina (vu- 616, 654, vopšina 113, 115) — (v)opcina (obecyna 706, 726) 

opcizna (opsizna 454) 

(v)obecňí, n. sg. (-ňé 755, -ňe 820, -ne 802, -ny 818, 819, vubecňí 518) 

(v)obecňí, substant. adj. 

(v)obecňice 

obecňina 708, 747, 814 

obecňa 710 

(v)obecňík (-ňәk 611) 

(v)obecňák 

(v)obecňisko 

(v)obecnost 233, 235, 620, 720 

gminne, substant. adj., n. sg. 833, 835, 836 (gminski 834, 836) 

2  Byla zjišťována nář. pojmenování obecního majetku, tj. především původních společných pastvin, ale 

i lesů, míst na návsích, horších pozemků při potocích nebo na krajích obce. 

Vedle nevýrazného lex. protikladu (většinové substant. adj. obecní × východoslezské nář. substant. adj. gminné, 

viz dále) se v získaném materiálu projevily především rozdíly slovotvorné (např. obec × občina × obecnice × obec- 
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ník × obecnisko), méně hláskové. Nář. ekvivalenty představují jednoslovná pojmenování se základem obec- 

/obecň-/obecn-. Ta však nejsou rozšířena rovnoměrně po celém zkoumaném území. Zejména v jzč. nář. chybě- 

jí, neboť v této oblasti byly názvy obecního majetku častěji motivovány druhem konkrétního objektu než vlast- 

nickým vztahem (např. pastviště, pastvisko, draha, srov. mapy II-140 pastvina, II-141 draha). Tady se pak obec- 

ní pozemky, na nichž se páslo, nazývaly stejně jako ostatní místa určená k pastvě. Z těchto důvodů nemohly být 

tyto výrazy považovány za plně ekvivalentní. 

V případě, že obci patřilo více objektů, napomáhala jejich rozlišování též příslušná pomístní jména (obsa- 

hující jak základ obec-, tak i jiné základy volené podle nejrůznějších motivací). 

Téměř na celém zkoumaném území (kromě většiny jzč. nář.) lze obecní majetek nazvat popisným dvou- 

slovným pojmenováním složeným z adj. obecní (ojediněle gminné) a substantiva vyjadřujícího druh příslušného 

objektu (obecní pastvina/pastviště/les/louka apod.). Tato pojmenování nejsou plně terminologická, a proto byla 

na mapě uvedena pouze v případech, kdy v obci scházel skutečný nář. ekvivalent. 

Aby byl dostupný obraz zem. rozšíření jednotlivých nář. ekvivalentů co nejúplnější, byl použit též starší 

nář. materiál a pomístní jména z KLA. 

Protetické v- (vobec-) bylo sice zjištěno zhruba v témž rozsahu, jak jej udává mapa PRO A3a, ale nedů- 

sledně. V mnohých obcích žijí vedle sebe hláskové varianty vo-/o-. 

Ve městech nebyl výzkum prováděn. 

3  Na zkoumaném území jsou nejvíce rozšířena pojmenování obec a obecní. Výraz obec je soustředěn do 

rozsáhlého areálu, který zahrnuje vých. a sv. oblasti Čech a v podobě vůbec přesahuje do čes.-mor. nář.; ojedi- 

něle byl zaznamenán i jinde, zejména na okrajích Čech. Substantivizované adj. obecní bylo sice doloženo ze 

všech nářečí zkoumaného území, ale jednotlivé oblasti se od sebe výrazně odlišují různou mírou využití tohoto 

názvu k označení obecního majetku. Název obecní byl poměrně často zaznamenán v záp. polovině střč. dialek- 

tů, na Mladoboleslavsku, na sev. a vých. okraji Čech, téměř důsledně ve střm. nář. a na většině území slezských 

nářečí. 

Ostatní pojmenování se vyskytují většinou jen rozptýleně a pouze některá z nich tvoří menší areály. Např. 

výraz obcina se nachází poněkud soustředěněji v již. Čechách (podle S. Utěšeného, Draha – obciny – pasínky – lada, 

Onomastické práce 1, Praha 1966, s. 105–111, byl v jzč. nář. dříve více rozšířen), mezi Rakovníkem a Příbramí 

a odděleně v jz. části Valašska. Podoba občina tvoří mikroareál na sz. okraji střm. nář., mimo něj se vyskytuje 

zcela ojediněle. V již. Čechách byl zaznamenán název obcizna, ve střední části vm. nář. obecnice, v sev. Slezsku 

obecník (sporadicky i mimo tuto oblast). 

Téměř na celém zkoumaném území (kromě většiny jzč. nář.) lze užít popisného dvouslovného pojmeno- 

vání typu obecní pastviště (ve vých. Slezsku obdobného spojení gminné pastvisko/pole…). Mapován byl pouze 

jejich nedubletní výskyt. 

4  Většina zaznamenaných pojmenování je odvozena od substantiva obec (odvozovací základ v podobě obec-, obc-, obč- s alternací 

koncové souhlásky základu před sufixem -ina) nebo od adj. obecní (eventuálně obecný). Základem bylo psl. adj. *obьtь z *obь-tjь. 
Vzhledem k existenci dvouslovných pojmenování lze u některých formací (např. obecnice) předpokládat, že jde o útvary vzniklé univerbi- 

zací.

gminné  jen nář. — Odvozeno od nář. gmina (SSJČ nář. na Těšínsku 
‚obec‘, pol. gmina) v návaznosti na polské jazykové území. 

obcina  jen nář.; stč., Jg, Kt obecina na Zlínsku. 

obcizna  jen nář.; stč., Jg. 
občina  stč., Jg, SSJČ hist. práv., SSJ. 

obec  stč. též obcě, Jg, SSJČ ob. — Metonymické pojmenování. 

obecňa  jen nář. 
obecňák  Kt jako pomístní jméno, SSJČ slang. 

obecní  jako substantivizované adj. jen nář.; stč. i Jg též obecný, 

SSJČ též zast. a nář. obecný — Adjektivum obecní bylo buď 
substantivizováno (obecní), nebo bylo spojeno se substanti- 

vem vyjadřujícím druh objektu (obecní pastvina, obecní 

pole apod.). 

obecnice  stč. obecnicě, Jg též vůbecnice, SSJČ zast. a nář. 
obecník  jen nář.; Kt (Jg ‚obec‘). 

obecnina  v sled. významu jen nář.; Jg. 

obecnisko  jen nář.; SSJ obecnište. 
obecnost  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. (stč. ‚společné vlast- 

nictví, účast na něčem‘, Jg ‚společenství, pospolitost‘). 

vůbec  jako substantivum jen nář.; Kt Krk., též ubec mor. — Nář. po- 
doba slova obec s protetickým v- a zdlouženou začáteční sa- 

mohláskou v základu (stč. o- > ó- > ů-); v bodě 652 není vy- 

loučen vliv horské změny o > u. 

5 — 

6 AJPP 328 3) 

Pl 
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140 pastvina (1208) — mapa s. 323 

1 M pastva 

pastvina (pastvjyna 701) 

pastvišťe (-íšťe) — pástvišťe (též 614) — pašťe (též 441) 

pastvisko (pastvesko 651, 662, 664, pasvisko 813, pasfisko 818, 819) — pástvisko 608, 614 

pasínek (-inek 745, 746, 749, 757, -enek 734, -jének 755, plt. -ýnky 750) — pasunek 718, 814 (paš- 827, 

835, 836, poš- 833, 834) 

pasuňk 641, 642, 733 (-i 718) — pasunk 643, 729, 735 (paš- 825) — pasink 727, 731 

paša 816 (po- 831) 

2  Byla zjišťována nář. pojmenování pastviny, tj. pozemku, na kterém roste pastevní porost. K jeho označení 

slouží především názvy se základem pas-. Některé z nich (pastva, pastvina, pastviště, pastvisko) jsou též sou- 

částí slovní zásoby spisovné češtiny. 

Pojmenování pastva má už v stč. vedle abstraktního významu dějového ‚pasení‘ i konkrétní významy ne- 

dějové, mezi nimi i místní ‚místo, kde se pase dobytek, husy apod.‘ Tuto skutečnost dosvědčuje také náš vý- 

zkum. 

Do mapování nebyly pojaty názvy označující primárně určité typy pastvin (např. draha, viz mapa II-141 

draha, obec, občina apod., viz mapa II-139 obecní pozemek, výhon ‚místo, kam se dobytek vyhání nebo kudy se 

honí na pastvu‘, příhon poněkud zast. ‚pruh mezi poli, řidčeji cesta vedoucí z obce, kudy se honí dobytek na 

pastvu‘, aj.), jež zůstaly většinou uchovány v povědomí nářečních mluvčích vlivem stejně znějících pomístních 

jmen. 

K doplnění a zpřesnění celkového zeměpisného obrazu bylo využito jak nář. materiálu z KLA, tak po- 

místních jmen. Ve městech výzkum prováděn nebyl. 

Vedle bohatých slovotvorných diferencí (pastva × pastvina × pastviště × pastvisko × pasínek × pasuňk 

× paša) byly zjištěny i rozdíly hláskové (např. pastviště × pástviště × paště). V Čechách byl suf. -iště zachycen 

též se starou délkou (-íště). Na mapě nebyly tyto varianty sufixu rozlišovány, protože se vyskytovaly promíšeně 

a protože forma -íště byla poměrně málo zastoupena. 

3  Na zkoumaném území tvoří výrazné areály pojmenování pastvina, pastviště, pastvisko a pasínek. 

Nejrozšířenější je název pastviště; vyskytuje se především v jzč. nář. (kromě Rakovnicka a širšího Plzeňska) a na 

většině území dialektů střč. Ve vých. Čechách byla zachycena jeho hlásková varianta paště, na jz. Moravě pást- 

viště. Na Moravě a ve Slezsku zaujímá nejvýznamnější postavení slovotvorná varianta pastvisko. Je typická pro 

střm. nář. (kromě jejich jz. a sev. okraje) s přilehlým Novoměstskem a Vysokomýtskem, pro již. a střední pás 

vm. nářečí a velkou část Slezska. Výraz pastvina byl zachycen poměrně pravidelně v rozsáhlém areálu, jehož 

jádro tvoří oblast svč. nář., k níž se přimykají na západě záp. okraje střč. a jzč. dialektů, na východě pak 

Zábřežsko a záp. okraj Slezska. Na ostatním zkoumaném území se slovo pastvina vyskytuje jen rozptýleně. 

Nář. výraz pasínek je typický pro střední a sev. část vm. nářečí (zde v návaznosti na sloven. území) a pro 

Frenštátsko, podoba pasunek pro přilehlé Frýdecko a Jablunkovsko. Formy pasuňk, pasunk, pasink byly zazna- 

menány zejména v již. části vm. nářečí a na přilehlém okraji střm. dialektů. Pojmenování pastva se vyskytlo spo- 

radicky v Čechách a na Moravě, paša obdobně ve Slezsku. 

4 pasínek  jen nář.; Jg mor. a slc., SSJČ též pasinek, oba nář., SSJ pa- 

sienok — Od základu slovesa pást (*pasti). 

pasink  jen nář. — Mechanickým dotvořením singulárové formy pa- 
sink k pl. pasinky (původní sg. pasinek), a to příklonem k ji- 

nému slovotvornému typu pod vlivem útvarů pasuňk, pa- 

sunk. Jak apelativní jména místní, tak toponyma užívala 
často k označení složeného objektu (tj. např. pozemku sklá- 

dajícího se z několika pozemků dílčích) formy plurálu nebo 

plurálií tantum. 
pasunek  jen nář. — Mechanickým dotvořením singulárové formy 

pasunek k pl. pasunky (původní sg. pasunk), a to příklonem 

k jinému slovotvornému typu pod vlivem podoby pasinek. 
K tvoření srov. pasink. 

pasunk  jen nář. — Viz pasuňk. 

pasuňk  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Utvořeno od základu slovesa pást 
formantem -uňk/-unk analogicky podle přejatých slov typu 

verbovat – verbuňk. 

 

pastva  stč., Jg, SSJČ říd., SSJ, hluž. pastwa — Od základu slovesa 
pást. 

pastvina  stč., Jg, SSJČ, SSJ, pol. a hluž. pastwina — Od pastva, suf. 

-ina s významem místním. 
pastvisko  Jg, SSJČ, SSJ, pol. a hluž. pastwisko — Od pastva suf. 

-isko (tj. morfologická varianta suf. -iště). 

pástvisko  jen nář. — Podoba s nezkrácenou kořennou samohláskou; 
viz pastvisko. 

pastviště  stč. pastvišče/-ě, Jg, SSJČ, hluž. pastwišćo — Od pastva 

suf. -iště s významem místním. 
pástviště  jen nář. — Podoba s nezkrácenou kořennou samohláskou; 

viz pastviště. 

paša  v sled. významu jen nář.; Jg slc. a mor., SSJČ též paše, oba nář. 
a sloven., SSJ, pol. pasza — Od základu slovesa pást. 

paště  jen nář.; Kt — Haplologií z pastviště, viz tam. Podrobněji viz S. 

Utěšený, Draha – obciny – pasínky – lada, Onomastické práce 
1, Praha 1966, s. 105–111. 
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5 pástva Ju 5 — pastvina Ru 2 — pastvišťe Ru 3 — pastvíšťe Ju 2, 3, 5 — pastvišče Ru 2 — pastvisko Ju 2, 6, Ru 5 — paša Ju 7 — pašařina Ju 7 — pašňák 

Ju 1, 2 — hutvajda Ru 1 — hutvajd Ru 3 

6 — 

Pl 

141 draha plt. (1209) — mapa s. 325 

1 M draha (dráha 102, 206, 222, 335, 412, 420, 434) plt. 

dráhy (drahy) f. pl. 

2  Pojmenování draha (plt.) a dráhy (f. pl.) označují v nářečí (i ve spisovné češtině) jednak pozemek ležící 

ladem, jednak širokou cestu mezi ploty, poli, kudy se volně chodí nebo jezdí a kde se i pase. 

Údaje získané přímým terénním výzkumem byly doplněny KLA. Aby se lépe postihla oblast celkového roz- 

šíření sledovaných výrazů, jsou na mapě zachyceny rovněž formy získané z pomístních jmen uvedených v KLA. 

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298. 

3  Podoby draha a dráhy byly zjištěny jen na části zkoumaného území. Plurálové formy se vyskytují poměr- 

ně pravidelně na jzč. okraji (dráhy) a rozptýleně v oblasti vm. nářečí (drahy, ojediněle dráhy), a to zejména v je- 

jich středním úseku a na sev. Valašsku. Plurale tantum draha je rozšířeno více; bylo zaznamenáno v jzč. náře- 

čích s přilehlým okrajem dialektů střč. a méně důsledně též ve východní části svč. dialektů s přesahy do nář. 

střč., na záp. a sz. Moravu. 

4 draha  plt. stč. i Kt dráha, SSJČ — Viz dráhy. Koncovka -a (přejatá 

od neuter typu město) sloužila u maskulin a feminin jako 

formální prostředek k vyjádření příznaku souhrnnosti. Často 

se pojila s alternací kvantity (srov. např. louka – luka). 
dráhy  f. pl. stč. drahy, Jg též drahy, SSJČ říd., SSJ draha (f. sg.) 

nář. ‚cesta‘ (pol. droga, hluž. droha, obě ‚dráha‘) — Psl. *dor- 

ga znamenalo původně ‚cesta, trať‘ (kudy se vyháněl doby- 
tek na pastvu), pak též samotnou pastvinu při veřejných 

 

 

cestách a rozcestích. Jak apelativní jména místní, tak topo- 

nyma užívala často k označení složeného objektu (tj. např. 

pozemku skládajícího se z pozemků dílčích) formy plurálu 
nebo plurálií tantum, srov. např. II-140 pastvina. — Mch 

a Holub-Kopečný spojují polysémantické slovo dráha se 

slovesem drhnout. Podrobněji viz S. Utěšený, Draha – obci- 
ny – pasínky – lada, Onomastické práce 1, Praha 1966, 

s. 105–111.

5 — 

6 AJPP 328 3) 

Pl 

142 pěšina (1271) — mapa s. 325 

1 M pješina (pješinka 502, 620, 660, 664, 13, 49, 61, 91, 94) 

steska (stezička 119, 137) 

steška (též 143, 153) 

stezňík 

stežňík (též 130, 505) 

chodňík (chodňíček 623, 641, 669, 670, 835, 836) 

cesťička 

rajštak 

2  V nářečních označeních pěšiny, tj. úzké cesty pro pěší, byly zaznamenány vedle rozdílů lexikálních (pěši- 

na × stezka × chodník) též slovotvorné varianty, odvozené zejména ze slovního základu stez-/stež- (stez- 

ka × stezka × stezník × stežník). V některých oblastech, pro něž je typická dubletnost či tripletnost v pojmeno- 

vání, došlo k významové specifikaci jednotlivých výrazů, např. v svč. oblasti má slovo stezka význam ‚nahodilá 

pěšina‘, kdežto stežník ‚vyšlapaná pěšina‘. 

Při výzkumu se sledovaly i eventuální rozdíly v pojmenování lesní a polní pěšiny. Náš materiál však tako- 

vé diference nepotvrdil. Výzkumem byla doložena též řada deminutiv (pěšinka, chodníček, stezička), ta však 

byla do konečného zpracování pojata pouze v případech, kdy šlo o skutečná formální deminutiva. Z mapování 

byla vyloučena ojedinělá označení stezka, pronikající zejména u mládeže a přejatá ze spisovného jazyka. Výrazy 

pěšina, stezka a chodník jsou ve spisovném jazyce ekvivalentní. 

Obdobný zeměpisný obraz se ukazuje i u rozšíření nářečního pojmenování pěšinky ve vlasech, srov. I-36. 
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3  Základní lexikální rozdíly jsou vymezeny vcelku výrazně. Kompaktní areály tvoří pojmenování pěšina, 

dokládající se z celých Čech (s malým přesahem na jz. Moravu) s výjimkou vých. poloviny nář. svč., a výraz  

chodník, který zabírá vých. polovinu Moravy a celé Slezsko (západní hranice jeho výskytu je vymezena zhruba 

linií Litovel–Znojmo). Oblast ležící mezi těmito areály patří pojmenováním tvořeným od slovního základu stez- 

/stež-. Ze sousedního území sem pronikají výrazy pěšina a chodník. Derivát stezka zaujímá sev. část tohoto are- 

álu (zhruba stř. úsek nář. svč.), na ostatním území směrem na jih byla doložena starobylá slovotvorná obměna 

stežka. Pojmenování stezník/stežník se objevuje jako dubletní varianta v sev. polovině tohoto území a na záp. 

Boskovicku. Označení cestička se dokládá v dubletě rozptýleně po celém areálu odvozenin od kořene stez-/stež, 

souvislou oblast nedubletního výskytu pak tvoří na území západně od Brna. Jablunkovsko se vyděluje dublet- 

ním označením rajštak. 

Jazyková situace městská odpovídá vcelku venkovskému okolí, výrazy cestička a pěšina pronikají jako 

pojmenování nová směrem na východ, kde se uplatňují zvláště u mladé generace. 

4 cestička  Jg též cestinka, SSJČ i SSJ dem. k cesta — Z psl. *cěsta ,vol- 

ný průchod‘. 

chodník  Jg mor. a slc., SSJČ, SSJ — Deverbativum k chodit, to od 

psl. *chodъ. 
pěšina  Jg, SSJČ, SSJ říd. — Ze sousloví pěší stezka (srov. L. 

Bachmann, Slovo stezka a souznačné názvy v češtině, NŘ 

45, 1962, s. 192–201). 
rajštak  jen nář. — Přejato z něm. 

stezka  stč. stzě, Jg stez i steze, steza, všechna zast., Jg též stezek 

 

 

dem., SSJČ, SSJ kniž. a zast. — Deminucí k stč. stzě, srov. 
stežka. 

stezník  jen nář.; SSJČ nář. — Od základu stez- analogií podle územ- 

ně blízkého chodník. 
stežka  jen nář.; Kt, SSJČ nář., pol. ścieźka, hluž. sćežka — Od psl. 

*stьžьka, to dem. od *stьga. 

stežník  jen nář.; Jg, Bš záp. Mor., SSJČ zast. a nář. — Od základu 
stež- analogií podle územně blízkého chodník. 

5 pješina Ju 1–4, Ru 1–4 — staza Ju 4 — stezňik Po 1 — chodňík Ru 5 — chodňik Ju 6 — cesťička Ju 5 

6 ASJ IV 21:9a (chodník), AJŚ 202 (cesta v lese), AJPP 337 (chodník), AJPP 338 (lesní, pro ovce), AJK 194 (cesta v lese, průsek), AJK 195 

(polní cesta), SSA 4.67, OLA 721, ALE 442 

Kl 

143 užší (1270 b) — mapa s. 327 

1 M uší (ouši 158, 601) — huší (hóší 641) — ušší (hušší 507, 624, 629, 634) — usší 434, 436, 81 

ouščejší 314, 433, 449, 450 — ouskejší — houskejší 301, 302, 304 

uščí — ouščí — usčí — ousči 108, 138 

uži („užy 801) 

vunžejšy (-ši 836, 84) 

2  Výzkum zaměřený na tvoření 2. stupně adj. úzký zjistil, že se v našich nářečích uplatňují všechny typy 

běžné v této kategorii, to znamená, že se tvoří příponami -ší a -ejší a formantem -í. Jediné spisovné podobě 

užší (vyslovované jako uší) odpovídají hláskově modifikované nář. tvary uší, usší, ušší. Příponou -ejší byly 

vytvořeny komparativy ouščejší, ouskejší a formantem -í s alternací k/č podoby ouščí, ousčí (popř. uščí, usčí, 

je-li komparativ tvořen od nář. adj. uskej). Zvláštní pozornost zaslouží podoby uží a užejší (fonet. vunžejšy), 

viz 4. oddíl. 

Z hláskových jevů sledujeme na mapě též mimořádný rozsah podob s protetickým h- (srov. PRO E3). 

3  Nejrozšířenější slovotvorný typ uší se vyskytuje na celé Moravě a ve stř. a již. Čechách jako výraz je- 

diný, odtud proniká v Čechách jako dubleta do areálů s jinými variantami. V záp. Čechách je to oblast s tva- 

rem ouskejší. Na velkém území v sev. části střč. nář. oblasti a v záp. části svč. nář. oblasti s přesahem na šir- 

ší Příbramsko se objevuje podoba ouščí. Ve vých. Čechách se nachází areál s hláskovou variantou uščí. Se 

zdvojenou, popř. prodlouženou výslovností souhlásky -š- (ušší) se setkáváme ojediněle na různých místech, 

soustředěněji pak na vých. Moravě mezi Vsetínem a Uherským Brodem a na Příborsku a Frýdecku. Pro Slezsko 

jsou charakteristické dva slovotvorné typy, a to uží ve středoopavských nářečích a na Ostravsku a užejší (fo- 

net. vunžejšy) v česko-polském přechodném pásu. Podoba s protetickým h- (huší) byla kromě míst s pravi- 

delným výskytem zapsána také na Zábřežsku, Třebíčsku a v již. části čm. nář. oblasti a podoba houskejší 

v chodském úseku. 

Ostatní tvary mají jen omezený výskyt, a to ouščejší a usší v již. Čechách a usčí a ousčí v svč. nář. 

oblasti. 

Ve městech převládá varianta uší. 
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4 houskejší  jen nář. — Podoba s protetickým h-. Viz ouskejší. 

huší  jen nář. — Podoba s protetickým h-. Viz uší. 

ousčí  jen nář. — Z nář. adj. ouskej formantem -í s alternací k/č, srov. 

uší. 

ouskejší  jen nář. — Z nář. adj. ouskej příponou -ejší bez alternace 

koncové souhlásky základu. Snad novodobé nář. vyrovnání 

s 1. stupněm ouskej. Srov. ouščejší. 
ouščejší  jen nář. Od nář. adj. ouskej příponou -ejší s pravidelným 

měkčením koncové souhlásky základu (k > č; š vzniklo asimi- 

lací jako v uščí). Srov. ouskejší a houskejší. 
ouščí  jen nář. — Asimilace souhlásek podle místa artikulace (ous- 

čí > ouščí). Srov. uší. 

 

usčí  jen nář. — Z nář. adj. uskej formantem -í a s alternací k/č. 

usší  jen nář. — Viz uší. 
uščí  jen nář. — Z usčí asimilací podle místa artikulace. Viz usčí. 

uší  spisovná výslovnost psané podoby užší, Jg, SSJČ, SSJ jen užší, 

pol. węższy, hluž. wužši — 2. stupeň adj. úzký (psl. *ǫzъ-kъ) 
tvořený příponou -ší po odsunutí -k a provázený alternací 

koncového z/ž. 

ušší  jen nář. — Viz uší. 
užejší (vunžejšy)  jen nář. — Od základu vunz- sufixem -ejší. 

Souhláska v- vznikla z protetického „- ve shodě s většinou 

polských nářečí. 
uží  jen nář. — Pův. starobylá podoba (to z kořene uz- a sufixu -jí). 

5 uší Ju 1, 3, 5 — uši Ju 6 — uščí Ju 1 — ušči Po 1, Ju 2, 4, Ru 4 — ouščí Ju 1, Ru 2 — oušči Ru 1, 4 

6 OLA 1252 (úzký) 

Om 

144 úvoz (1277) — mapa s. 329 

1 M (h)ouvoz 

vývoz (vyvuz 813, 819, 831–836) 

vývozek 680, 684, 703 

souvoz 

ouvozová cesta (hou- 306, ouvozovka 238) 

hlubočina (hli-) 

hlubočice 134, 161 (hli-) 

hluboká c. (hl-, hu-, hly-, hy- vyboka c. 801) 

N braňka 238, suhrátka 434, víjest 140, hlubáň 119 

2  Mapa znázorňuje nář. označení pro úvoz, tj. pro cestu hluboce zaříznutou do okolního terénu. Vedle lexi- 

kálních rozdílů přinesl výzkum i rozdíly slovotvorné (např. ouvoz × vývoz × souvoz). Byla zachycena nejen po- 

jmenování jednoslovná, ale i sousloví (hluboká cesta, ouvozová c.). 

Podoba úvoz (shodná se spis. jazykem) byla z mapování vyloučena. Byla zaznamenána především v svč. 

oblasti, kde se objevuje zpravidla vedle nář. výrazu hlubočina a hlubočice. 

Podoba houvoz s protetickým h má ve srovnání s PRO E3 větší rozsah; tato hlásková obměna byla navíc 

zapsána i na Manětínsku, Zábřežsku a záp. Boskovicku. 

Místy se významově liší spojení hluboká cesta od pojmenování vývoz. Vývoz totiž označuje pouze vymle- 

tou cestu vedoucí od statku přímo do polí. 

Hláskoslovné diference adjektiva hluboký viz V-96. 

Ve městech nebyla tato položka předmětem zkoumání. 

3  Základní protiklad tvoří jednoslovná pojmenování ouvoz/vývoz proti pojmenování dvojslovnému – hlubo- 

ká cesta. Častá dubletnost a tripletnost výrazů je charakteristická hlavně pro území Čech. 

Výraz ouvoz se objevuje v Čechách (vyjma jzč. okrajové úseky), na sev. Moravě s přesahem na jih k Brnu 

a Telečsku. Slovotvorná obměna vývoz byla zapsána zvláště v již. polovině střm. nářečí, dále v oblasti čm. dia- 

lektů a ve Slezsku. Další slovotvorná varianta souvoz se zcela ojediněle vyskytuje v záp. Čechách a na 

Novopacku. Zcela sporadicky bylo v Čechách zaznamenáno sousloví ouvozová cesta. 

Dvojslovné pojmenování hluboká cesta je doloženo z nářečí jzč. (zde často dubletně se slovem ouvoz) 

a vm. Porůznu se toto sousloví vyskytuje i na ostatním území, zejména ve vých. Čechách a ve Slezsku. V pod- 

orlickém úseku a na Litomyšlsku přechází v jednoslovný výraz hlubočina, popř. hlubočice. 

4 hlubočice  jen nář. (hluž. hłubočica ‚hluboký lučinatý důl‘) — Viz 

hlubočina. 

hlubočina  v sled. významu jen nář. (Jg ‚úžlabina‘, SSJČ říd. ‚hloub- 
ka, zejm. ve vodách‘, SSJ hlbočina ,místo s velkou hloub- 

kou‘, hluž. hłubočina ‚hluboké údolí‘) — Derivací od adj. 

hluboký, příp. univerbizací spojení hluboká cesta. 
hluboká cesta  jako sousloví jen nář.; Jg — Sousloví. 

 

ouvoz  jen nář.; Jg též úvoz, SSJČ i SSJ úvoz — Z psl. kořene *-voz-, 
z ǫ-, což je asi vokalická podoba prefixu vъn-, tedy ze spo- 

jení vъ-voz-; ouvoz je stará nář. podoba, zejm. čes., počáteč- 

ní ou- < ú < ǫ. 
ouvozová cesta  jen nář.; SSJČ i SSJ úvozová cesta — Sousloví. Viz 

ouvoz. 

souvoz  jen nář.; Kt — Viz ouvoz. 
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vývoz  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář. (pol. wąwóz ‚údolí‘) — 
Viz ouvoz. 

vývozek  jen nář. — Od vývoz, viz tam. 

5 ouvoz Ru 1, 2 — hliboká cesta Ju 3, 5, Ru 1, 3 — oužlabina Ju 2, 3 — houle Po 1 — probraná cesta Ju 3 — endek Ju 1 — vivitá cesta Ju 5 — šanec 

Ju 6 — ajnšnit Ru 5 

6 AJK 9:3 

Mj 

145 silnice (1272) — mapa s. 331 

1 M silňice (silňíce 115, 117, 129, 126, 160, 162, 211, 74, sílňice 118, 437, 445, 453) — selňice (selňíce též 161, 

728, sélňica 634, 673) — slňice 

silňic (silňíc 115, 117, 501, selňic 623, 627, 638) 

cesta 

cysarka (c’i- 803, 812, čy- 807, ťi- 814) 

císařská (c. cesta 828) 

hračeca 666 

hracká (h. cesta 817) 

hučňica 

valcufka 

válaná cesta 723 

šoseja (šošeja 830, šaseja 818, 819, 830, šašeja 830) 

2  Mapa zobrazuje zeměpisné rozdíly v nářečním označení silnice, tj. uměle zpevněné široké cesty určené 

k dopravnímu spojení. Vedle diferencí lexikálních byly zaznamenány též varianty slovotvorné, související s po- 

stupem univerbizačním (např. císařská cesta × císarka) a substantivizačním (císařská cesta × císařská); morfo- 

logickou povahu má rozdíl silnice × silnic. Nepravidelné obměny hláskoslovné byly doloženy zejména u po- 

jmenování silnice (selnice, slnice, příp. sílnice). Obměna selnice je dvojího původu. V Čechách svědčí 

o svébytném vývoji tautosylabického -il-, na Moravě je reflexem střm. změny i > y > e, jejíž rozsah byl zde za- 

znamenán v mnohem větším rozsahu, než zachycují PRO – mapa F1a. 

Slovotvorná motivace nářečních označení sledované reálie vychází ze základů substantivních (hradská, cí- 

sařská) a adjektivních (hučnice, valcůvka, silnice). 

3  Výrazná lexikální diferenciace je soustředěna na sv. část území českého národního jazyka. Zatímco 

v Čechách a na téměř celé Moravě s výjimkou jejího sv. okraje bylo doloženo nedubletní označení silnice (s pří- 

padnými slovotvornými a hláskoslovnými obměnami), je pro Slezsko s přilehlým Valašskem a sv. okrajem ná- 

řečí střm. příznačné pestřejší lexikální rozrůznění. Na celém tomto území (kromě jeho sev. okraje) byl zazna- 

menán ekvivalent cesta. Protože toto substantivum může mít širší význam ‚nezpevněná cesta‘, je zpřesňováno 

dalšími atributy, které se po elipse výrazu cesta substantivizovaly. Pojmenování hradská se objevuje v sv. okra- 

ji nář. vm., označení císarka, doloženému v reliktech už jen u starší generace zvláště v záp. úseku slez. nář., od- 

povídá pojmenování císařská, které bylo zachyceno zcela ojediněle na Frýdecku a na Brněnsku. V záp. části 

slez. nářečí s ojedinělými přesahy na sev. Valašsko se objevuje označení hučnice, ze sev. Těšínska byl zazname- 

nán ekvivalent valcůvka. Hlučínsko charakterizuje přejaté označení šoseja. 

U pojmenování silnice, které převažuje na ostatním území, byly doloženy vedle morfologické varianty sil- 

nic/selnic (Náchodsko, Brněnsko a Kyjovsko) četné obměny hláskoslovné. Podoba selnice byla zaznamenána na 

širokém okraji jzč. nářečí a při vých. hranici nář. střč., odděleně se objevuje též v podkrkonošském úseku, vý- 

razně pak převažuje na větší části nář. střm. Varianta slnice tvoří celistvý areál v záp. části nář. jzč. Podoby se 

zdlouženou samohláskou (sílnice, sílnic, silníce) byly zaznamenány sporadicky v nář. svč. (Náchodsko, 

Litomyšlsko). Označení v městských bodech odrážejí situaci ve venkovském okolí, ve střm. městech se objevu- 

je i podoba silnic. 

4 cesta  stč., Jg, SSJČ ve významu širším ‚nepříliš široký pruh země 

ušlapaný nebo projetý a zvlášť upravený pro chůzi nebo pro jízdu 

menšími povozy‘, SSJ — Psl. *cěsta ‚volný průchod‘. 
císarka  jen nář. — Univerbizací ze slovního spojení císařská cesta, 

r v důsledku depalatalizace. 

císařská  jako substantivizované adj. jen nář.; SSJČ císařská 
 

 

silnice ‚státní silnice v Rakousku-Uhersku‘ — Sub- 
stantivizované adjektivum, elipsou ze slovního spojení cí- 

sařská cesta. 

hradčice  jen nář. — Univerbizací ze slovního spojení hradská cesta 
(silnice). 

hradská  jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ i hradská cesta zast. — 
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Substantivizované adjektivum, elipsou ze slovního spojení 
hradská cesta. 

hučnice  jen nář.; Jg i hlučnice, obojí mor. a slc. — Mch vyhúcaná 

cesta ‚vyježděná‘, hučnice ‚jiná cesta než silnice‘, nejasné 

(možný též vliv lidové etymologie, od hlučnice, to univerbi- 

zací ze slovního spojení hlučná cesta, hu < hłu vývojem hlás- 

ky ł). 
selnice  jen nář. — Kmenové -e- souvisí jednak s redukcí samohlásky 

i ve spojení -il-, jednak (na Hané) se změnou i > y > e. Viz sil- 

nice. 

silnic  jen nář. — Od silnice změnou morfologické charakteristiky. 
Srov. I-186 světnice. Viz silnice. 

silnice  stč. silnice i silná cěsta, Jg i silná cesta, SSJČ — Univerbizací 

ze slovního spojení silná cesta. 

slnice  jen nář. — Skupina sl < sil analogií k případům zániku průvod- 

ního vokálu u slabikotvorného l. Viz silnice. 

šoseja  jen nář.; pol. szosa, hluž. šoseja — Přejato z fr. 
valcůvka  jen nář. — Ze slovního spojení válcovaná cesta. 

válená cesta  jen nář. — Sousloví cesta + válená ‚válcovaná‘. 

5 silnic Po 1 — silňica Ju 6, Ru 5 — silňice Ju 1–4, 6, Ru 1–4 — drum Ju 1 

6 ASJ IV 13:1a, MAGP 290, AJPP 340 

Kl 

146 příkop u cesty (1274) — mapa s. 333 

1 M příkop — křikop 

příkopa (prjékopa 755, příkopka 649, 704) — kříkopa (křípoka 650, 684) — křípopa 

zákop 

zákopa 

škarpa (škarba 516, 602, škarka 411, 419) 

strouha — struha 

stoka 

pangejt — pankejt — panget (panket 156, 161, 162, 240, 304) 

taluta (též kalut 138) 

rygol (rikol 102) 

járek 705, 713, 716, 72 

taras 502, 517, 627, 634, 661 

vodotok 443–445 (vorotok 444, 445, tok 444) 

šreka 405, 414, 415 

svjetlo 508, 616 

rejha 161, 162 

S šanec 447 

N lajsna 606, lejsna 606, koryto 834, svodňica 630, multra 206 

2  Nář. pojmenování pro příkop u cesty se diferencují zejména lexikálně; dále byly zaznamenány rozdíly slo- 

votvorné (příkop × zákop), v rodě (příkop × příkopa) a hláskoslovné (příkopa × kříkopa × křípopa). Všechny ná- 

zvy mohou mít kromě námi sledovaného významu ještě jiný význam, a to buď přímo v jednom nářečí (např. 

světlo, zákop), nebo v různých nářečích (např. strouha může někde označovat potok, jinde mlýnský náhon, taras 

hromadu kamení vybraného z pole, zelené chvojí, zídku, podezdívku, hráz rybníka apod., panket je častější jako 

okrajový pás silnice vedle příkopu). Některá pojmenování patřila původně do názvosloví vojenského (příkop, 

zákop, taras, škarpa). Byla zapsána řada slov cizího původu, většinou z románských jaz. (taras, taluta, panget), 

která k nám pronikla prostřednictvím cizích dělníků (ital. a fr.) pracujících u nás v 1. polovině minulého století 

na výstavbě komunikací (hlavně železničních tratí, tunelů a mostů). Přímo z němčiny byly adaptovány výrazy 

rýha a šreka. 

3  Proti nářečně rozrůzněné situaci v Čechách stojí poměrně jednoduchý nář. stav na Moravě a ve Slezsku. 

Nejčastějším pojmenováním je slovo příkopa rozšířené téměř po celé Moravě (vyjma její jz. části). V pruhu po- 

dél celého toku řeky Moravy a na sev. okraji vm. nář. byla zapsána hlásková varianta kříkopa, v sev. Slezsku, ve 

zkoumaných bodech v Polsku a rozptýleně i jinde varianta křípopa. V střední části vm. nář. se objevuje v malé 

míře slovotvorná obměna zákopa. Slovo příkop, shodné se spis. jazykem, je typické pro svč. nář. oblast, vých. 

úsek střč. nář. a nejzápadnější cíp Moravy s přesahem na Jindřichohradecko, také proniká do mluvy mladší ge- 

nerace ve městech. Nesouvisle v Čechách byla zapsána varianta kříkop a sv. od Plzně podoba zákop. 

Výraz škarpa, hodnocený SSJČ též jako spisovný, je příznačný pro střč. nář. oblast, kde se vyskytuje častě- 

ji jako pojmenování jediné. Odtud zasahuje do sousedních areálů. Na Moravě ho nacházíme rozptýleně v dubletě 

se slovem příkopa, menší souvislý celek vytváří ve vých. Slezsku. V Čechách je časté i v pohraničních městech. 
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V jz. Čechách byly zapsány tři hlavní lexémy, jejichž areály se částečně prostupují. Je to slovo taluta (na 

území mezi Benešovem a Českými Budějovicemi), dále stoka (mezi Klatovy a Jindřichovým Hradcem) a výraz 

pangejt s hláskovou variantou pankejt (na západě Čech). S obměnou panget se setkáváme mezi Vysokým 

Mýtem a Svitavami. 

Slovo strouha se objevuje více či méně soustředěně především v záp. polovině Čech. Jeho hlásková vari- 

anta struha vytváří areál na záp. Moravě. S oběma podobami se shledáváme též na Náchodsku a v širším 

Podkrkonoší. 

Ostatní výrazy mají jen omezený výskyt. Na hranici areálů slov pangejt a taluta je mikroareál s pojmeno- 

váním šreka, záp. od Prachatic byl zaznamenán název vodotok. Slovo rygol se objevuje rozptýleně v Čechách 

i na Moravě, járek řídce ve vm. nářečích, taras porůznu v záp. polovině Moravy, rýha na Litomyšlsku, světlo zá- 

padně od Boskovic. 

4 járek  v sled. významu jen nář.; Jg mor. a slc., SSJ jarok — 

Přenesením významu (SSJČ též říd. jár, jar vše ‚rýha vyrytá 

na svahu vodou při jarním tání; stružka, žlábek‘). Viz II-133 

járek. 
kříkop  jen nář. — Asimilací na dálku z příkop. Viz tam. 

kříkopa  jen nář.; Kt Zlínsko — Rodová varianta k kříkop. Viz tam. 

křípopa  jen nář.; Kt Přerov — Z příkopa metatezí p-k-p > k-p-p. 

Viz kříkop a příkopa. 

pangejt, pankejt  jen nář.; Kt — Přenesením (SSJČ banket, panget, 

panket ob., pankejt nář., pankét nář., pangejt nář. ‚okrajový 
pás silnice, železniční trati‘). Z fr. přes něm. (Bankett). 

panget  v sled. významu jen nář.; Kt Litomyšlsko — Přenesením. Viz 

pangejt. 
příkop  stč. (též ‚násep‘), Jg, SSJČ, pol. przykop ‚nespecifikovaný 

podélný výkop‘ — Deverbativum od překopat, stč. přěkopati 

to od kopat (zemi motykou). 
příkopa  jen nář.; Jg mor. a slc., SSJČ nář., SSJ priekopa, pol. przy- 

kopa ‚nespecifikovaný výraz pro jakýkoliv příkop‘ — Rodová 

varianta k příkop. Viz příkop. 
rigol  SSJČ, SSJ (Kt ‚stoka‘) — Z fr. prostřednictvím něm. (Rigol(e)). 

rýha  v sled. významu jen nář. — Přenesením (Jg též rejha ‚strouha‘, 

SSJČ ‚protáhlá prohlubenina, stružka‘). Přejetím střhn. rīhe. 
stoka  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (Jg ‚stoka‘, 

SSJČ ‚umělá strouha k odvádění dešťové nebo přebytečné 

vody‘). — Deverbativum od stéci, to do psl. *tekti ‚plynout, 

běžet‘. 

 

strouha  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu (stč., Jg, 

SSJČ ‚umělé otevřené vodní koryto‘). Od psl. *struga. Srov. 

II-134 potok. 
struha  jen nář. — Viz strouha, -u- výsledkem starého krácení ve 

dvojslabičných substantivech. 

světlo  v sled. významu jen nář.; Bš Boskovicko — Motivace nejasná. 
šanec  jen nář. — Přenesením významu (stč. pl. šancě ‚hradby, zá- 

kop‘, Jg též šanc ‚okop, zákop‘, SSJČ pl. šance zast. ob. 

‚hradby, valy, násep‘). Z něm. Schanze. 
škarpa  Jg, Kt též škarba, SSJČ, Bš (též ‚příkop u železnice‘) — Ze 

st. něm. Skarpe. 

šreka  jen nář. — Z něm. Schräge. 
taluta  jen nář.; Kt též taluť, SSJČ nář. — Adaptací výrazu přejatého 

z fr. 
taras  v sled. významu jen nář.; Jg ‚podlouhlý příkop u polí a luk 

proti vodě‘, ALJ Novopacko, Bučovicko — Přenesením 

(SSJČ ‚navrstvený, narovnaný násyp z kamení nebo jiné 
hmoty‘). Přejato ze staršího něm. Tarrass (to z latiny). 

Původně násyp z hlíny. Srov. II-125 hromada kamení vybra- 

ného z pole, II-75 chvojí. 
vodotok  v sled. významu jen nář. (Kt ‚na poli na odvádění vody‘) — 

Přenesením významu (SSJČ zast. ‚vodní tok‘). 

zákop  v sled. významu jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Přenesením význa- 
mu (SSJČ ‚hluboký příkop (zprav. s násypem) umožňující 

krytí vojáků před palbou‘). Srov. příkop. 

zákopa  jen nář.; Kt — Rodová varianta k zákop, viz tam. 

5 příkop Ju 2, 4 — přikop Ju 2, Ru 4 — křikop Po 1, Ju 1, Ru 4 — kříkopa Ru 5 — járek Ju 2, 3, 7 — šanec Ju 5, 6, Ru 1–3 — kopanka Ju 7 — graba 

Ju 1 

6 ASJ IV 14, SSA 4.69 

Om 

147 zatáčka (1275) — mapa s. 335 

1 M zatáčka (zatačka 826, 828, 829, 833, zátačka 659, 741,66, zatáč 451) 

(v)otáčka (otačka 828) 

zátoč f. 

zátočka (zátoka 117, 135) 

zátoč m. 

zátoček 

zátok (též 117) 

zátočina (za- 625, 671) 

zákrut (zokrynt 834, zakrut 827, 71, zákrutí 668, 716) 

zákruta (zákruť f. 671, 703, 709, 713) 

okrut (též 821, okrynt 831, 832, 84, okruta 819) 

skrut (skrút 702, skrynt 833–836, skruta 752) 

krut (krót 680) 

(v)oklika — okluka 
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(v)oklik — okluk 

zákluka 

zakluk 

záhib 

vohib 

(v)oblouk (obłunk 830) 

koleno 

rejd 

2  V nářečním označení zatáčky, tj. ohybu cesty, byly vedle rozdílů lexikálních (např. zatáčka × zá- 

krut × okluk × koleno) zjištěny především diference slovotvorné (např. zátoč × zátočka × zátočina × zatáčka, 

krut × okrut × skrut × zákrut). Byla doložena rovněž změna rodu podstatného jména (např. zátoč m. × zátoč f.) 

a jen ojediněle nepravidelné hláskosloví, které se zde omezuje na neprovedení přehlásky ’u > i u ekvivalentů zá- 

kluka, okluka a jejich variant. 

Po stránce slovotvorné jsou pojmenování tvořena od prefigovaných základů slovesných (z nichž nejčas- 

tější jsou od slovesa točit) a základů substantivních. 

3  Pro všechny oblasti je typická dubletnost (mnohdy až vícečetnost) označení. 

Z hlediska územního rozšíření lze za většinová považovat pojmenování odvozená od sloves zatáčet a za- 

točit, která se vyskytují takřka na celém území českého národního jazyka. Z nich nejběžnější je výraz zatáčka, 

shodný se spisovným jazykem. Jeho nedubletní výskyt byl registrován především na záp. Moravě a na Brněnsku, 

jako slovo nové však proniká do všech oblastí s jiným nářečním označením. Dva rozsáhlé areály zaujímá po- 

jmenování zátočina: jeden v nář. oblasti jzč. a sousední přilehlé polovině nář. střč., druhý pak na stř. Moravě 

s přesahem na Břeclavsko a Moravskokrumlovsko. V severní oblasti dialektů střč. byl zachycen výraz zátoč f. 

(v Poohří a na Mladoboleslavsku v mužském rodě); formou zátočka se vyčleňuje střední úsek nář. svč., podoba 

zátoček je typická pro Náchodsko. Z Podještědí se dokládá označení zátok. 

Východní polovinu Moravy a dialekty slezské charakterizují jiné lexémy: na území stř. a sev. části nář. vm. 

a ve frenštátské nářeční podskupině vytváří areál pojmenování zákrut (již. polovina této oblasti s přesahem až na 

Prostějovsko se vyděluje variantou zákruta, přilehlé Holešovsko slovotvorným regionalismem krut). Na 

Těšínsku a dále na severu v českých bodech v Polsku byla zaznamenána podoba okrut, obměna skrut dominuje 

na Jablunkovsku. Pojmenování okluk (oblastně v původní podobě s nepřehlasovanou kořennou samohláskou) se 

soustřeďuje zejména do stř. části vm. nář. Objevuje se však i dále na Vsetínsku a Příborsku a v záp. polovině 

slezských dialektů pak přechází ve slovotvornou obměnu zákluka. Podoba s přehláskou oklik se vyskytuje i jin- 

de, hlavně však v svč. nář. a v centrální části přechodného pásu česko-moravského. Podoba oklika je vzácnější. 

V celých Čechách (s výjimkou jejich okrajů) je dále častý výraz záhyb (případně ohyb), pojmenování oblouk se 

dokládá roztroušeně z celého zkoumaného území. V Podkrkonoší (a odděleně pak v ostravickém úseku) se vy- 

skytuje regionalismus koleno, Chodsko a Zábřežsko se vydělují pojmenováním rejd. 

4 koleno  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě tvarové 

podobnosti. 

krut  jen nář. — Od kroutit ‚otáčet‘. 

oblouk  v sled. významu jen nář. —Specifikací významu. 
ohyb  SSJČ, SSJ — Od ohýbat. 

oklik  jen nář.; Jg, SSJČ zast. a nář. — Od oklika vlivem výrazů ohyb, 

záhyb, viz oklika. 
oklika  Jg, SSJČ — Od okluka přehláskou u > i, viz okluka. 

okluk  jen nář.; stč. okľuk, Jg — Rodová varianta mužského rodu vý- 

razu okluka, viz tam. 
okluka  jen nář.; SSJ okľuka — Od slovesa odvozeného z psl. *kljuka 

‚hák, hákovitý předmět‘. 

okrut  jen nář. — K nář. kroutit ‚otáčet‘. 
otáčka  SSJČ říd. — Od otáčet. 

rejd  jen nář.; Jg „příkrá oklika na silnicích nebo cestách“, SSJČ nář. 

— Adaptací výrazu přejatého z něm. (srov. střhn. reide ,otá- 
čení, obrat‘). 

 

skrut  v sled. významu jen nář; pol. skrtęt — Od nář. skroutit ‚zato- 
čit‘. 

záhyb  SSJČ říd. — Od zahýbat. 

zákluk  jen nář. — Rodová varianta mužského rodu výrazu zákluka, 
viz tam. 

zákluka  jen nář.; Kt Ostravsko — Viz okluka. 

zákrut  SSJČ, pol. zakrtęt — Od zakroutit. 
zákruta  SSJČ říd., SSJ — Od zakroutit. 

zatáčka  Jg též zatáč f., SSJČ, SSJ — Od zatáčet. 

zátoč  m., f. Kt zátoč f., SSJČ zátoč m. i f. říd. — Od zatočit, případ- 
ně zatáčet. 

zátoček  jen nář. — Od zatočit. 

zátočka  SSJČ poněk. zast. — Od zatočit. 
zátočina  Kt, SSJČ říd. — Od zatočit. 

zátok  v sled. významu jen nář. — Od zatočit. 

5 zatáčka Po 1, Ru 4 — zátačka Ju 6 — zavotáčka Ju 1 — zátočina Ju 3–5, Ru 1–3 — okluk Ju 7 — okuka Ju 7 — záhib Ju 1 — závoj Ju 1 — rejd 

Ru 1 

6 ASJ IV 15, SSA 4.68 

Kl 
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148 horní (1232) — mapa s. 337 

1 M horňí (-ňə 603, 610, hurňi 813, 827, gurňi 834) 

hořeňí 

hořejňí 209, 225, 226, 22 

hořejší — horejší (též 429) 

vrchňí (svrchňí 447) 

vyšňí 

2  Mapa zachycuje nář. ekvivalenty adjektiva horní, tj. umístěný, ležící nahoře, vysoko nebo výše. Materiál 

přinesl vedle diferencí lexikálních i rozrůznění slovotvorné (horní × hoření × hořejší) a hláskoslovné (hořej- 

ší × horejší). 

Nář. výrazy byly zjišťovány ve dvou závazných kontextech: jednak byl význam sledován ve spojení ‚hor- 

ní, např. část obce‘ (pozdější redakcí dotazníku upraveno na ‚horní, např. v terénu‘), jednak jako ‚horní, např. vě- 

tev na stromě‘. Zejména v Čechách bylo rozlišování těchto dvou významů zkoumaného adjektiva irelevantní. 

Významový rozdíl vyniká v případech dubletnosti jen na Moravě, kde lze lišit označení horní, vyskytující se vý- 

lučně ve spojení s částí obce, a výraz vrchní, jenž byl zachycen ve výše uvedeném druhém kontextu. 

3  K základnímu lexikálnímu protikladu vytvářenému opozicí mezi výrazem vrchní (na Moravě, ve Slezsku 

a ve vých. části svč. nář.) a slovotvornými variantami od základu hor- (v Čechách) se připojuje jako okrajový re- 

gionalismus slovo vyšní (v nejvýchodnější části Slezska). 

Na větší střední části Čech s výběžkem až na Náchodsko je běžná podoba hořejší, hlásková varianta ho- 

rejší je příznačná pro záp. Čechy a v návaznosti též pro Prachaticko, Českobudějovicko a území mezi Příbramí 

a Táborem. Forma hoření zaujímá oblast severně od linie měst Kadaň – Praha – Hradec Králové. Zejména na 

Roudnicku se vyskytuje obměna hořejní. 

Varianta horní pokrývá široký pás na přechodu mezi Čechami a Moravou, táhnoucí se od Vysokého Mýta 

až k Slavonicím, a jako dubleta je hojná po celé Moravě (četná je zejména ve vm. dialektech) i v části Slezska; 

jako novější podoba proniká všude do městské mluvy. 

4 horejší  jen nář. — Z hořejší, viz tam; -r- analogií podle slovního zá- 

kladu hor-. 

horní  stč., Jg též horný, SSJČ, SSJ horný, pol. górny, hluž. horni — 

Příponou -ní k základu hor-. 
hořejní  stč. hořějní, Jg zast., SSJČ zast. a nář. — Z hoření, viz tam; 

-ej- analogicky podle hořejší. 

hořejší  stč. hořější komparativ, Jg, SSJČ — Příponou -(e)jší k stč. ad- 
verbiu hořě ‚nahoře‘. 

 

hoření  Jg, SSJČ kniž. — Příponou -ní od stč. adverbia hořě. 

vrchní  Jg, SSJČ, SSJ vrchný, pol. wierzchni — Příponou -ní k zákla- 
du vrch-. 

vyšní  Jg též vyšný, SSJČ též vyšný slc., SSJ vyšný hovor. — Příponou 

-ní k základu vyš-. 

5 horňí Ju 1, 7 — horňi Po 1, Ju 2, 4 — hořejší Ju 3, 5, Ru 2 — hořejši Ru 4 — hořejšňi Ru 4 — vrchňí Ju 6, Ru 5 — vrchňi Po 1 

6 ASJ IV 329 

Fi 

149 dolní (1233) — mapa s. 339 

1 M dolňí (dolny 801) — dulňi (též 826, 834, 836) 

doleňí 

dolejňí 

dolejší 

spodňí 

ňižňi 

2  Nář. ekvivalenty adjektiva dolní, tj. umístěný, ležící dole, nízko nebo níže, naspodu, vykazují vedle lexi- 

kálních rozdílů též diference slovotvorné (dolní × dolení × dolejší) a hláskoslovné (dolní × dulní). 

Jako opozitum k horní byly nář. výrazy pro dolní zkoumány ve stejném kontextu, tj. ve spojení ‚dolní, 

např. část obce, popř. v terénu‘ a ‚dolní, např. větev na stromě‘ (viz II-148 horní). 

O dubletnosti označení dolní a spodní platí totéž, co o dubletě horní a vrchní: lexém dolní byl vázán pře- 

vážně na kontext s částí obce, slovo spodní na kontext s větví stromu. 
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Také ostatní lexikální a slovotvorné varianty vytvářejí opozitní dvojice, např. dolení – hoření, dolejší – ho- 

řejší, nižní – vyšní. 

3  Hlavní lexikální protiklad mezi odvozeninami od základu dol- (na celém zkoumaném území) a výrazem 

spodní (na většině Moravy s přilehlým pásem stř. a již. Čech a ve Slezsku) doplňuje okrajový regionalismus niž- 

ní (v nejvýchodnějším Slezsku). 

Slovotvorné varianty dolení a dolejší se územně shodují se svými protějšky hoření a hořejší/horejší stejně 

jako obměna dolejní s hořejní (srov. II-148 horní). 

Slovo spodní se vyskytuje většinou jako dubleta s výrazem dolní (ten jako jediný je doložen zejména 

z vých. Čech a přilehlého Zábřežska), má však větší rozsah než jeho opozitum vrchní, na záp. zasahuje až 

k Ledči nad Sázavou, řídce se dokládá i dále v Čechách, zejména v Polabí. Pro širší Opavsko je charakteristic- 

ká hlásková varianta dulní. 

4 dolejní  jen nář. — Z dolení, viz tam; -ej- analogicky podle dolejší. 

dolejší  stč., Jg, SSJČ — Příponou -(e)jší k základu dol-. 

dolení  stč., Jg, SSJČ kniž. — Příponou -ní k adverbiu dole. 

dolní  stč. též dolný (ve jménech místních), Jg, SSJČ, SSJ dolný, pol. 
dolny, hluž. dólny — K základu dol-. 

 

dulní  jen nář. — K základu dul- v návaznosti na polštinu (snad od 
subst. dół ,jáma‘). 

nižní  stč., Jg, SSJČ též nižný, obě zast., SSJ nižný hovor., hluž. niž- 

ny — K základu niž-. 
spodní  Jg též zpodní, SSJČ, SSJ spodný, pol. spodni, hluž. spódni — 

K základu spod-. 

5 dolňí Ju 1, 4, 7 — dolňi Po 1, Ju 2, 4 — doulňi Ru 3 — doleňí Ju 1 — dolejší Ju 3, 5, Ru 2 — dolejšňi Po 1, Ru 4 — spodňí Ru 5 — spodňi Ju 6 

6 — 

Fi 

150 shora (1236) — mapa s. 341 

1 M zhora — schora 14 — zhúra 159, 447 — schura 465 

zhúri — schúri (též 448) 

zezhora — zeschora 

zezhúri — zeschúri 120 

vodzhora — votschora — vodzhúra — votschúra — vodezhora 433, 449 — vodeschora 

vodzhúri (vodhúri 159) — votschúri 

zhořejška (zezhořejška 426) 

zvrchu (svrchu 644, zvrәchu 747) 

zvrcha (zesvrcha 335, 447) 

zvršku (-ŕ- 735) 

zvrška 611, 657, 660 (-ŕ- 744) 

vodzvrchu 505 (votsvrchu 630) 

N s kopca 832, 833 

2  Bylo sledováno zeměpisné rozšíření nář. adverbií s významem ‚shora‘ v závazném kontextu „spadl shora“. 

Vedle výrazného lexikálního protikladu -hor- × -vrch- se v získaném nář. materiálu projevila též hojná diferen- 

ciace slovotvorná (zhora × zezhora × vodzhora × zhůry × zezhůry × vodzhůry) a hlásková (např. vod- 

zhora × votschora × vodzhůra × votschůra). 

Ve spisovné češtině bývá v sledovaném významu užíváno adverbií shora, seshora, odshora, svrchu a oje- 

diněle též shory. Všechny tyto výrazy byly zachyceny i v nářečí. Adverbia s náslovným o- však byla zjištěna jen 

v podobě s protetickým v-. 

U příslovcí obsahujících souhláskovou skupinu sh dochází na většině zkoumaného území ke zpětné asi- 

milaci: sh > zh (např. zhora). Pouze v několika areálech v Čechách se uplatnila asimilace postupná – sh > sch 

(schůry atd.). Protože nebyla provedena v takovém rozsahu, jak jej udává mapa PRO E2, je na mapě sledována. 

Aby mohly být postiženy výsledky asimilací, jsou předpony a počáteční hlásky základů, u nichž k asimilaci do- 

chází (např. též zvrchu, zezhora), uváděny v konkrétním nář. znění důsledně jak na mapě a v legendě, tak ve 

všech oddílech komentáře. Patřičná pozornost bude asimilacím věnována v oddíle Hláskosloví. 

Nář. adverbia typu zhora, zhůra považujeme za pouhé hláskové varianty, neboť jejich dnešní základová sa- 

mohláska závisela na výběru příslušné stč. varianty (hora/hóra), s níž byla předložka spojena. K významovému 
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rozlišení hora, hůra (ze stč. hóra) došlo až v nové češtině. (SSJČ – hora ‚vyvýšenina‘, nář. ‚les‘, zast. a nář. ‚vi- 

nice‘, zast. ‚důl‘; hůra nář. ‚hora‘, nář. ‚půda, podstřeší‘.) 

3  Výrazný protiklad tvoří adverbia se základem -hor-/-hůr-, jež jsou typická pro Čechy a zčásti i pro oblast 

nářečí přechodného pásu čes.-mor., a adverbia se základem vrch-/vrš-, doložená téměř výhradně z Moravy. 

V Čechách převládají dvě podoby: zezhora a zhůry. Příslovce zezhora se vyskytuje v jzč. a střč. nářečích; na 

Mladoboleslavsku byla zjištěna jeho slovotvorná obměna zezhůry. Podoba zhůry vytváří velký areál na většině 

území svč. nářečí (kromě jeho sz. okraje). Vedle těchto většinových výrazů jsou především ve východní polovi- 

ně Čech rozšířena adverbia obsahující předponu od-/ode-. Nejvíce jsou soustředěna v sev. části svč. nářečí (od- 

zhůry, otschůry, odzhora), v úseku náchodském a podorlickém (odzhůry) a ve vých. části střč. nářečí s přilehlý- 

mi úseky jv. Čech, záp. a jz. Moravy (odzhora, odzhůra, otschora, otschůra, odeschora). Na širším Kolínsku 

a sporadicky též v již. Čechách se vyskytuje adverbium zhořejška. Výraz zhora nevytváří ucelený areál; byl uží- 

ván spíše v městské mluvě. 

Postupná asimilace sh > sch byla nedůsledně a s různou intenzitou zachycena především v oblasti jihozá- 

padočeské (zejména zeschora), na širším Berounsku (zeschora) a Ledečsku (otschora, odeschora, otschůra, ot- 

schůry apod.), v sev. pásu svč. nář. (otschůry, schůry, zeschůry) a sporadicky i jinde. 

Na Moravě byly kromě zcela převládajícího výrazu zvrchu zjištěny ojediněle (zejména v jz. části) další 

slovotvorné varianty (zvrcha, zvrška, zvršku). 

Ve městech je v podstatě stejná situace jako v příslušném venkovském okolí; pouze do některých měst 

proniklo příslovce zhora. 

4  Základem uvedených adverbií se staly předložkové vazby substantiv hora/hůra, vrch, ojediněle též hořejšek, vršek. Jejich původní 

konkrétní význam byl vystřídán abstraktním významem směrovým. Předložky s/se a od/ode se pojí s genitivem těchto podstatných jmen, 

případně s adverbii s významem ‚shora‘ (zezhora, odzhora apod.). Při tvoření byl uplatněn způsob prefixálně-konverzní. (Podrobněji viz Z. 
Rusínová, Tvoření staročeských adverbií, Brno UJEP 1984.) 

V adverbiích typu zhora byl formant -a zvolen podle antonyma zdola. Souhlásková skupina sh podléhá častěji asimilaci zpětné (zh), 

řidčeji asimilaci postupné (sch). 
odzhora  SSJČ odshora, SSJ odhora. 

odzhůry  jen nář.; SSJČ nář. odshůry. 

odzvrchu  jen nář.; SSJ odvrchu, dluž. vot wjercha. 
zezhora  Jg seshora, ze zhora, SSJČ seshora, dříve psáno též ze- 

shora. 

zezhůry  jen nář. 

zhora  Jg, SSJČ shora (s výslovností zh-), SSJ. 

zhůry  jen nář.; stč. shóry, Jg z hůry, s hůry, shůry, s hory, říd. shory 

(s výslovností zh-), pol. z góry. 
zvrcha  jen nář.; stč. svrcha, dluž. zwjercha. 

zvrchu  stč. svrchu, Jg s vrchu, SSJČ svrchu, SSJ zvrchu. 

zvršku  jen nář.; Jg svrchku. 

Ostatní podoby nebyly zjištěny v žádném z excerpovaných slovníků. Jsou pouze nář. 

5 vozhúra Ju 1 — vozhúri Ju 1, 2 — zezhora Ju 3, 5, Ru 2, 3 — vozhora Ju 2 — vodzhora Ru 2 — zhúri Po 1, Ju 4 — zvrchu Po 1, Ju 4, 6, Ru 5 — 

zhořejška Ru 4 — zvejški Ru 3 

6 — 

Pl 

151 rozednívá se, svítá (1476) — mapa s. 343 

1 M dňí se (deňí se 452) 

rozedňívá se (s’e) (rozdňivá se 230) 

šeří se (šeřá se 714) — šaři se (s’e) 819, 822, 830, 836 

šírá se 

rošeřívá se 645, 704 (roššeřívá se 685, rošeřuje se 137) 

svítá (svitá 730, 742, 750, 752, 753, 755, 757, sf- 736) 

svítá se (svitá sa 726, 743, 748, 749, sf- 828) 

svjetlí se (svjetlá se 712, 739, 740) 

rosvjetlívá se (rosvjetluje se 820) 

rozbřeskává se 

rozbřeskuje se 

rozbrejžďívá se 118, 119, 130 

brejžďí se 304 (brijžďí se 301, brejží se 302, brzgá 751, 752) 

vidňi se (s’e) (též 830) 

rozvidňo se 826 
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jasňi se 719, 808, 810, 818 

raňí se 712 (raňí sa 757, ráňá se 642) 

blíčí se 457 (je blíkavo 425, 458) 

S zorí sa 757 

N jitří se 07, brinďí se 419, šimrá se 655, je vidno 829, je přede dnem 509, ďelá se den 406, 706, 740, ďelá se šero 159, ďelá se ráno 218 

2  Nář. ekvivalenty s významem ‚rozednívá se, svítá‘ vykazují především diference lexikální a slovotvorné, 

méně hláskoslovné (např. šeří se × šaří se). Některá slovesa jsou rozlišena příslušností k různým slovesným tří- 

dám (např. šeří se × šírá se). Jsou doložena i imperfektiva. Tvoří se od prefigovaných sloves, jejichž prefix roz- 

vyjadřuje odstín ‚rozvinutí děje‘ (např. rozednívá se, rozbřeskává se). 

Na mapě neregistrujeme východomoravské krácení ve kmeni slovesa svítá (se), přestože tento hláskový 

jev nepatří k PRO. 

Zaznamenané výrazy se především odvozují od adjektiv, která vyjadřují různé světelné dojmy (např. jas- 

ní se); méně je derivací ze základů substantivních (např. dní se). 

Spojení typu je přede dnem, dělá se den atd. nepovažujeme za plně terminologická, a proto jsme je z ma- 

pování vyloučili. 

Ve městech nebyl nář. výzkum proveden. 

3  Výraz rozednívá se byl zaznamenán na většině zkoumaného území. Méně častý je ve vm. nářeční oblasti 

a ve Slezsku; zde se však často objevuje základové sloveso dní se. 

Sloveso šeří se se vyskytuje v centrálním úseku střm. dialektů s přesahy na sev. Brněnsko, v sev. části čm. nářečí, 

v nejvýchodnějším úseku svč. nářečí a v úzkém pruhu táhnoucím se podél bývalé zemské hranice 

česko-moravské (s výjimkou Telečska); ojediněle je i na Slovácku. Ze širokého Boskovicka a sev. Brněnska je 

doloženo v odvozenině šířá se, na Hlučínsku šaří se. Další odvozenina rozšeřívá se je na Zábřežsku. 

Sloveso svítá se bylo zachyceno rozptýleně v svč. nářečích (na Valašsku v hláskové obměně svitá se). Jako 

nereflexivní bylo toto sloveso zapsáno více či méně roztroušeně na celém území, především však v svč. dialek- 

tech (na vých. Moravě převážně nedubletně v hláskové variantě svitá). 

Zbývající nář. doklady vytvářejí malé areály. Sloveso světlí se má Uherskobrodsko a ojediněle středoo- 

pavský nář. typ. Derivát rozsvětlívá se byl zaznamenán mezi Novým Městem na Moravě a Třebíčí a na Valašsku. Vidní 

se (sporadicky rozvidňá se) tvoří malý areál v nejvýchodnější části slezských dialektů. 

Především v svč. oblasti se užívá výrazů rozbřeskává se a rozbřeskuje se. Brejždí se je na Domažlicku 

a Valašskokloboucku a odvozenina rozbrejždívá se zhruba na Kladsku. 

Další výrazy jasní se (Opavsko), raní se (jih vm. nářečí) jsou ojedinělé. 

4 Doklady z příslušných slovníků jsou ponechány v infinitivu. 

blíčí se  jen nář. — Pravděpodobně od blikat ‚mdle svítit‘ (blíkavý 
‚špatně vidící‘). 

brejždí se  jen nář.; stč. břiežditi sě, Jg břežditi se, ALJ též brejdít 

chod., SSJ brieždiť sa — Podle Holuba-Kopečného od psl. 
*brěskъ, jehož znělou dubletou je *brězgъ, srov. rozbřeskává se. 

dní se  stč. dnieti, Jg dníti se, SSJČ, ALJ chod., han., SSJ dniť sa, 

pol. dnieć, hluž. dnić — Od den. 
jasní se  Jg jasniti se, SSJČ — Od jasný. 

raní se  v sled. významu jen nář.; Kt raniti se — Od ráno. 

rozbrejždívá se  jen nář.; Jg rozbřežditi se, Bš rozbřežďovat sa horň., 
SSJ rozbrieždievať sa — Od rozbrejždit se, viz brejždí se. 

rozbřeskává se  SSJČ říd., SSJ rozbresknúť sa dok. — Od rozbřesk- 

nout se, to od roz-břesk, viz brejždí se. 
rozbřeskuje se  Kt, SSJČ rozbřeskovati se, ALJ Prostějov — Viz roz- 

břeskává se. 

rozednívá se  Jg, SSJČ rozednívati se, SSJ rozodnievať sa, pol. roze- 

dniewać, hluž. rozedniwać — Od rozednít se. 

rozsvětlívá se  SSJČ rozsvětlívati se říd., též rozsvětlovati se, SSJ 

rozsvetlovať sa — Od rozsvětlit se, viz světlí se. 

rozšeřívá se  SSJČ rozšeřívati se, též rozšeřovati se, říd., kniž., SSJ 
dok. rozšeriť sa bás., říd. — Od rozšeřit se, viz šeří se. 

rozvidňá se  jen nář.; Jg dok. rozvidniti se, Bš rozvidňat se, SSJ dok. 

rozvidnieť sa, rozvidniť sa, pol. rozwidnia się — Viz vidní se. 
světlí se  SSJČ též světlá se, říd. — Od světlo. 

svítá  stč. svietiti, Jg, SSJČ, Bš svitá, SSJ svitať, pol. świta, hluž. swi- 

ta — Zdloužením z psl. *svьt-. 
svítá se  Jg svítati se, SSJČ zast., dluž. swita se — Reflexivní protěj- 

šek slovesa svítat, viz tam. 

šaří se  jen nář.; ALJ šari śe Karviná, pol. szarzeje — Kmenové -a- 
vlivem polštiny, viz šeří se. 

šeří se  Kt šeřiti se, SSJČ, SSJ šerí sa — Od šerý, psl. *sěrъ. 

šírá se  SSJČ šírati nář., kniž. — Zařazení do 5. třídy slovesné prová- 
zeno hláskovými alternacemi, viz šeří se. 

vidní se  jen nář.; Kt vidniti se, Kl vidnieť, pol. widnieje — Od nář. 

vidno (Jg ‚světlo‘). 

zorí se  jen nář.; Jg zořiti se, Bš zoriť, SSJ zoriť sa — Od zora, to pře- 

jato ze slovenštiny. 

 
 

5 rozednívá se Po 1, Ju 1–3, 5, 6, Ru 3, 5 — rozedňívá sa Ju 7 — rozedňíva se Ju 1, 4 — svítá se Ru 5 — posvítá sa Ru 5 — šeří se Ju 1 — šeři se 

Ju 1 — rosv’etlívá sa Ju 7 

6 — 

Mj 
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152 slunce (1477) — mapa s. 345 

1 M slunce (sunce 738, s„uňce 818, 830–833) — słúnce 

slunco (sunco 801, súnco 701, słuňco 819) 

slunko — sunko (súnko 735, též 755) — słnko (s nko 741, 751, 752, 754) — slúnko (též 737) 

N slunečko, sluňíčko, slunéčko, sluňínko 

2  Zachycena jsou nář. pojmenování slunce (nebeského tělesa vyzařujícího na Zemi světlo a teplo). Ta se na- 

vzájem liší hlavně slovotvornými rozdíly (slunko × slunce), popř. změnou morfolog. charakteristiky (slunco); 

rozdíly povahy hláskoslovné (např. sunko × slnko × slúnko) jsou okrajové. 

Vedle výraziva neutrální vrstvy jsou v úzu běžná formální deminutiva více nebo méně expresivní povahy 

(slunéčko, sluníčko); na mapě se sledují jen pojmenování základní, citově neutrální, protože rozdíl v užívání fo- 

rem deminutivních a nedeminutivních se zeměpisně příliš neprojevuje. 

3  Výrazná dichotomie variant slunce × slunko je doplněna okrajovým neologismem slunco. 

Podoba slunce zahrnuje celé Čechy a jz. Moravu. Dále se odděleně zpravidla nedubletně vyskytuje na sev. 

Valašsku (na sev. Vsetínsku v podobě slúnce), na Frýdecku a v přechodných nářečích slezsko-polských. Záp. 

slezská podskupina se vyděluje variantou slunco. Na zbylém území Slezska a na většině Moravy převládá for- 

ma slunko, jež se ve vm. nářečích hláskově obměňuje: v sev. a stř. úseku dochází k dloužení kmenové samo- 

hlásky (slúnko), na území mezi Vsetínem a Uherským Brodem se zachovává slabikotvorné l (místy dloužené), 

tedy slnko (sĺnko) a na již. moravsko-slovenském pomezí se zjednodušuje skupení łu, „ú v u, ú (sunko, súnko). 

4  Všechna nář. pojmenování jsou tvořena od psl. *sъlnьce. V hlavním slovotvomém rozdílu se obráží přechod od méně frekventova- 

ných jo-kmenů k o-kmenům (od sklonění podle vzoru pole k město). V podobě slunko došlo k vystřídání neproduktivního sufixu -ce běžnou 
dem. příponou -ko. U formy slunco jde o pouhé tvarové přizpůsobení podle neuter typu město. Tento proces je v záp. slezské podskupině 

zcela obvyklý, srov. polo, ojo, vajco; viz IV-6 pole. 

slunce  stč. i slnce, Jg, SSJČ, SSJ slnce bás., pol. słońce. 
slunco  jen nář.; hluž. słónco. 

slunko  SSJČ kniž. a obl., SSJ slnko, pol. słonko expr. 

5 slunce Po 1, Ju 2–5, Ru 3, 5 — slunko Ju 6, Ru 5 

6 ASJ III 258, MAGP 323, PLPJ 185, AJK 321, SSA 9.3, OLA 2425, 2426, ALE 1 

Bh 

153 vycházet (o slunci) (1478) — mapa s. 345 

1 M vycházet (vicháziť 676) — vycháďet 

vycházet (-z’- 806, -ź- 813, -dz- 757, 807, -dź- 810) 

vychoďit 

N vylézat 

2  Zjišťovaly se nářeční ekvivalenty spisovného výrazu vycházet (v kontextu „o slunci“). Zachycená pojme- 

nování vytvářejí opozici slovotvornou (vycházet × vychodit), morfologickou (vycházet × vycházat) a hláskoslo- 

vnou (vycházet × vychádět). 

Kořeny sloves vycházet a vychodit jsou od původu hláskovými variantami jednoho základu; forma vychá- 

zet je sekundární derivát slovesa vychodit. 

Ve městech nebyl výzkum proveden. 

3  Pro západní a střední část zkoumaného území je typický výraz vycházet (na jz. Moravě v hláskové obmě- 

ně vychádět), v nářečích na Opavsku, v sz. okraji vm. nář., na Holešovsku a Slovácku se objevuje varianta vy- 

cházat. Dále odtud na východ bylo zaznamenáno sloveso vychodit. 

4 vychádět  jen nář. — Územně náležitá hlásková obměna slovesa vy- 

cházet; -ď- v kořeni vlivem paralelního nedokonavého tvaru 
ind. préz. slovesa chodit. 

vycházat  jen nář.; SSJ vychádzať, dluž. wychaźaś — Původní 

 

 

podoba s nepřehlasovanou samohláskou. Od kořene chad-. 

vycházet  stč. vycházěti, Jg, SSJČ, hluž. wuchadźeć — Viz vycházat. 

vychodit  stč., SSJČ zast., SSJ vychodiť, pol. wschodzić — Od kořene 
chod-.

5 vicházet Po 1, Ju 1–5, Ru 2–5 — vychoďiť Ju 7 

6 SSA 9.4, ASJ III 402, ALE 2, OLA 2416, AJPP (východ slunce) 

Kl 
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154 stmívá se (1492) — mapa s. 347 

1 M tmí se (śe 833–836) 

stmívá se (setmívá se 223, 306, 406, 428, 438, 443, 449, 450, 452, 455, 605, ze- 804, 807, 810, 823, 

stmivá sa 746, 757, s’c’-, ść-, šč-, srov. PRO D5bcd, s’e/śe 827–829, 831, 832, 834, 836) 

šeří se (šíří se 439) 

šírá se (též 639) 

sešeřívá se 122, 245, 505 (zešeřívá se 626, 628, 630, 685, 732, 742, sešeřuje se 439, zešeřuje se 816) 

smrká se 250, 304 (zmrká sa 725, 753) — smráká se (zmráká se 627, 677, 733) 

soumrká se (též soumračí se 255, 409) 

smrkává se (zmrkává se 641, 710, 712, 713, 728, 731, 736, 744, 752) 

večeří se 680, 702, 755, 757 

kvíčeří se 644, 649 (skvíčeřívá se 717) 

zvečeřívá se 

zešemřívá sa 726, 752 

N ďelá se tma 303, 418, 438, 439, ďelá se šero 454, ďelá se soumrak 428, je šero 129, je šíráňí 310, je soumrak 444, je (nastává, začí- 

ná) kvíčerek 508, je na śćmyfke 833, začiná se tmňet 625 

2  Výzkum byl zaměřen na zjištění nář. ekvivalentů spisovného slovesa stmívá se. Lexikální diference dopl- 

ňují rozdíly slovotvorné (např. šeří se × šírá se, večeří se × kvíčeří se). 

Jsou doložena také imperfektiva. Ta se tvoří od sloves prefigovaných, mezi nimiž je nejčastější prefix s(e). 

U této předpony (zvláště před v a sonorami) převládá směrem k východu sledovaného území znělá výslovnost 

z-/ze-. Tuto znělou výslovnost předpony s-/se- na mapě nesledujeme, neboť uvedený jev je v plném rozsahu za- 

chycen na mapě I-141 umlít. Viz též V-295a sebrat, V-295b sešit. 

Na mapě rovněž neregistrujeme asibilaci u slovesa tmí se a jeho odvozeniny stmívá se. U výrazu tmí se se 

původní ť- chová stejně jako ve skupině ťe (c’-, ć-, č-), srov. PRO D5bcd. Skupina sť- se u slovesa stmívá se vy- 

víjela dvojím způsobem. Jednak došlo k její depalatalizaci (sť- > st-), jednak se změnila v s’c’-. 

Sloveso šeří se a jeho slovotvorná varianta šírá se má vedle významu ‚stmívá se‘ také význam ‚rozednívá 

se, svítá‘, srov. II-151 rozednívá se, svítá. 

Nejčastějším odvozovacím základem jsou substantiva (tmí se, večeří se), méně adjektiva (šeří se). 

Z mapování jsme vyřadili spojení typu dělá se tma, je šero, začíná se tmět, neboť je nepokládáme za ustá- 

lené frazémy. 

Města do nář. výzkumu zahrnuta nebyla. 

3  Výraz stmívá se se vyskytuje na téměř celém zkoumaném území. Základové sloveso tmí se se nachází na 

sev. Valašsku, dále zejména na Frýdecku, na území přechodných nářečí čes.-pol. a na severním Opavsku, od- 

loučeně pak na Benešovsku a Příbramsku, ojediněle i jinde. 

Pro zhruba záp. polovinu Čech je charakteristické sloveso šeří se (často v dubletě se stmívá se). Objevuje 

se rozptýleně i na většině zbývajícího území (soustředěněji na Vsetínsku a Frenštátsku). Jeho derivát šírá se tvo- 

ří areál na Domažlicku. Další odvozenina sešeřívá se je ojediněle na jihovýchodě Čech a ve vm. dialektech. 

Na Prachaticku a Českobudějovicku dominuje výraz soumrká se. Sporadické je smrká se, např. na 

Valašsku. Jeho hlásková obměna smráká se se objevuje roztroušeně zejména v jzč. nářečích, ojediněle i jinde. 

Derivát smrkává se byl zapsán porůznu v severovýchodních Čechách a častěji na Slovácku. 

Sloveso večeří se bylo zachyceno na Lipnicku a v kopaničářských nářečích. Kvíčeří se má Zábřežsko 

a dolská nářečí. Odvozenina svečeřívá se je soustředěněji na Tišnovsku a Židlochovicku. 

4  Doklady z příslušných slovníků jsou ponechány v infinitivu. 

kvíčeří se  jen nář. — Od nář. adv. kvíčeru ‚v podvečer‘. 

sešemřívá se  jen nář.; Kt zešemřívati se — Podle Mch se základové 

sloveso skládá ze zesilovacího prefixu če- > še- + *mříti ‚ne- 

zřetelně se jeviti, šeřiti‘, pravděpodobně však jde o zkřížení 

sloves šeřit a smrákat, smrkat. 
sešeřívá se  Kt dok. sešeřiti se, SSJČ sešeřívati se, zešeřívati se, SSJ 

dok. zošeriť sa — Od sešeřit se, viz šeří se. 

smráká se  Jg i SSJČ smrákati se, SSJ zmrákať sa — K psl. kořeni 
*mork-, to střída kořene merk-, viz smrká se. 

smrká se  Jg i SSJČ smrkati se, SSJ zmrkať sa — Od mrkat se ‚stmí- 

vat se‘ (psl. *mьrkati). 

smrkává se  Jg smrkávati se, SSJČ dok. smrknout se, SSJ zmrkávať 

sa — Od smrkat se, viz smrká se. 

soumrká se  Jg soumrkati se, SSJČ dok. soumračiti se zast. — Od 

předpokládaného *soumrk. 

stmívá se  Kt stmívati se, SSJČ stmívati se, setmívati se říd., SSJ 
stmievať sa, zotmievať sa — Od stmít se, viz tmí se. 

svečeřívá se  Jg též svečeřiti se, SSJČ svečeřívati se, SSJ zvečerievať 

sa — Od svečeřit se, viz večeří se. 
šeří se  SSJČ šeřiti se, SSJ šeriť sa, hluž. šěrić, dluž. šeriś, pol. sza- 

rzeć się — Od šerý, srov. II-151 rozednívá se, svítá. 

šírá se  SSJČ šírati, šírati se obě kniž. a nář. — Zařazení do 5. třídy 
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slovesné provázeno hláskovými alternacemi, viz šeří se. 
Srov. II-151 rozednívá se, svítá. 

tmí se  Jg i SSJČ tmíti se, SSJ tmiť sa, dluž. śmi śe — Psl. *tьm-ěti, to 

od *tьma. 

večeří se  jen nář.; Jg večeřiti se, SSJ večeriť sa — od večer. 

5 stmívá se Po 1, Ju 2–7, Ru 4, 5 — stmívá sa Ju 7, Ru 5 — stmivá se Ju 4 — setmívá se Ru 3 — šeří se Ru 2 — zešeřívá sa Ju 7 — smrkává se 

Po 1, Ju 2 — smrkuje se Ju 1, 2 — smráči se Ju 2 — zvečeřívá se Ju 6 

6 — 

Mj 

155 větrný vír (1544) — mapa s. 349 

1 M vír — vejr (vér 636, 665, 678, 679) 

rarach 

rarášek (radášek 123, 149, 212, harášek 112) 

prašivec 

cholomout (-mut 453, -mot 440) 

chumel 414, 415, 422 (chumelec 461) 

točák (točivec 205, 206, 519, točilek 626) 

fochr — fuchr (fukr 321) — fufr (též 324, 441, též fofrňík 203, 210, fofr 248, 251) 

meluzína 

poledňík (též 254) 

poledňák 609, 743 

poledňíček 

poledňice 

čert 230, 334, 335 (čertovo kolo 239, 328, čertova veselka / č. svadba 226, 237, 719) 

čert se žeňí 

vjetřice 

povjetrňice 118, 119, 128, 129 

povjetří 

vjetrňík 307, 309, 331 

vichr (vichr 726, 740, 754, vícher 755) — vjechar (vi- 302, ví- 301) 

víchorec (víchor 730) 

povíchr (-er 748, 808, 812, 815, 822, 824, 825, 828, 832) 

vyrbel 818, 819 

šotek 

S čertovo hovno 659, metelec, 452, metelice 452, mlejnek 461, poševica 751, rádvint 306, svinski hovno 

441, 667, škrítek 728, šóstek 638, vjehíř 317, vjejíř 717, vjetrnej mlejn 514, vrťák 642, zatok 819, zlé 

vjetr 637 

2  Na mapě je zakresleno rozšíření nářečních pojmenování pro větrný vír, tj. prudký točivý pohyb vzduchu 

kolem svislé osy. Jde o meteorologický úkaz poměrně vzácný, omezený na nejteplejší dny a nejteplejší části dnů 

v roce. Lze jej pozorovat kolem poledních hodin zejména na prašných cestách nebo na loukách při sušení sena, 

kdy se za naprostého bezvětří začne náhle vířit a zvedat prach nebo seno. Tato nezvyklost, nenadálost má v sobě 

jistou tajuplnost, jež našla odraz i v pojmenováních. V představách lidu je větrný vír spojován s nadpřirozenými 

bytostmi, přírodní jev je pojmenováván označením jeho domnělého původce (např. šotek, rarach, skřítek, melu- 

zína, čert, též čarodenice Ru 5, bosorka Ju 7). Pojmenování vycházejí často z představy točivého pohybu (točák, 

cholomut, chumelec, vír, vrták, vrbel, mlýnek, zátok) nebo je název motivován časem jeho nejčastějšího výskytu 

(poledník). Rada označení je přenesených z pojmenování náhlého, prudkého, nárazového větru (vichr, větřice, 

víchorec, povichr, povětří). 

Slovo vír má kromě hláskové podoby shodné se spis. jazykem také podobu vejr, střm. vér. Tyto formy uka- 

zují patrně na výchozí tvar výr, srov. rus. dial. vyrь, byrь. Lze pomýšlet také na souvislost s pozdější depalatali- 

zací a s širší výslovností i-ového vokálu po souhlásce v. Nelze tu vyloučit značnou roli expresivity. 

Ve městech položka nebyla zkoumána. 
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3  Repertoár nář. pojmenování pro větrný vír je mimořádně bohatý a zejména v Čechách jsou výrazy poměr- 

ně sémanticky jednoznačné. Zdá se, že na vých. Moravě a ve Slezsku sledovaný přírodní jev neměl zvláštní ter- 

mín, že se větrný vír názvem nelišil od pojmenování vichru, vichřice s nárazovým větrem. Tato pojmenování 

(zejména povichr, povětří, víchr) se tam vyskytují často dubletně vedle vír. Toto slovo, ačkoli se zde hojně šíří, 

má tu namnoze stále ještě povahu slova nového, přejatého. Uvedený výraz (vír) se nedubletně vyskytuje ve dvou 

od sebe oddělených oblastech, a to na malém území stř. a záp. Čech a na střední Moravě. Široké okraje zkou- 

maného území jsou pak charakterizovány příznakovými nářečními výrazy. 

Na Roudnicku s přesahy na Mladoboleslavsko se rozkládá oblast výrazu točák, od ní směrem na východ 

až na Královéhradecko leží rozsáhlé území s výrazem rarášek, dále se ve vých. polovině svč. nářečí s přesahem 

na celé Zábřežsko a v mikroareálu na sz. Brněnsku vyskytuje oblast slova větřice. Jzč. nářečí jsou charakterizo- 

vána výrazy prašivec (již. úsek), vichr (Strakonicko a Klatovsko; na Domažlicku v hláskoslovné obměně věchar 

a na Uherskobrodsku v podobě víchr), fufr (Příbramsko), fuchr (Plzeňsko), fochr (jz. Rakovnicko). Rozsáhlé 

území vých. části střč. nářečí, přilehlý úsek čm. nářečí, Třebíčsko a Znojemsko se vydělují výrazem poledník 

(v slovotvorné variantě poledníček na již. okraji uvedeného území a v rodové obměně polednice na Ledečsku 

a též na Uherskobrodsku). 

Mikroareály v Čechách tvoří ještě výrazy cholomout (Jindřichohradecko a vých. Českobudějovicko), 

chumel (sv. Strakonicko), šotek (Kolínsko), meluzína (Strakonicko), povětrnice (Náchodsko s Kladskem), 

větrník (sev. Klatovsko) a čert, čertova veselka, popř. obrat čert se žení (zejména mezi Rakovníkem 

a Příbramí). 

Na větší části Moravy převládá slovo vír, jen již. a vých. okraj má nezřídka v dubletách výrazy další, 

– a jak už bylo uvedeno – víceznačné, a to Břeclavsko a jz. Uherskobrodsko víchorec, větší část Slezska a sev. 

Valašsko povichr, již. okraj slez. nář. a sev. okraj střm. nářečí povětří. 

4 čert  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu. 

čert se žení  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚plískanice s vichřicí‘) — 
Expresivní metaforické vyjádření. 

čertovo hovno  jako sousloví jen nář. — Expresivní slovní spojení. 

fochr  v sled. významu jen nář. (SSJČ zast. ‚fukar‘, ‚vějíř‘) — 
Přenesením významu slova přejatého z něm. (Fächer ‚vě- 

jíř‘). 

fufr  jen nář. (SSJČ zast. fofr, ‚fukar‘, ‚vějíř‘) — Obměnou z fofr a pře- 
nesením významu slova přejatého z něm. 

fuchr  jen nář. — Obměnou z fochr, viz tam. 

cholomout  jen nář.; Jg cholomot, Kl cholomut — Od kolotati ‚vířit‘, 

to z kolo-motati; pův. cholomot (srov. bod 440). Slovo expre- 

sivní, proto četné obměny. 
chumel  v sled. významu jen nář.; Jg též chomol (též ‚bouřlivý vítr, 

vichr‘) — Ze staršího chomol ‚bouřlivý vítr‘, to z cholomot, 

viz cholomout. 
meluzína  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ ‚kvílivý, skučivý vítr‘ 

a ‚mytologická bytost – zosobnění takového větru‘) — 

Přenesením významu. 
metelice, metelec  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu 

(SSJČ též metel ‚chumelenice‘). 

mlýnek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu. 
poledňák  v sled. významu jen nář. — Od adj. polední. 

polednice  v sled. významu jen nář. — Od adj. polední. Přenesením 

významu (SSJČ ‚mytologická bytost objevující se v poled- 
ne‘). 

poledníček  v sled. významu jen nář. — Dem. k nář. poledník, viz tam. 

poledník  v sled. významu jen nář. — Od adj. polední. 
poševice  jen nář. — Nejasné. 

povětrnice  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ 

‚bytost létající povětřím‘). 
povětří  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚prudký vítr‘, Kt povětřice 

‚vichřice‘) — Přenesením významu. 

povichr  v sled. významu jen nář. (Jg i Bš ‚bouřlivý vítr‘) — 
Přenesením významu. 

prašivec  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (Jg ‚ďábel, 

plivník‘, SSJČ zast., nář. ‚strašidelná postava‘). Lze vidět 
i přímou souvislost se slovem prach (podle důsledku: zvedá- 

ní prachu). 

 

rádvind  jen nář. — Přejato z něm. 

rarach  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (Jg „u sta- 

rých Slovanů duch, který dělal vichr“). 
rarášek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ též 

radášek nář. ‚plivník‘, „na dvoře počal rarášek točit pra- 

chem“); dem. k rarach, viz tam. 
skřítek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ, SSJ 

škriatok u obou ‚šotek, hospodáříček‘). 

svinské hovno  jako sousloví jen nář. — Expresivní slovní spojení. 
šotek  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ ‚rará- 

šek, čertík‘). 

šoustek  jen nář. — Od slovesa šoustat. 
točák  jen nář. — Od slovesa točit. 

vejr  jen nář. — Snad diftongizací předpokládaného výchozího výr. 

věchar  jen nář. — Z psl. *vichrъ; -ě- podle větr-, popř. od *vějati; -a- 
je vkladný vokál odstraňující pobočnou slabiku, podle Mch 

je samohl. -a- jihoslavismus; přenesením významu. 

vějíř, věhíř  v sled. významu jen nář. — Od nář. vějice (Kt ‚velký 
vítr‘) adideací, popř. přenesením významu, srov. fochr, fufr, 

fuchr, event. kalk něm. Fächer ‚vějíř‘. 

větrník  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ ‚vě- 
trný mlýn‘). 

větrný mlýn  v sled. významu jen nář. — Slovní spojení, srov. mlý- 

nek. 
větřice  jen nář. (SSJČ ‚vichřice‘ zast. a nář., Bš ‚vichr nebo bájná by- 

tost takový vichr působící‘) — Od vítr. 
víchorec  jen nář. (SSJČ ‚vichřice‘ zast. a nář.) — Od nář. vichor 

(s vkladným -o-). Přenesením významu. Viz vichr. 

vichr  v sled. významu jen nář.; Jg vicher i vícher, hluž. wichor 
(SSJČ též vicher zast. a vichor zast. a nář. ‚vichřice‘) — Psl. 

*vichrъ ‚silný větrný vír‘, společný základ jako vír, viz 

tam. 
vír  Jg, SSJČ, SSJ, pol. wir — Nejspíše od ví-ti ‚vinout‘ příponou -rъ. 

vrbel  jen nář. — Přejato z něm. (Wirbel ‚vítr, víření‘). 

vrťák  jen nář. — Od vrtět ‚krouživě pohybovat‘. 
zátok  jen nář. — Od zatočit. 

zlý vítr  jako sousloví jen nář. — Popisné pojmenování, vlastně ‚vítr, 

vyvolávaný zlým (duchem)‘. 
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5 vír Ju 2 — fofr Ru 2, 3 — vjetřice Ju 1, 4 — povjetrňice Ju 2 — vjetřeňice Ju 2 — šotek Ru 4 — čarodeňica Ru 5 — bosorka Ju 7 

6 AJPP 341 

Bh 

156 mží (1547) — mapa s. 353 

1 M mží (mžә 603, mžé 683, 685) — mlží (mylži 82) — mhlí (mhlý 738, mlí 307, mghli 84) — hmlí 

mrholí (mrholé 678, 680, 682–684, mrholý 738, mlholí 254, 415, 427, 448, 753, mrhá 611) — mrhoulí 

siholí (syholý 738, zәgolí 747, siholé 680, 683, śivoli 832) — s’aholi 815, 825–827, 829, 82, saholi 816 

smrholí 704, 723 (smrdolí 703) 

s’ači 815, 828, 829 (sači 83) 

sichrá 

srší 

sije 

síří 630, 658 

seží 616, 634, 636 (saží 616) 

rosí 119, 423, 461, 712, 826 

rósá 626, 663 (rosá 668) 

romejší — rumejší (rumlejší 251, 444, rumejchá 423, rumí 422) 

śip’i 831, 834, 835 (šym- 834, šlem- 836) 

močí 456–458 

cmírá 224, 312 

S mžourá 518 nedubl., syčí 723, prcholí 755, s’ika 818, prská 727, ráchá 251, mrní 459, síbruje 325 

N padá mlha (mha, hma), padá rosa, prší mlha, srší rosa, hmla chčíje. 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty s významem ‚mží‘. Nářeční výrazy nemusejí být vždy plně ekvivalentní, 

mohou vyjadřovat jemné rozdíly v intenzitě deště. Tak např. slovesa mží, mlží, hmlí a mhlí, odvozená od sub- 

stantiva mlha, vyjadřují velmi slabý, drobný déšť vznikající z mlhy. 

Vedle četných rozdílů lexikálních byly zaznamenány zejména rozdíly hláskoslovné (např. mrholí × mr- 

houlí; siholí × saholí; romejší × rumejší; mží × mlží × mhlí × hmlí). Za morfologickou považujeme diferenci ro- 

sí × rousá. 

Ve spisovném jazyce se k označení sledovaného významu užívá neosobních forem sloves mrholit, mžít 

a kniž. mlžit. Nářečí si navíc uchovala některá další slovesa speciální a kromě toho se v nich často pro pojme- 

nování daného přírodního stavu specifikovala slovesa s obecnějším významem ‚stříkat, kropit, činit mokrým‘, 

např. kropí, siká, cmírá, močí, prská. U některých ekvivalentů se navíc uplatňuje příznak příslušného zvukové- 

ho vjemu, který při dešti vzniká (např. srší, prská). 

Dvojslovná označení typu padá (prší, chčíje) mlha (rosa apod.), několikrát nesouvisle zachycená v duble- 

tách či tripletách s výrazy mrholí a mží, nebyla pro neúplnou ekvivalentnost do mapování zahrnuta. 

3  Na celoúzemní označení mrholí (ve stř. části čm. nář. a na pomezí střč. a jč. nář. oblasti v podobě mr- 

houlí) se navrstvují další ekvivalenty, z nichž nejrozšířenější je výraz mží, zabírající celé Čechy a zhruba záp. po- 

lovinu Moravy s výběžkem k Prostějovu. Ze zbývajícího území je doložen jen roztroušeně. 

Sloveso mhlí se soustředěněji vyskytuje na záp. a již. okraji Čech, v nář. čm, v sev. úseku střm. nář., 

v sz. úseku vm. nář. s přesahy do nář. slezských. Zapsáno bylo též na jihu nář. kopaničářských. Ze záp. a jz. okra- 

jů Čech se dokládá též hlásková podoba hmlí. Porůznu byl zachycen také ekvivalent mlží (zejména na záp. a stř. 

Moravě, ojediněle i jinde). 

Pro záp. úsek střč. nář. je příznačné pojmenování srší; jeho nejzápadnější okraj s přesahem na Manětínsko 

charakterizuje označení sychrá. Z pásu mezi Strakonicemi a Jindřichovým Hradcem se dokládají výrazy romej- 

ší a rumejší; z nejjižnějšího okraje jč. nář. je zachyceno slovo močí. Moravskokrumlovsko s přesahem do nář. 

typu židlochovického uchovává starý výraz sije, který byl též zapsán v stř. části střm. nář. Z úseku mezi Svratkou 

a Svitavou je doloženo pojmenování seží. V již. Čechách, na Moravě a ve Slezsku se porůznu vyskytují slovesa 

rosí a rousá. 

Zejména na Valašsku a rozptýleně též ve Slezsku se užívá výraz siholí, v povodí Ostravice podoba saholí. 

Z Příborska a z úseku ostravického je doloženo pojmenování sačí. V přechodných nářečích česko-polských se 

vyskytuje výraz sipí. 
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Situace ve městech se v podstatě shoduje s venkovským okolím. 

4 cmírá  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu expr. slo- 

vesa (Jg cmírati ‚šplíchat‘, SSJČ expr. ‚téci/lít slabým pra- 

ménkem‘). 

hmlí  jen nář.; ALJ Chodsko, Třešť — Od hmla, to přesmykem z psl. 
*mьgla. 

mhlí  jen nář.; Jg mhleti, mhlíti, SSJČ nář., hluž. mhlić, miholeć, mi- 

holić, mižolić — Nář. mhlít, mhlet, to z psl. *mьgla. 
mlží  SSJČ kniž., Kl mlhnúť — Od mlha, to přesmykem z psl. *mьgla. 

močí  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (SSJČ močiti 

‚činit mokrým, svlažovat‘). 
mrholí  Jg též meholiti, SSJČ, Bš též mholit han.; SSJ — Snad z ko- 

řene *mъrg-; týž kořen bez r je v mží; viz tam. 
mrhoulí  jen nář.; Kt mrhoulati — Změnou zdlouženého ó v ou z mr- 

holit; viz mrholí. 

mrní  v sled. významu jen nář. — Přenesením (Kt mrnidlo ‚plačtivý 
člověk‘, mrněti ‚poplakávat‘). 

mží  Jg, SSJČ, pol. mży — Patrně od mha, to metatezí a odstraněním 

pobočné slabiky z psl. *mьgla; podle Mch souvisí psl. 
*mъžiti s kořenem *mьg-. 

mžourá  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu pův. sloves 

mžourat na základě existujících homonym mžíti ‚mrkat, 
mhourat‘ a mžíti ‚mrholit‘. 

prcholí  jen nář.; Bš val. — Kontaminací prší a mrholí. 

prská  v sled. významu jen nář.; Bš prskať ‚pršet, padat‘ laš. — 
Specifikací významu (Jg i SSJČ ‚rozstřikovat se s ostrým sy- 

čivým zvukem‘). 

ráchá  jen nář. — Patrně souvisí s obl. čes. ráchat se ‚máchat se, 
brouzdat se‘, 

romejší  jen nář. — Viz rumejší. 

rosí  jen nář.; Kt „o drobném dešti“ na Ostravsku, SSJČ nář.; Bš ro- 
siť ‚málo sprchnout‘, SSJ rosiť, pol. rosić — Z psl. *rosa. 

rousá  v sled. významu jen nář. — Od rosí (viz tam) přechodem 

k vzoru dělat s doprovodným dloužením kmenové samo- 
hlásky. 

 

rumejší  jen nář.; Kt též rumejchati, SSJČ nář., ALJ rumějšit, runěj- 

šit — Nejasné. 

sačí  jen nář.; Kt sáčí ‚hustě prší‘, Bš sačiť laš. — Snad k psl. *sęknǫ- 

ti/sakati ‚vlhnout‘. 

saholí  jen nář.; Kt na Ostravsku, Bš śaholiť laš. — Viz siholí. 
seží  jen nář. — Nejasné. 

síbruje  jen nář. — Nejasné. Nelze vyloučit souvislost s něm. sieben 

‚sít‘. 
siholí  jen nář.; Kt též sihlačit na Moravě, Slovensku, SSJČ nář., Bš 

též sihláčit val., laš., SSJ siholiť nář. — Kontaminací sít a 

mrholit (viz tam). 
sije  v sled. významu jen nář. (SSJČ síti ‚roztrušovat, rozhazovat ve 

větším množství‘ „vítr žene mračna a seje chladný déšť“ 

kniž., Bš Kunštát, pol. siać ‚hustě padat‘ (o dešti), SSJ osie- 
vať sa ‚hustě padat‘ (o dešti), ‚pršet‘) — Z psl. *sьjǫ, siti. 

siká  jen nář.; Kt — Z psl. iter. *sikati, z psl. *sьčǫ, sьcati ‚močit, stří- 

kat, kropit‘. 
sipí  jen nář.; pol. siąpić ‚mžít‘ — V návaznosti na polské jazykové 

území. 

síří  v sled. významu jen nář. — Nejasné. Snad souvisí s psl. *syrь 

‚vlhký‘. 

smrholí  jen nář. — Z mrholí prefixem s- (snad kontaminací se spr- 

chá). 
srší  v sled. významu jen nář. (Kt sršeti „liják sršel“, SSJČ sršeti 

expr. ‚pršet‘, ‚crčet‘ „déšť sršel“ říd., SSJ sršať ‚řinout se, cr- 
čet‘ (o tekutině, říd.) — Specifikací významu pův. zvukoma- 

lebného slovesa. 

syčí  v sled. významu jen nář.; Bš syčať ‚drobně silně pršet‘ — 
Specifikací významu pův. zvukomalebného slovesa (Jg ‚stří- 

kat‘). 

sychrá  v sled. významu jen nář. — Od předpokládaného *sychrati. 

5 mží Po 1, Ju 1, 3–5, Ru 2, 3 — mži Po 1, Ju 2 — mrholí Ju 6, Ru 4 — mrholi Ju 2 — siholí Ju 7 — syčí Ju 7 

6 — 

Ši 

157 (je) ošklivě (1549) — mapa s. 355 

1 M (v)ošklivje (-le-) 

(v)ošklivo (-le-) 

škareďe — škereďe 

škaredňe 834–836 

šeredňe 

N špatně 334, 335, 402, 416, 425, 832, 833, darebňe 312, 313, 403, mizerňe 125, 336, 412, 414, 614, slota 681, 721, 833, nečas 721, 
722, nepočas 434, nepočasí 257, nepohoda 833 

2  Mapa zobrazuje územní rozložení nářečních adverbií v predikativním užití – ekvivalentů spisovného (je) 

ošklivě –, kterých se užívá pro vyjádření nepříjemného sychravého počasí. 

Vedle rozdílů lexikálních dokládá nář. materiál také rozdíly hláskoslovné (škaredě × škeredě) a slovotvor- 

né (škaredě × škaredně a zejména výraznou diferenci ošklivě × ošklivo). 

Všechny zaznamenané výrazy se vyskytují také ve spisovném jazyce. 

Mapa byla zaměřena na zjištění stavových adverbií. Nemapována zůstala adverbia s širším významem: 

špatně, darebně a mizerně, která navíc patrně nebyla zachycena v celém svém územním rozsahu. Substantiva, 

pokud se ve funkci predikativ vzácně vyskytla, nebyla rovněž mapována. 
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3  Základní lexikální trichotomii tvoří výrazy ošklivě/ošklivo, škaredě a šeredně. 

Výraz ošklivě je charakteristický pro zč. nář. a pro široké okolí Jihlavy. Dubletně s jinými výrazy byl za- 

psán často v jč. nář. s přesahy do přilehlých úseků nář. střč. a dále porůznu na záp. polovině Moravy, zejména na 

Znojemsku. Forma ošklivo je rozšířena v svč. a střč. nář. s přesahy do sev. úseků nář. jč., na Novoměstsko a do 

přilehlého sev. úseku nář. střm. Doložena je též z Domažlicka, Prachaticka, sev. Ostravska a porůznu i odjinud. 

Pro Moravu, Slezsko a větší část jč. nář. podskupiny je typické označení škaredě, pro jz. Strakonicko jeho 

hlásková obměna škeredě. Z Jablunkovska se dokládá slovotvorná varianta škaredně. 

Svč. nář. a oblast mezi Prahou a Mladou Boleslaví se vyznačují ekvivalentem šeredně, který se vyskytuje 

v dubletách či tripletách s výrazy ošklivo a škaredě. 

Situace ve městech se shoduje s nářečním okolím. 

4  Námi sledovaná stavová příslovce nejsou v excerpované literatuře většinou uváděna jako samostatná heslová slova, nýbrž jako sou- 

část hesla adjektiva, z něhož jsou odvozena. V případě, že je uvedeno pouze fundující adjektivum, zaznamenáváme je také. Jsme si vědomi 
toho, že ne všechna adverbia uváděná ve staré češtině, slovenštině, polštině a lužičtině lze užít ve funkci predikativ. 

ošklivě  stč., Jg, SSJČ — Od adj. ošklivý, to patrně (podle Mch) 

z *o(b)-rьk-livъ, to souvisí s říci. Ořklivý byl původně ten, 
kdo byl „obříkán“, pomlouván, očerňován. Přenesením vý- 

znamu. 

ošklivo  Jg, SSJČ, SSJ — Od adj. ošklivý (viz ošklivě) specifickým 
predikativním formantem -o. 

šeredně  stč. též šeradně, šeřědně, Jg, Kt též zast. šeradně, SSJČ, 

SSJ šeredne — Od adj. šeredný, to od škaredný (viz škared- 
ně); podle Mch došlo k následujícímu vývoji: *škaredný, 

přemístěním a-e > e-a vzniklo *škeradný, neobvyklá skupina 

 

*ške- upravena vypuštěním k na běžné še-: šeradný. Od dru- 

hotvaru škařědý s ř vzniklo *škeřadný, spodobou e-a > 
e-e *škeředný, šeředný, konečně šeredný podle škeredý; viz 

škaredě. 

škaredě  stč. též škaředě, škarědě, Jg též škaradě, SSJČ, SSJ škare- 
do — Od adj. škaredý, to asi z psl. *skarędъ, *skarědъ. Slovo 

málo jasné. 

škaredně  Jg slc., SSJČ škaredný říd., pol. szkaradno, szkaradnie — 
Od adj. škaredný; to od škaredý příponou -ný. 

škeredě  jen nář. — Od adj. škeredý; viz šeredně. 

5 woškliwe Po 1 — vošklivje Ru 3 — vošklivo Ju 2–4 — vořklivo Ru 4 — škareďe Ju 4, 6, 7, Ru 5 — šeredňe Ju 2 

6 — 

Ši 

158 liják (1554) — mapa s. 357 

1 M liják (ly- 701, 738, litina 213, lina 337) — líják — leják 

lija 812 — leja (zleja 752) 

lijavec — líjavec 426, 440, 453 — lejavec 731 

úlich 

úlicha (ulycha 830, lucha 816) 

uliva 833 (ulyva 835, 836, uleva 834, též ulivek 71) 

slejvák (slivák 64, slévanec 615, slýfka 701) 

ceďák (též 212, cezák 132) 

cejkanec 145 

cejhák 146, 162 

chlejsták (chlejst 160) 

chrsták 642, 64 (chrstan 659) 

plavák 

spršák 128, 132 (prch 239) 

špráchanec (šprácholec 134) 

kropáč 501, 502 

přýval 708, 801, 819 (pršyvo„ 818) 

N povija 623, šplách 109 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty pro liják, tj. prudký, vydatný déšť. Kromě rozdílů lexikálních dokládá mate- 

riál také rozdíly slovotvorné a rozdíly v rodu (např. liják × lijavec × slejvák; úlich × úlicha). Z hláskoslovných 

jevů sledujeme na mapě pouze dloužení kořenné samohlásky (např. liják × líják) a rozdíly v podobě základu 

lij- × lej-, dané příslušností k pův. hláskoslovně diferencovanému útvaru kořene; viz oddíl 4. 

Ve spisovném jazyce se pro prudký déšť užívají výrazy liják, lijavec a řídká podoba lijavice. Řada pojme- 

nování je obecně českých s expresivním zabarvením: slejvák, ceďák, plavák. 

Nář. ekvivalenty spršák a špráchanec hodnotíme ze synchronního hlediska jako dva různé lexémy, i když 
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etymologicky jde patrně o deverbativa odvozená od slovesných forem spršet a sprchat, resp. pršet, prchat, psl. 

*pьršati, *pьrchati s pův. významem ‚sypat se, padat‘. 

Slovo příval se v nář. slezských vyskytuje na velkém území, ale má většinou význam ‚průtrž mračen‘. 

Náš nář. výzkum už nezachytil svč. pojmenování hrejk a hrejčák a val. označení rýchanec, rýkanec, odvo- 

zená od sloves hrejkat ‚proudit, silně téci‘ a rýkat ‚stékat‘, která jsou doložena u Bš a v ALJ. 

Výraz povija byl zapsán ve významu vichřice (s deštěm), podle Bš též ‚bouře‘; proto nebyl do mapování 

zařazen. 

3  Vedle téměř celoúzemního a šířícího se označení liják, které se dále hojně slovotvorně a hláskoslovně di- 

ferencuje, mají ostatní lexémy charakter okrajových, zejména východočeských regionalismů. 

Výraz liják je rozšířen v celých Čechách, na záp. a stř. Moravě a zhruba v záp. polovině slez. nář.; v již. 

Čechách (zejm. na Českobudějovicku) a dále na Domažlicku, v širším úseku manětínském a sporadicky na 

Mělnicku byl zapsán v podobě se zdlouženou kořennou samohláskou (líják). Východomoravská nářečí se vy- 

značují hláskovou obměnou leják. Forma leja je doložena ze stř. části slez. nář. a ze sev. Vsetínska. Slovotvorná 

varianta lijavec se vyskytuje porůznu v Čechách, zejm. v jejich již. a vých. části (v již. Čechách též ve formě lí- 

javec) s přesahem na Novoměstsko a široké Boskovicko. Další slovotvorná podoba slejvák je nesouvisle dolo- 

žena z celých Čech s drobnými přesahy na již. a sz. Moravu. Zhruba vých. polovinu slezských nář. s přilehlým 

Valašskem charakterizují označení úlicha a úlich. Jižní polovina přechodných nář. česko-polských se vyděluje 

nář. variantou úliva. 

Ostatní lexémy jsou v převážné většině soustředěny v nevelké oblasti vých. Čech; v jedné lokalitě se zpra- 

vidla nachází více výrazů, vždy však vedle základního pojmenování liják. Nejrozšířenější z nich je slovo ceďák, 

které přesahuje i do nář. střč. Výraz chlejsták vytváří areál mezi Vysokým Mýtem a Novým Městem na Moravě. 

V podorlickém úseku s přilehlým Litomyšlskem byly zapsány ekvivalenty špráchanec a spršák, v sev. úseku čm. 

lexém kropáč, na Vysokomýtsku nář. označení cejkanec, cejhák. Výraz plavák je soustředěn zejm. v úseku ná- 

chodském. Ze stř. Moravy je řídce doloženo slovo chrsták. České body na polském území charakterizuje výraz 

příval. 

Situace ve městech je v podstatě shodná s nář. okolím, z obecné mluvy proniká do řady moravských měst, 

zejména u mladé generace, a do měst celého pohraničí výraz slejvák. 

4 ceďák  SSJČ ob. expr. — Od cedit (se) ob. expr. ‚téci, lít se‘. 

cejhák  jen nář. — Patrně nář. expres. obměnou od cejkat, viz cejka- 
nec. 

cejkanec  jen nář. — Od cákat, nář. cejkat ‚prudce stříkat‘ nebo od 

n-ového příčestí. 

chlejsták  jen nář.; Bš chléstanica — Od chlístat, ob. chlejstat, nář. 

‚prudce, hustě pršet‘. 

chrsták  jen nář. — Od zvukomalebného chrstat ‚prudce lít‘. 
kropáč  v sled. významu jen nář. — Od kropit. 

leja  jen nář.; Kt též zleja, SSJČ nář. a sloven.; Bš, SSJ, Kl též lejňa, 

dluž. též lěja — Od psl. *lějati. 
leják  jen nář.; Jg lej m. slc., Kt též lej m. — Od psl. *lějati. 

lejavec  jen nář.; Jg slc., Kt též lejavý déšť, lejava, lejavica, Bš leja- 

va, SSJ též lejavica, dluž. lejawa, lějawa říd., lejawica — Od 
deverbálního adj. lejavý, to z psl. *lějati, popř. univerbizací 

z dvojslovného pojmenování lejavý déšť. 

lija  jen nář. — Od psl. *liti. 
liják  Jg, SSJČ — Od psl. *liti. 

líják  jen nář. — Podoba s pův. -í-; to vzniklo stažením (srov. stč. líš, 

lí, líme, …; podoby liješ, lije, … jsou novotvary); viz liják. 
lijavec  stč. lijavý déšť, lijěvý déšť, Jg též lijavý déšť, lijavice, Kt li- 

javý déšť, lijovec (místy), SSJČ též lijavice říd., hluž. lijawc, 

 

 

lijawa — Od deverbálního adj. lijavý, to z psl. *liti, popř. 

univerbizací z lijavý déšť. 

líjavec  jen nář. — Podoba s pův. -í-; viz lijavec a liják. 
plavák  SSJČ ob. expr. — Od plavat ‚být zaplaven, zalit‘, zprav. expr. 

příval  v sled. významu jen nář.; Jg též převal zast., obě ‚lijavý déšť‘ 

(SSJČ, SSJ oba ‚prudký, silný proud vody, zprav. při dešti 
nebo při povodni‘) — Od přivalit. 

slejvák  SSJČ ob. expr. — Od slejvat ob. 

spršák  jen nář. (Jg prška, prch obě ‚déšť‘, Kt prch, prchá, obě ,déšť‘, 
sprch ‚sprchnutí, padání‘, SSJČ přeprška, prška, sprška, 

prcha básn., vše ‚menší krátký déšť‘, SSJ pŕška ‚dešťová pře- 

háňka, krátko trvající déšť, něco hustě lející se‘, spŕška 
‚prudký, krátký déšť‘) — Rodová obměna výrazu sprška. 

špráchanec  jen nář. — Patrně derivací rozšířenou příponou -anec, 

označující výsledek děje, a hláskoslovnou obměnou od slo- 
vesa sprchat kniž. ‚dát se do deště, zapršet‘ (to od pršet/pr- 

chat) nebo od slovesa špráchat/špláchat ‚máchat, šplíchat‘. 

úlich  jen nář.; Kt, Bš val. — Patrně k nář. luchat ‚prudce lít‘. 
úlicha  jen nář.; Jg ulicha, Kt též ulicha, Bš val. — Viz úlich. 

úliva  jen nář.; Bš úliv, úleja, pol. ulewa, ulewny deszcz, reg. zlewa — 

Přejetím z pol., -i- podle úlicha. 

5 liják Ju 1–6, Ru 2–4 — leják Ju 5, 7 — lijavec Po 1 — chrstoň Ju 4 

6 PLPJ 258, AJPP 344, SSA 9.38, OLA 2469 

Ši 
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159 hřmí (1556) — mapa s. 359 

1 M hřmí, řmí — hřimí 

hřímá, římá 

bouří 

N burácí expr. 249, 408, 412, 418, 440, 508, 53, hrom bije 217, hrom tluče 215 

2  Pro slovesné vyjádření rachotu hromu se ve spisovném jazyce užívá sloves hřmít a hřímat, které se sice liší 

příslušností k různým slovesným třídám, ale po stránce významové se pokládají za synonymní. Jak ukázal vý- 

zkum (ekvivalenty se zjišťovaly v neosobní formě), v nářeční vrstvě jsou formy hřmí a hřímá výraznými oblast- 

ními variantami. K jisté regionální příznakovosti směřuje ještě výraz bouří, ve spis. jazyce pokládaný rovněž za 

synonymní. Některé zapsané doklady (např. „porát to bouří“ 160), stejně jako jiná lexikální označení činnosti 

hromu (expr. burácí nebo spojení jako hrom bije), však ukazují, že často jde jen o příležitostné a významově ne- 

plné dublety, a proto se takové případy nemapují. 

Na mapě nesledujeme zvláštním grafickým prostředkem případy se zjednodušenou počáteční souhlásko- 

vou skupinou hř- (řmí, římá), protože tyto varianty nevytvářejí územně vyhraněné protiklady. U formy hřmí je 

zjednodušená výslovnost řmí téměř pravidelná, s výjimkou střč. oblasti, kde nověji proniká výslovnost nezjed- 

nodušená. Ta u formy hřímá převládá; jen na jzč. okrajích se dosud často udržuje zjednodušená podoba římá. 

U vm. forem hřimí a hrmí stejně jako u podoby hřmí na Těšínsku k zjednodušování zpravidla nedochází. 

3  Od většinové formy hřmí, zahrnující téměř celé české jazykové území, se poměrně ostře vyčleňuje jzč. 

areál forem hřímá a ve střed. úseku vm. nářečí menší oblast podob hřimí. Paralelně zachycený lexikální ekviva- 

lent bouří se – kromě několika rozptýlených a neregistrovaných údajů – soustřeďuje do jč. oblasti a pak zejmé- 

na do malé enklávy na Roudnicku. 

Do městské mluvy už vesměs pronikla většinová forma hřmí. 

4  Doklady z příslušných slovníků jsou ponechány v infinitivu. 

bouří  SSJČ (Jg „nepokojiti, bouřlivé činiti“, SSJ búriť ,burácet, 
bouřlivě se projevovat‘) — K psl. *buriti. 

hřímá  stč., Jg, SSJČ, SSJ hriemať, říd. hrímať — Psl. *grimati 

(zdloužený kořen *grim-). 
hřimí  jen nář.; Bš val. — Odstraněním pobočné slabiky hřm- vklad- 

ným -i-, viz hřmí. 

hřmí  stč. hřmieti, hřeměti, Jg, SSJČ — Psl. *grьměti (oslabený kořen 
*grьm-). 

římá  jen nář. — Od hřímá (viz tam) zjednodušením počáteční souhl. 

skupiny. 
řmí  jen nář. — Od hřmí (viz tam) zjednodušením počáteční souhl. 

skupiny.

5 řmí Ju 1, 3, 4, 6, Ru 4, 5 — řmi Po 1, Ju 2 — hřmí Ju 3 — římá Ju 5, Ru 2, 3 

6 AJPP 346, SSA 9.41, OLA 2475 

Jč 

160 závěje (1564) — mapa s. 359 

1 M závjeje — závije (též 303, 304) 

návjeje 

závjeťi 623, 636 

zámňeťe (zumjec’e 828) 

zámňeťi 

zámňety — zom’ynty 

zámeťe 

zámťe 

zámeti 746, 756, 757 (záňeti 755) 

námeťe 107, 108 (též 106) 

záspje 

S šance 801, zamjeje 809, zadmuchoviska 818 

X váňice 213 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty pro sněhové závěje. Zaměření výzkumu na plurálové formy neumožnilo 

v některých případech určit singulárovou formu, popř. rod substantiva: např. výraz záměty je pl. od sg. m. zámět 

i od sg. f. záměta. V případech, kde nebylo možno vést izoglosy přesného zeměpisného rozšíření jednotlivých 
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rodových variant, byly tyto varianty zahrnuty pod společnou plurálovou formu a o jejich přibližném zeměpis- 

ném rozšíření se zmiňujeme pouze v oddíle 3. Situaci při výzkumu komplikovala i skutečnost, že v povědomí 

nář. mluvčích zpravidla singulárová forma ani nežije a nářeční mluvčí sami nejsou vždy schopni ji vytvořit a ro- 

dově zařadit. 

Vedle rozdílů lexikálních dokládá nář. materiál také rozdíly slovotvorné (např. zámetě × námetě), dále roz- 

díly povahy morfologické (např. zámětě × záměti) a hláskoslovné (záměty × záměnty, závěje × závije). 

Rozdíl zámetě × zámětě hodnotíme z diachronního hlediska jako jev slovotvorný; podoby s -e- jsou od 

mést, podoby s -ě- pocházejí z iterativní formy mětati. Podobu zámtě chápeme na základě získaného materiálu 

jako nom. pl. od singulárové podoby maskulina zámeť, nikoli jako hláskoslovnou variantu plurálové formy fe- 

minin zámetě, popř. zámětě. 

3  Poměrně jednoduchá nář. situace v Čechách kontrastuje se složitějším stavem na Moravě a ve Slezsku. 

Většinový výraz závěje, shodný se spisovným jazykem, je rozšířen téměř v celých Čechách, na jz. a již. 

Moravě a odděleně též v sev. polovině opavské nář. podskupiny a na Frýdecku; porůznu byl zapsán i jinde na 

Moravě. Hlásková varianta závije je omezena na Znojemsko a Chodsko. V sev. úseku svč. nář. se vyskytuje po- 

doba návěje. 

Vých. okraj svč. nář., sev. polovina čm. nář., převážná část střm. nář. s přilehlými úseky vm. nář. a zhruba 

záp. a již. podskupina slez. nář. s Frýdeckem dokládají označení zámětě. Forma záměti je charakteristická pro 

záp. Brněnsko, záp. a vých. okraj střm. nář. a pro mikroareál záp. a jv. od Kyjova. 

Jádro centrálního úseku střm. nář. se vyděluje pojmenováním záměty (většinou jde o pl. m., při okrajích 

vymezené oblasti též o pl. feminin), hlásková varianta záměnty je charakteristická pro nář. česko-polského smí- 

šeného pruhu. 

Ve stř. a sev. části vm. nář. s přesahem do přilehlého úseku záp. podskupiny slez. nář. je rozšířena podoba 

zámetě, na již. Uherskobrodsku byla zapsána forma zámety m. Na vých. Boskovicku a v jv. okraji opavské nář. 

podskupiny se vyskytuje forma zámtě. V horním Pojizeří byla zapsána forma námetě. 

Ze sz. Brněnska je doloženo kontaminované pojmenování závěti. Na jz. cíp Moravy se omezuje označení 

záspě. 

Městská mluva už jen ve vzácných zbytcích odráží stav venkovského okolí; do naprosté většiny měst se 

rozšířil výraz závěje. 

4  Protože mapované nář. ekvivalenty nebylo možno – z důvodů uvedených v oddíle 2 – převést do nom. sg., ponecháváme je výjimečně 

v podobě, v níž byly zkoumány, tj. v nom. plurálu. Doklady z citovaných slovníků zůstávají v nom. sg. 
Všechna zaznamenaná nář. pojmenování jsou dějová substantiva. V naprosté většině případů byla utvořena z předponových sloves 

odvozených od příslušných základových sloves vát (psl. *vějati), mést (psl. *mesti), popř. iterativního mětati a pračes. súti (psl. *su(p)ti). 
námetě  jen nář.; Kt námět (bez udání rodu) (Jg námet m. ‚co name- 

teno‘). 

návěje  Jg návěj f., SSJČ návěj f. kniž., SSJ návej m. — Viz závěje. 
šance  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu na základě 

věcné souvislosti (SSJČ šance zprav. pl. zast. a ob. ‚nasypa- 

ná hráz sloužící k opevnění‘). 
vánice  v sled. významu jen nář.; ALJ svč. — Přenesením z vánice 

‚chumelenice‘, to od vanout. 

zadmuchoviska  jen nář. — Od zadmychovat, to z dmýchat, říd. dmu- 
chat ‚foukat‘ (psl. *dъmǫ, dǫti) sufíxem -isko. 

záměje  jen nář. — Kontaminací výrazů závěje a zámětě. 

záměnty  jen nář. — Podoba s rozloženou nosovkou v návaznosti na 
polštinu. 

zámětě  jen nář.; ALJ záměť, -e f. Kyjov, Vlkoš, Uh. Hradiště, záměť, 

-i, pl. zámětě Vsetín, 
záměti  Jg záměť, -i f., SSJČ záměť, -i f. obl. mor.; pol. nář. zamieć f., 

pl. -ci i -cie. 

zámety  jen nář.; Bš zámet m.; SSJ zámet m., ALJ zámet m. Veselí n. 

Mor. 

záměty  SSJČ zámět m. obl. mor.,  ALJ zámět m. Boskovice, zámět f. 
svč., dluž. změt m., změtawa f. 

zámtě  jen nář.; Bš zámeť i zameť, -mťa, zamtě pl. laš. 

záspě  jen nář.; Jg záspě pl. (?), Kt záspa f., SSJČ záspě f. nář., pol. 
zaspa f., ALJ záspja Mor. Budějovice — Od psl. *sъpǫ, 

su(p)ti. 

závěje  Jg závěj f., závěje f., SSJČ závěj f., SSJ závej m., hluž. zawě- 
wa f. 

závěti  v sled. významu jen nář.; Jg závět, -i f. — Zřejmě kontaminací 

výrazů závěj a záměť. 
závije  jen nář.; ALJ závij m., závjij m., oba chod. — Viz závěje; po- 

doba s -ij zřejmě zavřenější výslovností -ej, na Moravě nelze 

vyloučit vliv nář. inf. základu vít. 

5 závjeje Ju 1–5, Ru 2–4 — záweje Po 1 — závije Ju 2 — zámňeti Ju 6 — zamňeti Ju 6 — zám’eť sg. Ju 7 

6 ASJ IV 32 (sg.), AJK 13:1 (sg.), SSA 9.44 (sg.), OLA 2496 (sg.) 

Ši 
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161 sněží, padá sníh (1562) — mapa s. 361 

1 M padá sňíh 

pade s. — padze s. 

chumelí (-ý 738, -é 680, 683, 684) — šumeli (šomli 650) 

chumelí se — šumelí se 645 

mete s. 

mete se 

kuřy s. 818–820 

práší 506 

práši se 

prší s. 712, 754 (-é s. 678) 

sňeží (-é 685) 

N sype se, sype sněhem, valí sníh, chlápe, pomnětá (se), poprašuje se, dře, fujá, chumelí (se) ‚silně sněží‘ 

2  Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nářečních ekvivalentů výrazu sněží. Vedle lexikálních rozdílů byly 

zjištěny diference slovotvorné (spočívající v reflexivní či nereflexivní formě slovesa, např. mete sníh × mete se) 

a hláskoslovné (např. chumelí × šumelí). Morfologickou povahu má rozdíl padá × pade. 

Neregistrujeme zde hláskové obměny substantiva sníh (snih, sněh, sně atp.). Jejich popis viz V-142. 

U výrazů padá (pade, padze) sníh, mete sníh a kouří sníh je užití substantiva sníh místy fakultativní (např. 

Slezsko). 

Do mapování nebyly pojaty výrazy označující různou (velkou, výjimečně i malou) intenzitu sněžení, např. 

husté, vydatné, případně sněžení provázené větrem (např. valí (sníh), sype sněhem, dře, ale rovněž chumelí (se) 

např. v již. Čechách a jinde jako výraz pro silné sněžení), srov. mapu II-162 sněhová vánice. Naproti tomu v svč. 

nář. je ekvivalent chumelí (se) v námi sledovaném významu doložen, a proto i mapován. 

3  Na celém zkoumaném území je základním označením výraz padá sníh (v morfologických obměnách pade 

v části jzč. dialektů a padze ve větší části nářečí slezských). Na něj se místy vrství ekvivalenty další. Z nich nej- 

většího územního rozšíření dosahuje označení chumelí (se), kterého se užívá především v svč. nář. a v střč. nář. 

(zejména v jejich vých. části), v sev. polovině přechodného pásu čes.-mor., řidčeji pak v zč. nář. a na vých. čás- 

ti Moravy (zde dominuje forma bez reflexiva). Hláskovou obměnou šumelí se vyčleňuje Zábřežsko. Lexém mete 

se byl zapsán na záp. Moravě, spojení mete sníh zvláště na Valašsku. Na východním Boskovicku se objevuje re- 

gionalismus práší se, ve vých. části Moravy byl ojediněle zapsán výraz prší sníh. Označení sněží se vyskytuje 

rozptýleně na celém zkoumaném území, zpravidla jako nový průnik ze spisovného jazyka. 

Stav ve městech se shoduje se situací ve venkovském okolí, ve většině z nich je navíc výraz sněží, běžný 

zvl. u mladé generace. 

4 chumelí (se)  Jg chumelí se, SSJČ, SSJ chumelí sa — Od chumel (Jg 

‚s prachem se točící vítr‘). 
kouří sníh  v sled. významu jen nář. (pol. kurzyć ‚prášit‘) — 

Specifikací významu slovesa kouřit. 

mete sníh, mete se  v sled. významu jen nář.; Jg mete se — 
Specifikací významu slovesa mést s pův. významem ‚hodit, 

prudce pohybovat‘. 

padá sníh  Jg, SSJČ, SSJ padá (sneh), pol. pada śnieg, hluž. pada 
sněh — Od padat. 

pade sníh  jen nář. — Původní, náležitý tvar od *pasti. 

 

padze sníh  jen nář. — Od padat patrně přechodem k typu mazat, -dz- 

morfologizováno v důsledku zakončení -je. 

práší, práší se  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu. 
prší sníh  jen nář.; Jg — Podle Mch zde v pův. významu ‚sypat se, pa- 

dat, prášit‘. 

sněží  Jg, SSJČ, SSJ sneží, hluž. sněži — Od sněžit, to od psl. *sněgъ 
‚sníh‘. 

šumelí (se)  jen nář. — Expresivní obměna výrazu chumelí (se), viz 

tam. Nelze vyloučit souvislost s něm. schummeln ‚mést 
(o sněhu)‘. 

5 padá s. Po 1, Ju 1–4, 6, 7, Ru 4, 5 — padá Ju 3, Ru 3 — mete (s.) Ju 7 — chumeli Ju 2 

6 OLA 2452 

Kl 

162 sněhová vánice (1563) — mapa s. 365 

1 M váňice (váňíce 117) 

vjeje 103, 105, 248, 249, 433 (veje 119, vjejice 105, 125) 

vjejka 239, 250, 403, 406 (vjejafka 113, 119) 
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povija (povjej 611) 

vijatyka, vyjatyka 818, 819 

chumeleňice (chumeleňíce 115, 119, chumelәnca 611, chomelňca 615, šomeleňice 649) 

chumelice 

chumela 813, 823 

chumelka 106, 116, 406, 517 

fujavice (fu- 632, 635, 661, 665, fujavíce 115, 117, fujafčina 736) — fijavice — chujavice (chujavíca 743, 

chujaňica 708, chujaňca 708) 

fuja 512, 750, 812, 824 (fuják 750) 

fujava 208, 715, 67 (fujavina 504, 621) 

fujaňica 

metelice 

metel f. 676, 706 

metelka 106 

meteleňice 213 (metoleňica 637) 

zametaňica 633 (zamňetaňica 657, smňetaňica 637) 

prášeňice 

práška (prášofka 513) 

prachota (plachota 237) 

dřeňica (draňica 756, draňa 739, dřina 726, dřeňa 751) 

drija 680, 702, 705, 726 

futeř (též futelica 828, futeřeňice 121) 

suteřice 158, 507 (šutořica 749, šusteřica 506, šumpeřica 507) 

čiňeňice 161, 246, 504, 506 

čina 

foukaňice (fúkavica 751) 

fučka 101 (fukař 41) 

fifroňice 232, 233 (fifronec 242, fifrňice 242) 

kúřeňica 701, 740 (kuřavica 836, kuřavjyca 805) 

cúda 722, 803 

tradadije 131 (tradije 135) 

S práskaňice 137, fufr 332, fofeřica 619, dýmeňica 740, zavjerucha 812, lautraj 129, šťíbr 306 

N vichřice, víchořice 508, vichořeňice 654, víchora 645, 648, plácaňice 119, húlava 718, hulava 640, cnota 801, 809, nechvila 512, ne- 

snáz 640, meluzina 118, 520, mezulína 314, chumelanda 230 expr., sibérije 

2  V nářečním označení sněhové vánice, tj. hustého sněžení za větru, byly zjištěny vedle četných rozdílů le- 

xikálních též diference slovotvorné (např. vánice × věje × vějka × povija × vijatyka); za hláskoslovný považuje- 

me rozdíl fujavice × fijavice. 

Naprostá většina zaznamenaných ekvivalentů jsou deverbativa odvozená od nářečních výrazů, jež ozna- 

čují husté sněžení provázené větrem. U některých z nich se jako dominantní projevuje významový moment vět- 

ru (např. vánice, foukanice, fifronice), ve většině výrazů však vystupuje do popředí významový prvek hustého 

sněžení (např. chumel(en)ice, metelice, prášenice, kouřenice, dřenice). Fundující slovesa jsou mnohdy expresiv- 

ní či onomatopoická, jak o tom svědčí jejich hláskové složení. Vzájemným prolínáním některých ekvivalentů 

vznikly kontaminované formy chujavice, fujanice, metelenice. 

Ve středomoravské nářeční oblasti byly v uplatnění pravidelné hláskové změny u > o zaznamenány dife- 

rence od stavu, který znázorňuje mapa PRO D2ab. U slova fujavice zřejmě zabránil jeho zvukomalebný základ 

provedení této jinak náležité změny. Tentýž jev, přestože v omezeném rozsahu, postihuje i výraz chumel(en)ice. 

Neprovedení změny u > o zde může navíc signalizovat novost uvedeného lexému v příslušné nářeční oblasti. 

Do mapování nebyly zahrnuty výrazy, jež označují také větrné přeháňky s deštěm nebo nevlídné větrné 

počasí obecně (např. sibérie, nechvila, húlava). 

3  Nářeční ekvivalenty lze z hlediska jejich územního rozšíření rozdělit do dvou skupin. Do první z nich ná- 

leží regionalismy prášenice, futeř a dřenice, druhou skupinu tvoří pojmenování shodná se spisovným jazykem, 

jež se promíšeně objevují v různých částech zkoumaného území (chumel(en)ice, fujavice, metelice, v Čechách 

navíc vánice). Nedubletní výskyt jednotlivých ekvivalentů byl zaznamenán jen vzácně, pojmenování se často 

překrývají. Jejich soustředěnější výskyt byl vymezen izoglosami. 
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Výraz chumelenice se tak objevuje v Čechách ve střč. nář. s přesahem do zč. nář., na Moravě zejména na 

Zábřežsku, již. Brněnsku a na území mezi městy Prostějovem, Kroměříží a Lipníkem nad Bečvou. Varianta 

chumelice byla zapsána zejména ve vých. úseku jč. nář. a na přilehlé jz. Moravě, dále ve stř. části vm. dialektů 

a odděleně na jejich sev. okraji, odkud zasahuje na záp. Opavsko a k Českému Těšínu. Slova chumelenice a chu- 

melice se objevují zpravidla v těsném vzájemném sousedství. Jejich soustavnější výskyt v dubletním postavení 

registroval výzkum i v již. Čechách. Velkého územního rozšíření dosahuje též výraz fujavice. Ten byl souvisle- 

ji zachycen ve stř. části střm. nář., v přilehlém úseku čes.-mor. a v jižní části nář. vm., zhruba v záp. polovině 

slezských nář. a na přilehlém Vsetínsku. Mikroareály uvedeného pojmenování se objevují dále na Chrudimsku, 

v náchodském úseku, na Roudnicku a širším Znojemsku. Ze sev. části čes.-mor. nář. oblasti se porůznu dokládá 

hlásková podoba fijavice. Pro stř. úsek slez. dialektů je příznačné označení fuja. 

Na pomezí výskytu slov fujavice a chumel(en)ice byly zjištěny kontaminované podoby fujanice (slez. nář.) 

a chujavice (místy na Moravě). Poměrně značného rozšíření dosahuje též název metelice. Byl zapsán v sev. části zč. 

nář. a na přilehlém Rakovnicku, v sv. části střč. nář. a ve vých. polovině dialektů svč., odkud zasahuje přes vých.  

okraj střč. nář. až na Jindřichohradecko a Moravskokrumlovsko. Dále se ho užívá vedle jiných výrazů zejména 

na Litovelsku a pak ve střední části vm. nář. Slovotvorná podoba zametanice je doložena z vých. Boskovicka. 

Jen v Čechách je běžný výraz vánice. Obměna věje byla řídce zaznamenána na severu Čech a u Příbrami. 

Z těchto území se dokládá též dem. forma vějka. Na úzkém pruhu území mezi Brnem a Znojmem a dále na již. 

Novoměstsku byla zachycena podoba povije. Zkoumané obce na polském území severně od Hlučína charakteri- 

zuje dialektismus vijatyka. 

Rozsáhlý areál s minimálními přesahy do sousedních oblastí vytváří pojmenování prášenice, které pokrý- 

vá již. část zč. nář. a nář. jč. s výjimkou jejich vých. části. V malých enklávách se objevuje dále v sev. úseku čes.- 

-mor. nář. a na Zábřežsku. Podoba práška je doložena z již. Čech, varianta prachota z již. Příbramska, 

Manětínska a vých. Rakovnicka. V záp. části svč. nář. oblasti má dominantní postavení slovo futeř. Na Valašsku 

(s přesahem až na Kopanice) byl zaznamenán výraz dřenice. Na Valašsku se rovněž objevuje forma dryja. 

Z ostatních pojmenování zaujímá největší územní rozsah ekvivalent činěnice (čina), a to podél čes.-mor. 

zemské hranice. Další označení mají povahu pouze úzce oblastně vymezených dialektismů, např. foukanice 

v širším Podkrkonoší a fifronice na území mezi Benešovem a Kolínem. 

Výrazy ve městech se vcelku shodují s příslušným nářečním okolím, slova chumelenice a fujavice se čas- 

to objevují i ve městech, v jejichž okolí se užívá jiného lexému. V českých městech nalézá nadto uplatnění  

i ekvivalent vánice. 

4 cúda  v sled. významu jen nář.; Bš — Patrně souvisí s psl. *čudo ‚něco 

neobvyklého‘. 

čina, činěnice  v sled. významu jen nář. (Kt činí se ‚chumelí se‘) — 
Rozšířením významu ob. expr. čina, činěnice ‚plískanice‘. 

dryja  jen nář. — Od drát ‚tahat, rvát‘; forma snad ovlivněna výrazem 

fuja. 
dřenice  v sled. významu jen nář.; Kt, Bš třenica val. — Patrně od 

dřít, psl. *derti ‚odírat‘. 

dýmenice  jen nář.; pol. zadymka — Od dýmit (se). 
fifronice  jen nář. — Patrně od zvukomalebného základu, srov. též 

fufr. 

fijavice  jen nář. — Od zvukomalebného základu fi- příklonem k vý- 
razu fujavice. 

fofeřice  jen nář. — Od nář. fofrovat ‚chumelit se‘ (Mch). 

foukanice  Kt též fúkavica val., SSJČ obl. expr. — Od foukat. 
fučka  jen nář.; Kt fuček — Od fučet. 

fufr  jen nář. — Souvisí s nář. fofrovat ‚chumelit se‘, viz fofeřice. 

fuja  jen nář.; Jg fuják, Kt fúja val., též chuja, Bš fúja — Od nář. slo- 
vesa fujat ‚vát (obyčejně sníh)‘ (Mch). 

fujanice  jen nář.; Kt — Kontaminací výrazů fuja(vice) a chumele- 

nice. 
fujava  jen nář.; Kt též chujava — Od nář. slovesa fujat ‚vát (obyčejně 

sníh)‘ nebo od fuja, viz tam. 

fujavice  Jg, SSJČ, SSJ fujavica, pol. fujawica — Od zvukomalebné- 
ho základu fu-, viz též fuja. 

futeř  jen nář.; Kt u Nového Bydžova. SSJČ nář., též fukeř, fukéř, 

fukýř, vše obl. čes. expr. — Nejasné, snad souvisí s rus. 
puter’ga ‚vánice‘ (Mch). Podoby s -k- příklonem k fou- 

kat. 

 

chlápanice  jen nář. — Od nář. slovesa chlápat ‚padat ve velkých ku- 

sech (o sněhu)‘ (Bš). 

chujavice  jen nář.; SSJČ nář., Bš též chujava, SSJ chujavica, též 

chujava nář. — Kontaminací výrazů chumelice a fujavice. 

chumela  jen nář.; Bš, SSJ chumeľ básn. — Od chumelit (se). 
chumelenice  Kt též chumelenina, SSJČ — Od chumelit (se). 

chumelice  Jg, Kt též chomelice, SSJČ poněkud zast. a nář., SSJ chu- 

melica — Od chumelit (se). 
chumelka  jen nář.; Kt — Od chumelit (se). 

kouřenice  jen nář.; Kt kúřenica val. — Od kouřit, nář. ‚chumelit (se)‘. 

lautraj  jen nář. — Nejasné, patrně adaptací výrazu přejatého z něm. 
(laut ‚hlasitý‘, reiben ‚vířit, pohybovat se v kruhu‘). 

metel  f. Kt též metele, metela, obojí val., SSJČ zast. a nář., SSJ me- 

teľ — Od mésti se poněkud zast. ‚prudce se hnát, vířit (o sně- 
hu nebo o větru)‘. 

metelenice  jen nář. — Kontaminací výrazů metelice a chumelenice. 
metelice  stč. metelicě, Jg, SSJČ, SSJ metelica — Od metel, viz tam. 

metelka  SSJČ zast. a nář. — Od metel, viz tam. 

povije  jen nář.; Bš — Od nář. -vit ‚-vát‘. 
prachota  jen nář.; Kt — Od prach- analogickým tvořením patrně 

podle slota, popř. stč. blýskota. 

práskanice  jen nář. — Od práskat ‚švihat, bičovat‘. 
prášenice  Jg, SSJČ zast. — Od prášit se, poněkud zast., říd. ‚padat 

v podobě prachu‘. 

práška  jen nář.; Jg — Od prášit se, viz prášenice. 
suteřice  jen nář.; Bš šutořica, šumplica, šompleca, ALJ šutera slez. 

(též ‚silný déšť s větrem‘) — Nejasné. 

štíbr  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (stieben ‚vířit do- 
kola‘). 
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tradadyje  jen nář. — Od zvukomalebného základu, patrně v návaz- 
nosti na něm. 

vánice  Jg, SSJČ — Od vanout. 

věje  jen nář.; Jg, SSJČ též věj, vějice, vše nář., pol. zawieja, hluž. vě- 
jenca — Od vát. 

vějka  jen nář.; Jg svějka, SSJČ též vějavka, obojí nář. — Od vát. 

vijatyka  jen nář. — Od nář. vit ‚vát‘. 
zametanice  jen nář.; pol. zamieć — Od zametat (mésti se poněkud 

zast. ‚prudce se hnát, vířit (o sněhu nebo větru)‘. 

závěrucha  jen nář.; ALJ též zověrucha slez., pol. zawierucha — 

V návaznosti na pol. 

5 fujavice Ru 1, 2, 4 — fujavica Ru 5 — metovica Ru 5 — cumelka Po 1 — prášeňice Ru 2 

6 AJPP 349, AJK 319, OLA 2495 

Kl 

163 jinovatka (1558) — mapa s. 367 

1 M (j)inovatka ((j)ínovatka 112, 336, 441, 706, 709, 730, 746, ínovátka 742, jenovatka 203, 310) — jinuvatka 

314, 328, 329, 337 — (j)inovátka — jinovaťka 736, 737 (inúvaťka 733) — jiňovatka 203, 407, 652 

— hinovatka — vinovatka 805, 809, 812, 813 

jinovačka 246, 257 (jirovačka 418) 

(j)inovka 106, 254, 42 

(j)inovať f. (inováť 749, (j)ínovať 724, 728) — vinovať 808, 827, 828 

jíňe f. 

(j)íňí (jímí 447, vojímí 447, objímí 447, jilmi 652) — híňí 

jiňeňi 

(j)ín m. (jíň 751, jim 646) 

vojím m. (vohín 307) 

jinováč/-ač m. (též 255, též 433) 

ouvinka 448, 460 

mráz (mruz 831, 834, 84) 

holomráz 426 

holomrazňice (holomrazice 440, 453) 

holoť 103, 110 

ošadlina 830 („ošedzelina 834, ośalina 818, oslada 820) 

ošu elina 832, 84 

střyž 822 (sríž 737, tříž 237) 

šeďivina (šeďi„ka 153) 

šeďivák 134, 148, 438 

šeďivec 143, 144 

padlina 420, 424 

rajml 312, 313, 315 (reml 306) 

S šrun 833 nedubl. 

N námraza, omrzlina, ledofka, polodovač, polodov’ica 

2  Zjišťovaly se nářeční ekvivalenty pro jinovatku, tj. zmrzlé vodní páry na trávě, stromech apod. Vedle ne- 

příliš výrazných rozdílů lexikálních byly zachyceny četné rozdíly slovotvorné (např. jinovatka × jinovať × ji- 

novka × jinovačka × jíní × jínění × jín) a hláskoslovné (např. jinovatka × jinovátka × jinuvatka × jiňovatka × ji- 

novaťka × hinovatka × vinovatka). 

Pravidelná hlásková obměna ji- × i- v podobách jinovatka, jíní apod. byla v Čechách zachycena v poně- 

kud menším rozsahu, než je uvedeno v PRO A4a; omezuje se tu na úsek náchodský a podorlický a odděleně na 

Strakonicko a Prachaticko. 

Výrazy omrzlina, námraza, ledovatka, polodovať apod. nelze na základě získaného materiálu hodnotit 

jako plnohodnotné ekvivalenty, a proto jsme je z mapování vyloučili. Označují většinou něco omrzlého vůbec, 

zledovatělý povrch, povlak něčeho, zmrzlý déšť na stromech, průhledný ledový obal, nebo náledí; viz též II-164 

náledí. Výrazy holomraznice a stříž byly několikrát zapsány též ve významu ‚na holo zmrzlá země‘ a ‚ledová 

tříšť‘. Na tyto významy nebyl při mapování brán zřetel. 

Vůbec je třeba konstatovat, že u řady pojmenování významy ‚jinovatka‘ a ‚ledový povlak‘, ‚náledí‘, ‚něco 

omrzlého, zmrzlého vůbec‘ apod. spolu úzce souvisejí, a není tedy snadné je v jednotlivých lokalitách u jednot- 

livých výrazů přesně odlišit. 
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3  Celoúzemní pojmenování jinovatka a jeho slovotvorné a hláskoslovné varianty doplňují regionalismy ho- 

lomraznice, šedivina, ošadlina, rajml a mráz. Ostatní výrazy se vyskytují ojediněle. 

Z hláskoslovných podob výrazu jinovatka, shodného se spisovným jazykem, byly zapsány tyto: jinuvatka 

(sv. Plzeňsko), jinovátka (sv. Vsetínsko), jinovaťka (Břeclavsko), jiňovatka (ojediněle v Čechách a na Moravě), 

hinovatka (Tišnovsko, Boskovicko, Znojemsko), vinovatka (již. úsek středoopav. nář. typu). 

Nejrozšířenější slovotvorná varianta jíní, shodná se spisovným jazykem, se vyskytuje v sv., jz. a jv. okra- 

jích Čech a zhruba na záp. polovině Moravy; ze stř. Moravy je doložena hlásková obměna híní. Z ostatních slo- 

votvorných variant vytvářejí menší areály formy jínění (již. Vysokomýtsko s Litomyšlskem), jíně f. (sev. 

Roudnicko), jinováč/-ač (Mladoboleslavsko a širší okolí Prahy), ojím (sev. část úseku domažlického), jín (ze- 

jména Zábřežsko a Valašsko), jinovačka (Pelhřimovsko), jinovka (Táborsko), jinovať (porůznu ve vm. nář. a ve 

Slezsku) a vinovať (roztroušeně ve Slezsku). 

Pro širší Českobudějovicko je charakteristické pojmenování holomraznice. Z téže oblasti je doloženo také 

označení mráz, které se dále vyskytuje zejména na Zábřežsku a v přechodných nářečích česko-polských. V nich 

byl zapsán také výraz ošadlina. Z podkrkonošského úseku se dokládá pojmenování holoť. Zhruba v již. polovi- 

ně svč. nář. a na Uherskobrodsku byly zapsány formy šedivina, šedivec a šedivák. Manětínský a stříbrský úsek 

se vyznačují ekvivalentem rajml. V již. Čechách se ojediněle vyskytují výrazy ouvinka a padlina a na Těšínsku 

označení ošumělina. 

Pro městskou mluvu je charakteristické pojmenování jinovatka. 

4 híní  jen nář. — Realizace s protetickým h-; viz jíní. 

hinovatka  jen nář. — Realizace s protetickým h-; viz jinovatka. 

holomráz  jen nář. (Jg, Bš holomráz, holomraznice, holomrazek, 

u obou ‚na holo umrzlá země, bez sněhu‘) — Složenina z holý 
a mráz. 

holomraznice  jen nář. — Derivací z holomráz; viz tam. 

holoť  jen nář.; Kt holeť f. v Krkonoších (ALJ „padá holoť = prší 
a hned mrzne“) — Patrně z psl. *golotь; srov. II-164 náledí. 

jín  m. jen nář. — Z psl. *inьjь m. příklonem k subst. typu hrad. 

jíně  f. jen nář. — Patrně z psl. *inьjь m. příklonem k substantivům 
ženského rodu. 

jínění  jen nář.; stč. jíněvie n. kol. — Patrně od slovesa jínit. 

jíní  stč. jínie, Jg, Kt též jíněvie, obě zast. n.; SSJČ — Z psl. *inьjь 
m. změnou rodu; realizace s hiátovým j-. 

jinováč/-ač  jen nář.; SSJČ jinováč nář., ALJ Nová Paka — Hlásková 

obměna výrazu jinovať, viz tam. 

jinovačka  jen nář.; Kt u Studené — Hlásková obměna výrazu jino- 

vaťka, viz tam. 
jinovatka  Jg též jinovina, jinovatina, SSJČ, SSJ inovatka, Kl inova- 

tina — Od adj. jinovatý, popř. depalatalizací z jinovaťka, viz 

tam. 
jinovátka  jen nář. — Dloužením z jinovatka; viz tam. 

jinovať  jen nář.; Jg též inovať slc.; Bš inovať okolo Buchlova, SSJ — 

Od adj. jinovatý, popř. od slovesa jínovatět. 
jinovaťka  jen nář. — Od jinovať. 

jiňovatka  jen nář. — Depalatalizací z jinovaťka; -ň- vlivem podoby 

jíní a jíně. 
jinovka  jen nář. — Od adj. jínový. 

jinuvatka  jen nář. — Viz jinovatka; -u- vlivem sloves zakončených 

na -uvat; srov. PRO C4. 

 

mráz  Jg padlý mráz, Kt též padlý mráz, SSJČ zast. a nář., hluž. mróz 

— Z psl. *morzъ. 
ojím  jen nář. — Patrně ze základu ojín-; týž základ je v adj. ojínělý, 

ojíněný ‚pokrytý jíním‘ a u slovesa ojínit (se) ‚pokrýt (se) jí- 

ním‘; koncové -m má paralelu v slovinské podobě im. 
ošadlina  jen nář.; ALJ; pol. sadź, szadź — Souvisí s pol. szady ‚sivý, 

šedivý‘. 

ošumělina  jen nář. — Snad souvisí se šum obl. ‚pěna‘. 
ouvinka  jen nář. — Patrně z ojínit, které bylo lidovou etymologií při- 

řazeno k ovinout; srov. vinovatka. 

padlina  v sled. významu jen nář. — Od padlý, to z padat. 
rajml  jen nář. — Z němčiny (srov. reimen, reimeln ‚pokrývat jíním‘). 

stříž  v sled. významu jen nář.; Kt stříž f. „lépe než stříš, tříž f., stříšť, 

stříž m.“, střiež m. na Slovensku (SSJČ stříž f., stříže f. říd., 
oba ‚ledová tříšť, ledový škraloup‘) — Psl. *strěžь ‚tenký led, 

náledí, jinovatka‘. 

šedivák  SSJČ ‚mrazík s jinovatkou‘ — Viz šedivec. 

šedivec  Kt šedý mráz, SSJČ říd. ‚mrazík s jinovatkou‘, ALJ ‚mráz 

s jinovatkou‘ svč., hluž. šerizna — Od šedý, šedivý (psl. 

*sědъ), podle charakteristického zbarvení. 
šedivina  v sled. významu jen nář.; Kt — Viz šedivec. 

šrun  jen nář.; SSJČ střín m. říd.; sříň m. říd. (ze sloven.), oba ‚jíní, 

jinovatka, ledová tříšť‘, stříň f., střín m., oba ‚ledová tříšť, le- 
dový škraloup‘, SSJ srieň, pol. szron — Z psl. *sernъ nebo 

*sernь. 

vinovatka  jen nář. — Realizace s předsunutým v-; snad adideací k vi- 
nout; viz jinovatka. 

vinovať  jen nář.; Kt na Ostravsku — Viz jinovať a vinovatka. 

5 jinovatka Ju 1–3 — inovatka Ju 2, 4 — jinovátka Ju 4 — jenovatka Ju 3, 5, Ru 3, 4 — jenuvatka Ru 3 — jenovaťka Ru 4 — íňí Po 1 — iňi Po 1 — ji- 

nov’ať f. Ju 6 — inovať Ru 5 — inovaťi n. Ju 6 — jenováč m. Ru 2 

6 MAGP 44, 45, PLPJ 36, AJPP 350, 351, AJK 8:3, 33:2, 248, OLA 2502 

Ši 

164 náledí (1565) — mapa s. 371 

1 M náleďí 

voleďi 

ledovka — ledú„ka 145, 160, 161 
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ledovatka 

ledovačka 109, 235, 257 

ledovice 

poledovica (náledovica 640) 

poledúfka 728 

ledovina 151, 433 

ledovaťina (ledovať 463) 

naledek 

vomrz 401, 403, 404, 502 

vomrzáč 501, 506, 507 

vomrzalka (též 248) 

vomrzlice (též 316) 

vomrzlina 316 

mrazofka 108, 151 (zmrazofka 216) 

klouzačka (klouhačka 113, 637) 

sklouzačka 425, 427, 429, 438 

kluza„ka (skluzafka 216, klózavica 622) 

klizavina 621 

klouzaňice 429, 623 

vokluz 302 

vokluska 311, 313 — voklouska 218, 607, 616, 618 (vokliska 618) 

vosluz 301, 302 

hlaďina 

holoť 101, 110 (holeď 102, holoťina 108, holot 101, 107, vohlot 106, lohot 134, 137) 

S sklínka 235, poliťina 333, cínovačka 407, sprisk 414, leďišťe 454, čistec 506 

2  Předmětem zkoumání u této položky byla nář. pojmenování pro náledí, tj. souvislý ledový povlak na zemi. 

Příslušných substantiv se užívá nejčastěji jako jmenných součástí sponově jmenného přísudku bezpodmětných 

vět (je, bude, bylo náledí), řidčeji v jiné syntaktické pozici. Vedle substantivních označení uvedeného přírodní- 

ho jevu se v přísudkovém postavení běžně užívá tzv. stavových příslovcí (je) kluzko, hladko, ledovato apod. (Nář. 

stavová příslovce byla také zkoumána a jejich zeměpisné rozložení je zobrazeno na mapě II-165.) V obou těch- 

to případech jde o stavové chápání dané skutečnosti, o vyjádření jistého stavu zimní přírody, ne o konkrétní 

označení ledového povlaku na zemi. Třetím možným způsobem přístupu ke sledované skutečnosti je vyjádření 

jednočlennou větou se slovesným přísudkem (klouže to, smeká se to apod. – pojetí dějové, odrážející působení 

na člověka). 

Těchto tří eventuálních způsobů pojetí a jazykového ztvárnění uvedeného jevu se však zpravidla neužívá 

jako naprosto rovnocenných. V některých částech zkoumaného území se např. dává přednost vyjádření substan- 

tivnímu před příslovečným či slovesným, jinde substantivní pojmenování zcela chybí, někde zase nebyla zachy- 

cena stavová příslovce apod. 

Slovesné vyjádření nebylo předmětem zkoumání, informátoři je však zejména v Čechách často uváděli. 

Protože však nebylo během výzkumu zapisováno důsledně, a nemohla mu být tedy věnována samostatná mapa, 

popisujeme zeměpisné rozložení zaznamenaných nář. ekvivalentů stručně v tomto komentáři: Nejvíce sloves 

bylo zapsáno v svč. a částečně i ve střč. nář. – klouže (se) to, klouzá (se) to, na Kladsku a Náchodsku klohá (se) 

to, dále smeká (se) to, v nejvýchodnějším úseku Čech smyká se to, v již. Čechách rozptýleně sklouže (se) to či 

sklouzá (se) to. Ze záp. Čech, Moravy a Slezska doklady na slovesná označení nejsou, užívá se jich zde však 

zřejmě též jako potenciálního ekvivalentu (přesné rozložení jednotlivých sloves viz I-34 klouzat se). 

Substantivní pojmenování – nář. ekvivalenty spis. výrazu náledí – vykazují vedle diferencí lexikálních 

(podle různého motivačního přístupu k reálii) značnou slovotvornou variabilitu, jen v malé míře byly zachyce- 

ny rozdíly hláskoslovné (ledovka × ledůvka, okluzka × oklouzka). Z hlediska slovotvorné motivace jsou zazna- 

menané výrazy útvary velmi rozmanité: desubstantiva – deriváty z předložkových adverbiálních spojení (nále- 

dí, náledek), deadjektiva (hladina), k nimž patří i odvozeniny od desubstantivních adjektiv (ledovka, mrazovka), 

od prefixálně adjektivních útvarů (poledovice) či od deverbálních adjektiv (omrzlice, kluzavka), deverbativa od- 

vozená od různých slovesných tvarů (omrz, okluz, klouzačka, klouzanice). Sporadicky byl zapsán výraz adideo- 

vaný (osluz) a pojmenování metaforická (čistec, sklínka). 

Protože byl v Čechách výzkum prováděn pouze na tzv. opěrné síti bodů, doplnili jsme materiál podle star- 

ších výzkumů KLA. 
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3  Substantivní označení není doloženo ve větší části Slezska a místy ve střč. nářečích. 

Na většině ostatního území (kromě některých oblastí v sz. polovině Čech) byla zachycena pojmenování 

s kořenem led-; z nich nejrozsáhlejší území zaujímá výraz náledí (podstatná část střč. nář., jč., čes.-mor. a střm. 

nář.), který jako spisovný proniká i do oblastí jiných názvů. Velké a kompaktní areály vytvářejí dále výrazy le- 

dovatka (svč. nář. – často promíšeně či v dubletě s pojmenováním ledovka, na Vysokomýtsku ledůvka) a ledo- 

vice (stř. a nejsevernější část vm. nář. a navazující vých. úseky střm. nář.). Dvě menší oddělené oblasti pokrývá 

označení poledovice (sev. Vsetínsko a přilehlý jv. okraj Slezska, již. část vm. nář.). Mikroareály tvoří sv. od 

Mladé Boleslavi výraz ledovatina (vždy v dubletě či tripletě s jinými názvy) a na Náchodsku a Kladsku oledí. 

Na Příborsku a Hlučínsku bylo zapsáno pojmenování náledek. 

Druhým nejfrekventovanějším kořenem objevujícím se v nář. označeních pro náledí je mrz-/mraz-: v záp. 

Čechách se užívá výrazu omrzalka, v dolním Pojizeří s výběžkem k Benešovu omrzlice, na Příbramsku omrz, na 

sev. Novoměstsku omrzáč, sporadicky v Podkrkonoší a mezi Mladou Boleslaví a Kolínem mrazovka. 

Z nejzápadnějšího okraje střč. nář. a z již. Rakovnicka je doloženo pojmenování hladina; v hor. Pojizeří 

a Podještědí byl zapsán výraz holoť (a jiné příbuzné výrazy). 

Rozptýleně v celých Čechách, na Moravě soustředěněji na širším Brněnsku byly zpravidla jako dubletní 

zachyceny různé výrazy s kořenem kluz-/klouz-: nejčastější je klouzačka (mezi Jindřichovým Hradcem 

a Táborem sklouzačka), na Manětínsku se objevuje okluzka, v mor. areálu oklouzka, zejména na severu střč. nář. 

kluzavka apod. Na Chodsku byl ojediněle zaznamenán výraz okluz a adideovaný název osluz. (Slova s kořenem 

kluz-/klouz- viz I-35 klouzačka.) 

Ostatní mapovaná pojmenování jsou doložena jen sporadicky. 

Ve městech se výzkum neprováděl. 

4 cínovačka  jen nář. — Od cínovat nebo od cínový (to od přejatého 

cín); povrch zledovatělého terénu se jeví jako pocínovaný. 
čistec  v sled. významu jen nář. — Metaforické přenesení (SSJČ zast. 

‚cín‘), srov. cínovačka. 

hladina  v sled. významu jen nář. (Jg ‚hladké místo‘, SSJČ ‚hladká 
plocha vůbec‘) — Od hladký, psl. *gladъkъ. 

holoť  jen nář.; Kt též holeť v Krkonoších, pol. gołoledź (Bš holoť, 

-i, f. ‚holá zem v zimě‘) — Z psl. *golodь, podle Mch; nelze 
asi vyloučit haplologii z hololeď (Jg hololeď f. pol., holole- 

dina rus.) a následnou ztrátu povědomí o původu (srov. kon- 

cové -ť místo pův. -ď; tvary holot, lohot, viz 1 M, dalším 
morfologickým a hláskovým vývojem). 

klizavina  jen nář.; Bš kľzavica St. Hrozenkov — Od nář. klizavý 

‚klouzavý‘, to od nář. klízat ‚klouzat‘. 
klouzačka  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu ‚hladké 

místo ke klouzání na ledě‘. Viz klouzanice. 

klouzanice  jen nář. — Od slovesného subst. klouzání (tedy ‚po- 
vrch, na němž dochází ke klouzání‘), to od klouzat, psl. asi 

*kľuzati. 

kluzavka  jen nář.; SSJČ skluzavka říd. — Od klouzavý, to od klouzat 
(viz klouzanice), s krátkou samohláskou v základu. 

lediště  jen nář. (Jg ‚místo, kde led jest‘) — Od led, psl. *ledъ. 

ledovačka  jen nář. — Od ledový, to od led. 
ledovatina  SSJČ říd. — Od ledovatý ‚ledem pokrytý‘. 

ledovatka  SSJČ — Od ledovatý (viz ledovatina). 

ledovice  jen nář.; Kt, SSJČ nář., SSJ ľadovica (Jg ‚zmrzlá cesta, déšť 
na zemi přimrzající‘) — Od ledový, viz ledovačka. 

ledovina  jen nář. (Jg ‚něco ledového‘) — Od ledový, viz ledo- 

vačka. 
ledovka  Kt u Rychnova, SSJČ — Od ledový, viz ledovačka. 

ledůvka  jen nář. — Od ledový, při odvozování sufixem -ka provede- 

no dloužení v příponě fundujícího adjektiva. 
mrazovka  v sled. významu jen nář. — Od mrazový, to od mráz, psl. 

*morzъ. 

náledek  jen nář.; Kt (pol. nalodek ‚zmrzlá kaluž‘) — Odvozenina 
z předložkového pádu na ledě. 

náledí  stč. náledně f., náledeň f., Jg, SSJČ — Viz náledek. 

oklouzka  jen nář.; Jg „je tam hrozná oklouzka = hrozně tam kluzí“ 
(též ‚okluzká cesta‘) — Viz okluzka, varianta se zdlouženým 

kořenným vokálem. 

 

okluz  jen nář. — Od nář. okluznout (Kt ,kluzkým se státi‘), to 

k psl. *klъznǫti (dok. protějšek ke *kľuzati; viz klouza- 

nice). 
okluzka  jen nář. — Varianta žen. rodu k okluz, viz tam. 

oledí  jen nář.; ALJ svč. (pol. olodzenie ‚námraza‘) — Viz náledí, zde 

odlišná předpona. 
omrz  jen nář. — Z omrznout, to k *mrъznǫti; snad přenesením nář. 

názvu mrznoucího deště (tak na Brněnsku). 

omrzáč  jen nář.; Bš omrzač Zábřežsko — Derivací z omrz nebo pří- 
mo deverbativum od omrznout, omrzat (viz omrz a omrzal- 

ka), pak lze řadit k názvům nositelů vlastností (‚takový, kte- 

rý omrzá‘). 
omrzalka  jen nář. — Od příčestí minulého slovesa omrzat (to ne- 

dok. protějšek k omrznout, viz omrz); snad přenesením nář. 

názvu mrznoucího deště (Kt „padá omrzalka – o. prší, es 
glatteiset“). 

omrzlice  jen nář.; ALJ podkrk. — Od omrzlý, to z príčestí minulého 

od omrznout (viz omrz). 
omrzlina  v sled. významu jen nář.; Bš val. (ALJ ‚námraza‘ val.) — 

Od omrzlý (viz omrzlice). 

osluz  jen nář.; Bš voslizka Zábřežsko, ALJ chod., pol. ślizgawica 
(Kt oslzati, oslizati ‚tát‘) — Ze sluz-, sliz- (psl. *s zь, s zъ); zde 

na ustálení podoby s -lu- působila patrně adideace ke kluz-. 

Nelze vyloučit ani původ z předpokládaného oskluz k os- 
kluzký, oskluzko, viz II-165 (je) kluzko. 

poledovice  Kt též poledice, náledovica na již. Mor., SSJČ ‚ledový 

povlak, slabá vrstva ledu‘, SSJ poľadovica, dluž. polodk, po- 
lodnica, polodnja, hluž. polodźina — Odvozenina z předlož- 

kového pádu po ledě; v návaznosti na slovenštinu. 

poledůvka  jen nář. — Viz ledůvka a poledovice. 
politina  jen nář. (Jg ‚něco politého‘) — Od politý (od polít, to dok. 

k lít). 

sklínka  v sled. významu jen nář. — Metaforické pojmenování podle 
povrchu podobajícího se sklu. 

sklouzačka  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu ‚klou- 

začka‘, viz klouzačka. 
sprysk  jen nář. — Nejasné, snad souvisí s prýskat ‚pukat, loupat se‘. 
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5 náleďí Ju 3, Ru 2, 4 — ledofka Ju 2 — ledovatka Ru 1 — ledovica Ju 7 — poledovica Ju 6, Ru 5 — poledofka/poledo„ka Ju 2 — poledňice Ju 5, 

Ru 3 — poleďice Ju 1, 2 — ledňice Ru 4 

6 ASJ 68, SSA 9.46 

Či 

165 (je) kluzko (1566) — mapa s. 373 

1 M klusko — klisko (klejsko 832) — klsko 

sklusko (šklusko 202) 

voklusko (voklousko 219, uklusko 422, 433) 

vosklusko (vošklusko 202) 

vokluzlo 239 

ślysko 833, 834 (šlisko 835, 836) 

hlatko 

ledovo (ledovato 118, 506, 653, lednato 655) 

S šmiglavo/šmiklavo 757 

2  Na mapu II-164 náledí navazuje mapa zobrazující územní rozložení nář. stavových příslovcí – ekvivalen- 

tů spisovného (je) kluzko, jež vyjadřují jistý stav zimní přírody, kdy je země pokryta klouzavým ledovým po- 

vlakem. Podrobněji o možných způsobech pojetí této skutečnosti a jejich jazykové interpretaci srov. II-164 ná- 

ledí. (Téměř všechny doložené výrazy, tj. vyjma ledovo, mohou mít ještě další význam, totiž ‚kluzko na mokrém, 

ne zledovatělém terénu, po dešti, na blátě‘.) 

Nář. rozrůznění zapsaných ekvivalentů není tak výrazné jako v případě nář. variant slova náledí. Lexikální 

rozdíly jsou odrazem tří hlavních motivačních zdrojů, jež mohou odrážet, a to v různé míře, působení na člově- 

ka: ledovo vychází z čistě materiálního hodnocení; hladko je motivováno charakterem povrchu, ale není zde ješ- 

tě explicitně obsažen prvek nebezpečí uklouznutí, jenž je přítomen v příslovci kluzko (a variantách), příp. šmyg- 

lavo/šmyklavo (implicitně je tento sémantický rys ovšem obsažen ve všech ekvivalentech). 

Slovo kluzko se diferencuje slovotvorně (kluzko × skluzko × okluzko) a hláskoslovně (kluzko × klizko × klz- 

ko) – srov. též I-34 klouzat se. Jako okrajový regionalismus byla zachycena adideovaná podoba slizko. 

3  Vyjádření stavovým příslovcem často chybí v záp. Čechách (tam se častěji užívá substantiv), ve stř. části 

svč. a částečně i ve střč. nář. oblasti a na Prostějovsku (zde se běžněji setkáme s vyjádřením substantivním či slo- 

vesným). 

Na ostatním území jsou základními pojmenováními kluzko a hladko, jež nejsou (zejména v Čechách) pří- 

liš zeměpisně vyhraněna. Z celkového pohledu na mapu je však patrné, že stavové příslovce hladko se soustře- 

ďuje spíš na široké okraje zkoumaného území, zatímco kluzko se uplatňuje hlavně v jeho vnitřních částech. 

Výraz hladko byl zachycen především v sz. a sev. Čechách (jako nedubletní na Rakovnicku), dále v roz- 

sáhlém areálu zaujímajícím téměř celou (bez Příbramska) jč. nář. oblast (ve větší vých. části v dubletě s pojme- 

nováním skluzko). Na Moravě se vyskytuje mezi Novým Městem a Znojmem (na Třebíčsku a Znojemsku jako 

nedubletní) a zpravidla jako jediné označení na velkém areálu pokrývajícím vých. část střm. nář. oblasti, stř. 

a sev. část vm. nář. a většinu Slezska. 

Pokud jde o druhý základní lexikální ekvivalent, vlastní podoba kluzko se vyskytuje na Plzeňsku, vých. 

Vysokomýtsku, Zábřežsku, Boskovicku, sev. Brněnsku a v záp. cípu Moravy s výběžkem k Ledči nad Sázavou. 

Jinde v Čechách byla zapsána rozptýleně v dubletě s jinými výrazy (často též v oblastech, kde se stavových pří- 

slovcí neužívá). Na Moravě byly zachyceny dvě hláskové varianty tohoto výrazu, a to klizko na 

Moravskokrumlovsku a záp. Brněnsku a klzko na větší oblasti zabírající území již. od Brna a již. polovinu vm. 

nář. (obě podoby jsou doloženy též ze sev. a vých. okrajů velkého moravskoslezského areálu výrazu hladko). 

Rozsáhlou oblast uvnitř Čech zaujímá slovotvorná varianta okluzko, na ni na jihu navazuje forma skluzko. 

Okrajový charakter mají stavová příslovce ledovo (v Podkrkonoší, na Náchodsku a Kladsku, rozptýleně na 

vých. okraji Čech a na Boskovicku) a slizko (zvl. na Jablunkovsku v návaznosti na polštinu). 

Ve městech se tato položka nezkoumala. 

4  Zachycené výrazy jsou stavová příslovce odvozená od adjektiv příponou -o. V excerpované literatuře nejsou uváděna jako heslová 

slova; pokud vůbec uvedena jsou, pak jako součást hesla příslušného adjektiva. V případě, že je uváděno pouze fundující adjektivum, za- 

znamenáváme je; neuvádíme však běžná příslovce na -e, -ě (hladce, ledově), neboť ta se v predikativní funkci nevyskytují. 
V literatuře nebylo možno odlišit význam ‚kluzko na zledovatělém terénu‘ od významu ‚kluzko na blátě‘. 
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hladko  stč. jen hladký, Jg, SSJČ říd. — Od hladký (psl. *gladъkъ). 
klizko  jen nář.; Kt mor. a sloven. — Od nář. klizký ‚kluzký‘ (viz kluz- 

ko), nář. klízat ke klouzat, psl. asi *klzati. 

kluzko  stč. jen kluzký, Jg, SSJČ — Od kluzký, ke slovesnému základu (ke 

klouzat, psl. asi *klzati, z něhož -lu- nebo -li-). 

klzko  jen nář.; stč. a Jg, u obou klzký slc., Kt mor. a sloven., SSJ — 

Od klzký, to od klzati (z kluzati analogicky podle slov se za- 
chovalým ). Viz kluzko. 

ledovo  jen nář.; SSJČ jen ledový ‚ledem pokrytý‘ (Jg „led nebo co 

ledu podobno jest“) — Od ledový (k led, psl. *ledъ). 
okluzko  SSJČ říd. (Jg ‚náledí‘) — Od okluzký říd. ‚kluzký‘, to 

k okluznout nář. (Kt ‚kluzkým se státi‘). Viz kluzko. 

okluzlo  jen nář.; Jg jen okluzlý, oklzlý ‚kluzký‘ — Od okluzlý (to 
z příčestí minulého slovesa okluznout), viz okluzko. 

oskluzko  jen nář.; ALJ voskluzkej střč. — Kontaminací okluzko 
a skluzko, viz tam. 

skluzko  Jg, SSJČ říd. — Od skluzký, to od sklouzat poněk. zast. 

‚klouzat‘; viz kluzko. 

slizko  jen nář.; Jg, pol. ślisko (SSJČ slizký ‚mazlavý, lepkavě vlhký 

a kluzký‘) — Od slizký, to od sliz (psl. *slzь f., *slzъ m.) 

k-ovou příponou; kořen nepříbuzný s kluz-, ale sémanticky 
a hláskově podobný, proto došlo k adideaci. 

šmyglavo, šmyklavo  jen nář.; Kt smýkavý, šmýkavý a Bš šmiklavý, 

oba ‚kluzký‘, SSJ šmykľavo, hluž. jen smykły ‚kluzký‘ — Od 
šmyglavý, šmyklavý, to od předpokládaného šmyglat, šmy- 

klat (jde o expresivní variantu slovesa smýkat). 

5 klsko Ru 5 — klisko Ju 2, 4 — hlatko Po 1 — skubavo Ju 7 

6 ASJ IV 34, PLPJ 53, AJPP 446 

Či 

166 rampouch (1567) — mapa s. 375 

1 M rampouch (rampouk 119, rampoul 333, rambouch 701, rampoch 626, řampouch 431, pampóch 628) — 

rapouch 

střechýl (štre- 665, stři- 644, štri- 643, tře- 305, 323, 337, střa- 443, 444, stra- 442, štra- 442, třa- 444, 

střechejlec 311, střemchyl 738, 805) 

střempel (štrem- 806, 813, štřem- 821, střam- 82, štram- 813, střum- 810, štrum- 807, 811) 

křechejl (křa- 322, škře- 309) 

capouch 

snopel 

roublik 513, 514, 605 (róbl 605, 614) 

brumbel 815 (brumbla 816, brumlik 827, brmbál 621, krumpolec 747) 

žangel 801–803 

zvungel 808, 820 

rumpál 621 (rompál 627) 

cucek 

cecík 446, 447 

cicúr 730 (cuncúrek 737) 

cipel 83 (cypulik 818) 

culík 736 (culich 719, 734) 

cybuch 832, 84 

cygara 808, 830 

křenec 743–745 

S cák 623, cimbál 746 nedubl., cumpel 732, cingér 753 nedubl., čuplik 825, svička 118, 82, štangl 623, zíb 755 

nedubl., zvonek 808 nedubl. 

2  Byla sledována nář. pojmenování pro rampouch, tyčinkový kus ledu visící v podobě krápníku ze střech, 

apod. Materiál přinesl bohaté lexikální rozrůznění s četnými, zpravidla však ojediněle či řídce se vyskytujícími, 

hláskovými variantami. Poměrně velký je počet výrazů méně frekventovaných a sporadických. U ojedinělých 

případů bylo velmi nesnadné odlišit výrazy běžné od rozmanitých výrazů více či méně expresivních. 

Výrazová pestrost je především způsobena expresivností a tím, že označení sledované reálie nenáleží k zá- 

kladu slovní zásoby. Bylo zaznamenáno velké množství názvů metaforických. Zdůrazňuje se místo výskytu 

(střechýl), tvar rampouchu (cigára) nebo některý jeho smysly vnímatelný příznak (leskne se – snopel, visí – cu- 

lík, kape – cicůr, lze jej cucat – cumpel či sát – cecík). Některé metafory zahrnují v sobě zároveň i několik mo- 

tivačních zřetelů (zvonek, cingér visící zvonivý předmět). Při pojmenování se uplatnilo přenášení významu, při- 

rovnávání k druhým jevům nebo zdůrazňování některé jeho fyzikální vlastnosti (křenec). Podrobněji o těchto 

motivacích (též vzhledem k celému evropskému kontextu) viz P. Jančák – J. Petr, SaS 47, 1986, 264–283. Některé 

výrazy pro střechýl mají také význam ‚bouchoř‘ (viz II-5) a ‚chumáč ovoce‘ (viz II-6). 
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3  Kromě výrazů rampouch a střechýl a jejich variant, které pokrývají většinu zkoumaného území, se vysky- 

tuje řada výrazů dalších, ty ale zabírají malé oblasti. 

Pro téměř celé Čechy a záp. část Moravy je charakteristické většinové pojmenování rampouch, jeho hlás- 

ková varianta rapouch tvoří malý areál na Novopacku. Na Domažlicku a na Klatovsku je rozšířen výraz křechýl, 

z Doudlebska a Prachaticka je doloženo označení capouch. V širokém okolí Plzně se vyskytuje pojmenování 

cucek. 

Na Moravě (od řeky Svratky na východ) je základním pojmenováním střechýl. Východně od Uherského 

Brodu se na mikroareálu vyskytuje výraz křenec, ve střední části čes.-mor. oblasti bylo doloženo pojmenování 

roublík, na Břeclavsku culík a záp. od Brna rumpál. 

Pro Slezsko je příznačná bohatá lex. diferenciace. Ve středoopavském nář. typu a na Hlučínsku tvoří areál 

regionalismus střempel, v přechodných nářečích čes.-pol. výraz snopel. Z Frenštátska se dokládá podoba brum- 

bel, ze sz. Opavska pojmenování žangel, vých. od Opavy byla zapsána slova zvungel a cigára a na Těšínsku 

cibuch. 

Zbývající pojmenování se vyskytují jen sporadicky, zejména na východní části zkoumaného území. 

Ve městech je běžné pojmenování rampouch, shodné se spisovným jazykem. 

4 brumbel  jen nář. — Původ nejasný, patrně specifikací významu (SSJ 

brmbolec ‚drobná věc, která na něčem visí‘). 

cák  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování pro struk (Kt, Bš, SSJČ, 

hluž., u všech ‚struk‘). 

capouch  jen nář. — Patrně zmatením slov capouch (Jg, Bš, SSJČ, 
u všech ‚otvor do komína, sopouch‘) a rampouch v důsledku 

jejich hláskové podoby. 

cecík  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (stč., Jg, 
Kt cicek, SSJČ obl., SSJ cecok, hluž. cyck, u všech ‚struk‘; 

SSJČ též říd. ‚přívěsek, třapeček‘). 

cibuch  jen nář. — Přenesením slova přejatého z pol. (cybuch ‚trou- 
bel‘). 

cicůr  jen nář. — Přenesením pojmenování (Jg též cicour, Kt cicour, 

cicúrek, Bš, u všech ‚tenký proud vody‘, Kl cincúr, cencúr 
‚střapec, cancour‘). 

cigára  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (Bš, 

SSJČ ob., SSJ. pol., hluž., u všech ‚doutník‘). 
cimbál  v sled. významu jen nář.; Jg cimbolec, Bš cimbolek Valašsko 

— Přenesením pojmenování. Motivací byl snad zvuk, který 

vydává rampouch při ulomení; tedy rampouch je ‚zvonící 

předmět‘. 

cingér  jen nář.; Kl cingel, cingeľ — Přenesením pojmenování (slez. 

nář. cingel ‚něco visícího‘), nelze vyloučit spojitost s cin- 
gat/cinkat ,zvonit ‘. 

cipel  jen nář. — Přenesením pojmenování přejatého z něm. (Jg též cíp 

‚něco přesahujícího‘, Kt též cíp, ciplik, Kl cipfel, pol. cypel, 
u všech ‚špičatý konec‘). 

cucek  v sled. významu jen nář. — Od cucat. 

culík  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (Jg, Kt, 
Bš, SSJČ ob., u všech ‚pletenec vlasů‘). 

cumpel  jen nář.; Kl combeľ — Nejasné, snad expr. obměna slova ci- 

pel (s vkladným -m-). V návaznosti na slovenské jazykové 
území. 

 

čuplík  jen nář. — Nejasné, snad expr. obměna slova culík, nebo nář. 
čuplik ‚něco přečnívajícího‘. 

křechýl  jen nář.; Kt — Kontaminací adj. křehký (s pův. významem 

‚ztuhlý, zmrzlý‘, a proto ‚křehký‘) a střechýl. 
křenec  jen nář.; Jg, Bš mor., Kl krenec — Ke stč. křenúti ‚ztuhnout‘. 

rampouch  Kt, SSJČ — Expresivní hlásková obměna slova rapouch 

(vkladné m a ch-ová přípona), viz tam. 
rapouch  Jg též ropouch, ropúch, SSJČ zast., Kl ropuch — Souvisí 

patrně s ropěti ‚klapati, téci‘. 
roublík  jen nář.; Bš Třebíč — Přenesením dem. od roubl (‚kolík na 

utahování snopů‘). 

rumpál  v sled. významu jen nář. — Patrně expr. obměna slova ram- 
pouch. 

snopel  jen nář.; Kt, pol. sopel — Snad hláskovou úpravou a přenese- 

ním pojmenování (SSJČ sopel zast. a nář. ‚hlen z nosu‘). 
střechýl  jen nář.; Jg, SSJČ kniž. a nář., SSJ strechulec — Od střecha 

(Holub-Kopečný nevylučují, že jde o kontinuant pův. psl. 

*streg-ylъ). 
střempel  jen nář.; Kt — Původ nejasný, snad kontaminací střechýl 

a snopel, nelze vyloučit ani vliv něm. 

svíčka  v sled. významu jen nář.; hluž. lodowa swěca — Přenesením 
pojmenování. 

štangl  v sled. významu jen nář. — Přenesením výrazu přejatého 

z něm. (SSJČ poněk. zast. ob. ‚tyč‘). 
zíb  jen nář. — Nejasné, asi souvisí se zábst, zíbst, či expr. obměna 

slova cip-el. 

zvonek  v sled. významu jen nář. — Dem. k zvon, přenesením pojme- 
nování. 

zvungel  jen nář.; Bš zvongel — Snad expresivní varianta slova zvo- 

nek. 
žangel  jen nář.; Kt — Původ nejasný, snad souvisí s nář. žingla ‚něco 

úzkého‘.

5 rampouch Po 1, Ju 1–3, 6, 7, Ru 1–4 — ramplouch Ru 1 — střechýl Ju 5 — střechél Ju 6, — cingéř Ru 5 

6 AJŚ 649, SSA 9.47, OLA 2501, ALE 21 

Vj 

167 obleva (1572) — mapa s. 377 

1 M (v)obleva („oblyva 834, voble„ 128) 

(v)odleva 

vodlev (vodlev 118, 134, 143, 154) 
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úleva 124, 707, 822 

poleva 333, 334 

(v)odmňek (odmjak 737, 755, 820, „od ak 801, vodmňetek 653, z ek 749) 

(v)obmňek 

juh 

táňí (tajka 701, táňica 623, tajáňí 718) 

táťí 

rospoušť (rospoušt 519) 

rosplóťi 610, 615, 624 (rosplóšč 611) 

povola 447, 448 

povol m. 417, 438, 439 

rostok 818, 830 (rostop 818) 

2  Předmětem zkoumání byly nář. výrazy pro oblevu, tj. poměrně náhlé a obvykle delší oteplení vzduchu, 

které následuje po několikadenním období mrazu. Uvedený jev lze vyjádřit několika různými způsoby. 

Nejčastější je užití jednotlivých substantiv jako jmenných částí sponově jmenného přísudku (např. je od- 

měk/obleva/tání). Dalším možným způsobem vyjádření sledované skutečnosti je vyjádření slovesné, např. taje, 

polevuje, juží. Nejméně časté je užití stavového příslovce, např. je povolno/levno/kopno. 

Zaznamenaná substantivní pojmenování jsou diferencována jednak lexikálně, jednak slovotvorně 

(např. obleva × odleva × úleva; tání × tátí; odměk × obměk). Méně časté jsou rozdíly rodové (např. povol 

× povola). 

Nářeční výzkum byl zaměřen na substantivní vyjádření uvedeného jevu, doklady na slovesná vyjádření 

a stavová příslovce nejsou zaznamenány v úplnosti, proto je nemapujeme. Z nemapovaných ekvivalentů je pro 

většinu jzč. a střč. nářečí charakteristická neosobní slovesná vazba povoluje a stavové příslovce povolno; to pře- 

vládá zvláště západně od Prahy a mezi Příbramí a Táborem. V oblasti severně od Plzně je rozšířena neosobní 

vazba polevuje. Rozptýleně ze stř. části vm. nářečí se dokládá sloveso juží, ve stř. a sev. části Slezska a na širo- 

kém Litovelsku slovesný ekvivalent taje, varianta tají se objevuje v jv. části střm. nář. a tajá v nář. dolských. 

Další ekvivalent rozpouští byl zaznamenán západně od Brna, bezpředponová forma pouští na sev. Brněnsku, 

dále na Domažlicku a Stříbrsku. Častější je výskyt ekvivalentu poušťá, a to zvláště při vých. okrajích vm. nář. 

a ve stř. části Slezska. Na Frýdecku je běžná předponová varianta přepoušťá. 

3  Zeměpisné rozšíření výrazu pro sledovaný jev je na celém zkoumaném území velice pestré. Slovo obleva, 

shodné se spis. jazykem, se vyskytuje v podstatě ve všech nářečích. Jeho slovotvorná varianta odleva se doklá- 

dá zvláště ze svč. nářečí a z vých. úseků nář. střč., forma odlev se objevuje na Ledečsku, Chrudimsku a Kladsku 

a oblev vzácně ve vých. části svč. nář. Při vých. okrajích zč. nářečí a na záp. Brněnsku se ojediněle dokládá vý- 

raz poleva. Na jv. Prachaticku bylo zaznamenáno subst. povola a jeho rodová varianta povol se objevuje ve stř. 

části jč. nář. 

Typickým pojmenováním pro většinu Moravy je zpravidla dubletně se vyskytující lexém odměk. Spora- 

dicky (na sev. Boskovicku a na již. Moravě) se objevuje též varianta obměk. Pro Valašsko je charakteristický vý- 

raz juh. Severně od Znojma se dokládá podst. jméno slovesné rozploutí. Substantivum tání se vyskytuje v záp. 

části Slezska a místy se zde střídá s formou tátí. 

Pojmenování rozpoušť vytváří souvislý areál východně od Tábora, ojediněle se dokládá též z Jemnicka. 

Situace ve městech je v podstatě shodná s jejich venkovským okolím. 

4 juh  jen nář.; stč., Jg odjih, Kt — Z psl. *jugъ ‚jižní vítr‘, obleva při- 

cházela po teplém již. větru. 

obleva  Jg, SSJČ (stč. ‚úleva, ulehčení‘) — Z ob- a staršího čes. leviti 
‚ulehčovat, slevovat‘. 

obměk  jen nář.; ALJ svč. — Z odměk patrně vlivem sousedního vý- 

skytu slova obleva. 
odlev  v sled. významu jen nář. — Z odleva, viz tam; změnou morfo- 

logické charakteristiky. 

odleva  SSJČ zast. a nář., ALJ vodleva čm. — Výměnou předpony 
z obleva vlivem sloves, jejich prefix od- znamená ‚návrat 

k pův. stavu‘. 

odměk  jen nář.; Jg též odměkč, odměč, SSJČ nář., SSJ odmäk — 
Derivací od odměknout ‚stát se měkčím, poněkud změknout‘ 

na základě věcné souvislosti. 

poleva  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., Bš — Z polevit. 

 

povol  v sled. významu jen nář. — Příklonem k maskulinu od povola, 
viz tam. 

povola  jen nář. — Od povolit. 

rozploutí  v sled. významu jen nář.; Kt, ALJ svč. Hořicko, u obou 

‚velké tání sněhu‘ — Od slovesa rozplout. 

rozpoušť  jen nář.; Kt, Bš Telečsko též rozpúščka, ALJ též rozpoušť- 

ko — Od rozpouštět. 
roztok  v sled. významu jen nář. (Jg ‚konečné roztání po jaru‘, SSJČ 

‚místo, kde se rozděluje vodní tok‘) — Od roztéci ‚rozpustit 

se‘ (SSJČ říd. ‚roztát‘). 
tání  Jg, SSJČ, dluž. tajańe — Od tát. 

tátí  jen nář. — Od tát. 

úleva  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ říd. — Od ulevit ‚zmírnit, 
ztratit na síle‘. 
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5 obleva Ju 3–5 — vobleva Ju 3, Ru 2, 3 — vodleva Ju 1, 2, Ru 4 — vodlev Ru 4 — od ek Ju 7 — jugovina Ju 5, 7 — šlárfice Ru 3 

6 OLA 2354 

Pv 

168 tepleji (1573) — mapa s. 379 

1 M tepleji (tepléji 67) 

teplej — tepléj 

teplejc (tepléjc 66) 

teplejic 411, 516, 612 — tepléjic 608, 613, 614 

teplejá — tepléjá 633, 637 — teplijá 

teplejác — teplijác — teplijáč 

teplejš (teplíš 669, 670, 671, 673) — tepléjš 637, 654, 66 

teplejší (též 659, ćo- 801, teplíší 712) 

tepli 834–836 

2  Položka byla zaměřena na slovotvornou diferenciaci nář. ekvivalentů spis. komparativu tepleji. Výzkum 

přinesl množství dokladů, které se diferencují jednak slovotvorně (teplej × teplejc × teplejš × teplejší × teple- 

já × teplejác × teplí), jednak hláskoslovně (např. teplej × tepléj; teplejá × tepléjá × teplijá). Podoba tepleji se vy- 

skytuje jen v městské mluvě (zvl. na Moravě); jde o nové přejetí ze spis. jazyka. 

3  Geografické zobrazení sledovaného adverbia se vyznačuje velkou pestrostí, zvláště výrazná variabilita je 

na záp. polovině Moravy. 

Největší souvislý územní rozsah má varianta teplejc; zabírá v podstatě celá svč. nář., dále střč. nář. téměř 

až k Roudnici a jč. nář. s přilehlým jz. cípem Moravy. 

V zč. nář. a ve zbývající části dialektů střč. dominuje adverbium teplejš, většinou v dubletě s variantou tep- 

lejc se dokládá rovněž z Prachaticka a záp. Doudlebska. Odděleně se objevuje též v širokém severojižním pásu 

Moravy, který se táhne od již. Zábřežska přes Prostějovsko ke Znojmu a Mikulovu. 

Do širokých svč. okrajů se soustřeďuje varianta teplej, na ni na sz. Moravě navazuje forma se zdlouženou 

samohláskou tepléj; ta sahá až na sev. Brněnsko a Tišnovsko a odděleně se dokládá ze stř. části vm. nář. (zde mís- 

ty též ve formě teplej). 

Pro zbývající vm. nář., přilehlé okraje střm. nář. a celé Slezsko je charakteristická adverbializovaná forma 

teplejší. 

Pro Novoměstsko jsou typická adverbia teplejá a teplejác a pro sousední členitý areál mezi Třebíčí, 

Moravským Krumlovem a Brnem varianty teplijá, teplijáč a teplijác. Forma tepléjá se objevuje místy mezi 

Brnem a Boskovicemi. 

Další varianty jsou víceméně sporadické, např. z Jihlavska se dokládá teplejic, ze Znojemska tepléjic a ze 

stř. části střm. nář. tepléjš. Pro Jablunkovsko je typický výraz tepli. 

Městská mluva se v podstatě shoduje s příslušným venkovským okolím, v českých pohraničních městech 

však u mladé generace převládá varianta teplejc a v mor. městech převládá adverbium tepleji. 

4  Slovníky v heslové části zpravidla neuvádějí komparativní tvary adverbií, proto jsou doklady v tomto oddíle uváděny zcela ojediněle. 

Všechny níže uvedené varianty komparativního tvaru adverbia teple/-o (z adj. psl. *teplъ, což je l-ové part. od nedochovaného slo- 

vesa *te(p)ti ‚být teplý‘) jsou pravděpodobně odvozeny od komparativního tvaru adjektiva, které se používalo v adverbiální funkci. Nom. sg. 

m. měl zakončení -(ě)jí, ostatní pády a rody -(ě)jš-. Tyto dvě flektivní podoby jsou východiskem všeho tvoření. 
teplej  jen nář.; pol. cieplej, hluž. ćoplej — Z tepleji odsunutím kon- 

cové samohlásky. 

tepléj  jen nář. — Dloužením z teplej. 
teplejá  jen nář. — Z teplej patrně analogicky podle zakončení jiných 

adverbií, např. jindá, teprvá, dokládaných z téhož regionu. 

tepléjá  jen nář. — Z teplej analogií podle jiných adverbií, viz teplejá. 
teplejác  jen nář. — Z teplejá analogicky podle adv. víc. 

teplejc  jen nář. — Z teplej analogicky podle adv. víc. 

tepleji  SSJČ jen pozitiv teple/-o, Kt — Pravidelným tvořením kom- 
parativu adverbia pomocí sufixu -eji. 

teplejic  jen nář. — Z tepleji analogicky podle adv. víc. 

tepléjic  jen nář. — Dloužením z teplejic. 

teplejš  jen nář. — Z teplejší odsunutím koncové samohlásky, viz tep- 

lejší. 

tepléjš  jen nář. — Dloužením z teplejš. 
teplejší  jen nář. — Adverbializací adjektiva teplejší, to tvořením 

komparativu adjektiva pomocí sufixu -ejší. 

tepli  jen nář. — Relikt prastarého tvoření komparativu (srov. pračes. 
*chudzí) v návaznosti na pol. 

teplijá  jen nář. — Pravděpodobně z tepléjá zúžením é > i a následným 

krácením. 
teplijác  jen nář. — Z teplijá analogicky podle adv. víc. 

teplijáč  jen nář. — Z teplijá analogicky podle adv. víc. 





1 

5 teplej Ju 2, 7 — teplejc Po 1, Ju 1–3, Ru 4 — teplejš Ju 4, 5, Ru 2, 3 — tepléš Ju 6 — teplejší Ru 5 

6 SSA 9.31, OLA 3199 

Pv

169 cestář (1273) — mapa s. 381 

1 M cestář (-ar 835, 836, cestoř 82, cesćoř 834) — cestař 

cesták (cesťák 116) 

pohrabáč (porabáč 508) – pohrabač 

pohrabovač 604, 641 

zahrabovač 603, 611 (zahrabač 602) 

silňičář 

silňičkář 

hajramr 611, 614 (hajram 601, hajrám 462, 465, 518, hajran 517, hajráml 516, héramer 612) 

S mytňik 818, platner 819, štrasnverter 801 nedubl. 

N cestmistr 110, 129 

2  Nářeční pojmenování cestáře, tj. pracovníka udržujícího v pořádku silnice, se člení především lexikálně 

(např. cestář × pohrabáč) a slovotvorně (např. cestář × cesták), méně hláskoslovně (varianty sufixu -ář/-ař, např. 

cestář × cestař). 

Z hlediska slovotvorného jsou zjištěná pojmenování odvozena od základů substantivních (cestář, silničář) 

nebo slovesných (pohrabáč, zahrabovač). 

Označení silničář v moravských městech má povahu novějšího, hovorového výrazu. 

3  Fundující základy substantivní a slovesné se promítají též do výrazné zeměpisné dichotomie česko-mo- 

ravskoslezské. V Čechách dominuje pojmenování cestář, k němuž na okrajích přistupují další varianty, a to hlás- 

ková obměna cestař v zč. nář., na přilehlém Strakonicku a odděleně na Mladoboleslavsku a sv. Ledečsku, a slo- 

votvorná podoba cesták na Klatovsku a v sev. polovině svč. dialektů. Poohří a Roudnicko se vyděluje 

pojmenováním silničář, v přilehlé oblasti zč. nář. byl zachycen výraz silničkář. Na Moravě se užívá slova po- 

hrabáč, ve slez. dialektech hláskové obměny pohrabač. V oblasti moravských a slezských nářečí se navíc obje- 

vuje jako novější pojmenování cestař, zaznamenané především u mladší generace. 

Jazyková situace v českých městech se vcelku shoduje s příslušným nářečním okolím, do mluvy měst mo- 

ravských proniká výraz cestář/cestař a hovorové označení silničář. 

4 cesták  jen nář. — Od cesta. 

cestař  jen nář.; Kt — Viz cestář, varianta s krátkým vokálem v sufi- 

xu. 

cestář  Jg, SSJČ, SSJ cestár — Od cesta. 
hajramr  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. s náležitou 

moravskou protezí (Einräumer, to z einräumen ‚uklízet‘). 

mýtník  jen nář. — Přenesením pojmenování mýtník ‚výběrčí mýta‘. 
platner  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm., jehož zákla- 

dem je Platte ‚dlaždice‘. 

pohrabač  jen nář.; Kt Poličsko a Morava — Viz pohrabáč, varianta 
s krátkým vokálem v sufixu. 

 

pohrabáč  v sled. významu jen nář.; Bš, SSJČ nář. — Od pohrabat 

‚hrabáním upravit‘. 
pohrabovač  jen nář. — Od pohrabovat ‚hrabáním upravovat‘. 

silničář  SSJČ hovor. a slang. — Od silnice. 

silničkář  jen nář. — Od silnička, to dem. od silnice. 
štrasnverter  jen nář. — Přejato z něm. (Straßenwärter ‚ten, kdo hlí- 

dá silnice nebo o ně pečuje‘). 

zahrabovač  jen nář. — Od zahrabovat ‚hrabáním upravovat‘. 

5 cestář Ju 3, 4, 7, Ru 2 — cestár Ju 1 — cestař Ju 6, Ru 5 — cestar Ju 1 — pohrabáč Ju 7 — silňičkář Ru 3, 4 — štróseman Po 1 — drumar Ju 7, 

Ru 3 — drumár Ju 5, Ru 2 — putár Ju 5 — putar Ju 4 

6 — 

Kl 

170 polní hlídač (1952) — mapa s. 383 

1 M hlídač (hlé- 684, 705, 725, 727, 731, 741, hlédák 743) 

polňí hlídač 

hajnej (hajka 219, hájič 448) 
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polňí hajnej (polňí hajka 219, polňí hejnej 407) 

hotař — hutař (ho- 656, 660, 662, 664) 

vachtař (též 613, -oř 818, 830-834, -or 835, 836, vachc’iř 806, vachteř 805) 

varťiř (vartiř 520, vartíř 618, vartéř 748, 749, 753, vartáš 755, vartař 824, vartoř 829) 

N ponocný 508, 650, nočňik 822, hlásné 634, noční hlídač 

2  Nářeční pojmenování pro polního hlídače vykazují především rozrůznění lexikální; ojedinělé rozdíly slo- 

votvorné a hláskové (s výjimkou diference hotař × hutař nejsou na mapě sledovány). Vedle názvů původu do- 

mácího (hlídač, hajný) jsou běžné výrazy přejaté (hotař, vachtař, vartíř). 

Protože podoby hotař, hutař rozsahem neodpovídají hanáckým změnám u > o, o > u, byly na mapě zachy- 

ceny skutečné fonetické realizace (kromě podoby s - -, která je jednoznačně výsledkem pravidelné změny u > , 

viz PRO D2a). 

Funkce polního hlídače nebyla vždy ve všech místech běžná; označení hlídač má zpravidla širší význam, 

nemusí tedy být specifikovaným výrazem pouze pro hlídače polního; proto byl v Čechách tento výraz často 

upřesňován adj. polní. Také ostatní názvy mají v mnohých případech význam nočního hlídače ve vsi. Názvy jen 

pro jiné funkce, např. noční hlídač, ponocný, zůstaly nemapovány. 

Na území Čech byl výzkum proveden na řídké síti. Výzkum ve městech prováděn nebyl. 

3  K výrazu hlídač, jenž je běžný v čes. nář. (v užším smyslu) a zejména v přilehlé sev. části střm. nář. a v sv. 

úseku vm. dialektů (spojení polní hlídač se dokládá nejčastěji ze středních a záp. Čech a ze Zábřežska), přistu- 

pují ostatní výrazy jako regionalismy: označení hotař (v již. polovině Moravy s výběžkem daleko na sever; hlás- 

ková obměna hutař je běžná v několika oblastech v záp. polovině Moravy), vachtař (ve Slezsku) a vartíř (ze- 

jména na pomezí vm. a slez. nář.). 

Pojmenování hajný (častěji v sousloví polní hajný) bylo zaznamenáno zvláště v jzč. nář.; je nepochybně 

reliktem staršího významu tohoto slova, dnes ve spis. jazyce běžného jen ve významu zúženém. 

4 hajný  v sled. významu jen nář.; stč., Jg, SSJ hájny, zast. hájnik 

(SSJČ ‚osoba pověřená dozorem v lese‘) — Substantivizací 

adjektiva k hájit ‚zakazovat vstup (do lesa, sadu apod.)‘. 

hlídač  stč. hledař, Jg též hlédač, SSJČ — Od hlídat. 
hotař  jen nář.; Jg mor., SSJČ nář. — Přejato z něm. 

hutař  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Viz hotař. 

 

polní hajný  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování. 

polní hlídač  Jg, SSJČ — Sousloví. 
vachtař  jen nář.; SSJČ nář., SSJ vachtár zast. nář., hluž. wajchtaŕ — 

Přejato z něm. 

vartíř  Jg vartýř a vartéř, slc. vartač a vartáš, SSJČ vartýř zast., var- 
téř říd., pol. wartownik — Přejato z něm. 

5 — 

6 — 

Fi 

171 pohodný (1992) — mapa s. 385 

1 M ras 

rasík 

rasák 

rasoška 

raso„skej (derasovskej 125) 

pohodný (pohodlné 609) 

pohodňík (pohodlík 323) 

pohodňák 

pohodák (-ďák 318, 330, 331, 335) 

dřík 

dříč 456, 457 

dráč (dřač 813, 817) 

drnomistr, drnomístr (drňák 459) 

šerha 

výtažný (optažný 723) 

antoušek 

S „odz’erňik 801, šintr 301, 306, švón 722 

N bedrmístr 221 
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2  Na mapě jsou zachyceny nářeční výrazy pro pohodného, tj. pro osobu, která měla na starosti odstraňování 

mršin a utrácení nemocných zvířat. Tyto výrazy ukazují na rozdíly lexikální a slovotvorné (např. pohodný × po- 

hodník × pohodák × pohodňák; ras × rasík × rasák × rasovský; dřík × dráč); ojedinělé jsou rozdíly hláskoslov- 

né (např. pohodák × pohoďák). Dloužení u výrazu drnomístr na mapě neregistrujeme, protože tuto hláskovou ob- 

měnu sleduje zvláštní položka, srov. V-117 mistr. 

Funkce pohodného i na venkově už dávno zanikla, avšak příslušná nář. pojmenování se nezřídka uchová- 

vají zejména ve rčeních jako synonyma člověka krutého, nemilosrdného. Výsledky výzkumu byly konfrontová- 

ny s KLA. Uvedená anketa navíc dokládá tato ojedinělá pojmenování: hemrák (Sušicko), povolný (Hlinecko), 

psinka (Žďársko). 

3  Proti vcelku jednoduché jazykové situaci na Moravě stojí značná nářeční pestrost v Čechách. Největší roz- 

sah má slovo ras. Kromě jzč. nářečí se vyskytuje v Čechách a na celé Moravě. Dokládá se též v slovotvorných 

variantách rasoška (zvláště na širším Mladoboleslavsku), rasík (zejména na Rakovnicku), rasák (porůznu ve 

vých. Čechách) a jako substantivizované adj. rasovský (místy v svč. nářečích). 

V jzč. nářečích jsou pro pohodného dvě i více pojmenování. Vedle výrazu pohodňák, který je hojný zvláš- 

tě na širším Plzeňsku a na Rakovnicku, a výrazu pohodák, dokládaného z vých. Plzeňska, zabírá většinu území 

již. části uvedených nářečí označení pohodník. Kromě těchto výrazů je tu velmi časté též pojmenování drnomistr 

(v již. Čechách v podobě drnomístr), poněkud expresivní a charakteristické spíš pro mladší vrstvu uživatelů. 

Výraz pohodný se roztroušeně a většinou dubletně dokládá poněkud častěji z již., vých. a sev. okrajů Čech, jako 

jediné bylo zaznamenáno v podstatě jen na Benešovsku, na Moravu proniká výjimečně. 

Slezsko se poměrně ostře vyděluje výrazy šerha (ze záp. části) a dřík (vých. část s přilehlým sev. okrajem 

vm. nářečí; zde vedle formy dráč). Ostatní pojmenování nevytvářejí souvislé oblasti. Na Moravě se roztroušeně 

vyskytuje slovo výtažný, v Čechách novější výraz antoušek a přejaté šintr (záp. okraj Čech). 

Výzkum ve městech se u této položky omezil na starší generaci; u ní většinou není výraznějších rozdílů 

proti mluvě venkovského okolí. 

4 antoušek  SSJČ ob. — Podle pražského pohodného Antona Schecka. 

dráč  v sled. významu jen nář. — K drát, psl. *dьrati ‚stahovat kůži 

z pošlého nebo zabitého zvířete‘. 

drnomistr  SSJČ ‚nevhodně místo pohodný‘ — Složené slovo z drn 
a mistr, kalk. něm. výrazů Rasenmeister, Wasenmeister. 

dříč  v sled. významu jen nář.; Kt (také u Přerova) — Od dřít, psl. 

*derti ,stahovat kůži‘. 
dřík  v sled. významu jen nář. — Od dřít, viz dříč. 

oděrník  jen nář. — Od odírat, srov. dříč, dráč. 
pohodák  jen nář. — Od pohodný, viz tam. 

pohodňák  jen nář. (Jg ‚holomek, pomocník biřice‘) — Od pohodný, 

viz tam. 
pohodník  Jg též pohodlník, SSJČ říd. — Od pohodný, viz tam. 

pohodný  Jg též pohodlný, SSJČ též nář. pohodlný — Substantivizo- 

vané adj. nejasného původu. Snad k pohodit ‚hodit mršinu 
do jámy a zasypat hlínou‘. 

 

ras  Jg (též ‚cíditel záchodů‘), SSJČ ob., SSJ zastar. — Podle Mch 

z něm. Racker krácením (jako ďas z ďábel). Nevylučujeme 
možnost přejetí a zkrácení něm. Rasenmeister. 

rasák  jen nář. — Od ras, viz tam. 

rasík  Jg i SSJČ dem. k ras — Od ras, viz tam. 
rasoška  jen nář. — Od ras, viz tam. 

rasovský  v sled. významu jen nář. (Jg i SSJČ adj. k ras) — 

Substantivizované adj. k zákl. ras, viz tam. 

šerha  jen nář.; SSJ šarha (Jg ‚hospodář vězňů, biřic, pochop‘) — 

Z něm. (střhn. scherge). 

šintr  jen nář. SSJ — Z něm. (Schinder). 
švon  jen nář. — Nejasné. Snad k mor. nář. švondat se ‚toulat se bez 

cíle‘. 

výtažný  v sled. významu jen nář.; Kt (Bš výtažna ‚vynášení mrtvo- 
ly z domu o pohřbu‘) — Substantivizované adj. k vytáhnout. 

5 ras Ju 1, 3 — šintr Ju 5, 6, Ru 1, 2, 4, 5 

6 — 

Bh 

172 kovárna (1984) — mapa s. 387 

1 M kovárna — kovarna 

kovárňa — kovárňe 

kováreň (též 506) 

kuzňa (kuźňa 818, 819, 830–836) 

N veřtat, vařtat, ďílna 

2  Nář. pojmenování pro kovářskou dílnu vykazují především rozdíly morfologické povahy (kovárna × ko- 

váreň × kovárňa) a rozdíly hláskoslovné (např. kovárňa × kovárně, kovárna × kovarna, kuzňa × kuźňa). Jediný 

rozdíl lexikální (kovárna × kuzňa) je okrajový. 
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V běžné komunikaci, vázané více na situační kontext, lze místy užít v sledovaném významu též výrazů 

veřtat a dílna, jež mají význam obecnější. Jde o užití zástupné, proto jsme je na mapě nezachytili. 

3  Kromě slezských nářečí, z nichž se dokládá pojmenování kuzňa, se na celém ostatním teritoriu vyskytují 

varianty výrazu kovárna. Starou zemskou hranici česko-moravskou sleduje rozdíl kovárna × kovárňa/kovárně 

(na Moravě). Varianta kováreň je v pruhu obcí na nejzápad. Moravě. Hláskoslovná obměna kovarna je omezena 

na zč. nář. úsek. 

4 kováreň  jen nář.; Jg mor. — Přechodem od ja-kmenů k deklinačnímu 

typu píseň, viz kovárna. 

kovárna  Jg, SSJČ — Od kovář, přechodem k tvrdému skloňovacímu 

typu. 
kovarna  jen nář. — Od zkráceného kovař. 

kovárňa  jen nář.; hluž. kowarnja, SSJ kováčňa — Zachováním pův. 

deklinačního typu ja-kmenového. 

 

kovárně  jen nář.; stč., Jg — Přehláskou z kovárňa a zachováním 
měkkého sklonění, viz kovárna. 

kuzňa  jen nář.; Jg kúzňa i kúzna mor., pol. kuźnia (jč. od Strakonic 

kouzeň, kouzně ‚výklenek pod kamny, kam se ukládalo dříví, 
louče‘) — Psl. *kuzňa, ku- od kuti ‚kouti‘ a přípona -zňa. 

5 kovárna Po 1, Ju 1–5, Ru 2, 4 — kovarna Ju 2 — kovárňa Ju 6, 7 — kovárňe Ju 6 

6 ASJ IV 331, MAGP 168, OLA 832 

Bh 

173 dráteník (1993) — mapa s. 387 

1 M dráteňík (dráťeňík 747) 

drátař (též 455–457) — drátář 508, 728, 737 — dratař — draťař (draťar 815) — drutař (drotař 801, 804, 

805) — druťař — druťář (-or 835, 836) 

S dráto„ňík 119 

N dráťák 147, 814 

2  Mapa zachycuje slovotvorné rozdíly nář. výrazů pro dráteníka, ‚člověka živícího se kdysi drátováním hli- 

něného, kameninového nebo porcelánového nádobí‘. Vedle základní slovotvorné diference (dráteník × drátař) 

nář. materiál registruje i řadu rozdílů hláskoslovných (např. drátař × draťař × drutař). 

Ve městech nebyl nář. výzkum proveden. 

3  Výraz dráteník byl zachycen v celých Čechách, na jz. Moravě a na Boskovicku. Na zbývajícím území 

Moravy a Slezska a na většině území svč. dialektů (zde v dubletě vedle nověji proniklého výrazu dráteník) se 

vyskytuje slovotvorná varianta drátař. Hlásková obměna dratař je ve vm. nářečích (kromě již. části) a v již. po- 

lovině středoopavského typu (výskyt i v Podkrkonoší a ojediněle na Doudlebsku). Z vých. podskupiny slezských 

dialektů a z Frenštátska jsou doloženy podoby s palatalizovaným ť (drac’ař, dru-). Podoby se samohláskou -u- 

v základu pocházejí z Opavska a z vých. oblastí Slezska. 

4 dratař  jen nář. — Viz drátař. 

draťař  jen nář. — Z dratař, patrně vlivem pol. 
drátař  Kt, SSJČ ob. — Derivací od subst. drát, to z něm. Draht. 

drátář  jen nář. — Dlouhou příponou -ář, viz drátař. 

dráteník  Jg drátenik, SSJČ dříve — Derivací od subst. drát (-eník 
např. podle soukeník apod.). 

drátovník  jen nář. — Od drátovat. 
drutař  jen nář. — Přejetím z pol. dru-, to z něm. dial. Droht. 

druťař, druťář  jen nář., pol. druciarz — Z drutař, viz tam. 

5 dráteňik Ju 1–4, Ru 2, 4 — drátař Po 1, Ju 6 — dratař Ju 7 

6 — 

Mj 

174 obchod (krám) (1971) — mapa s. 389 

1 M krám 

(v)opchod 

kvelb (též 107, 443, 14, kvélb 626, 635, kvelba f. 737) — gvelb 
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sklep (sklop 801, sklyp 818) 

kšeft 

N konzum, spolek, jednota, samoopsluha, samoška 

2  Sledovaly se nářeční názvy pro obchod, tj. pro budovu nebo místnost, kde se nakupuje a prodává. Na mapě 

vystupují především diference lexikální, zachycen byl též rozdíl hláskoslovný (kvelb × gvelb). 

Slovo kvelb na Moravě a ve Slezsku je charakteristické pro mluvu starší generace; u mladší generace už 

převažuje spisovný výraz obchod. 

Z mapování jsme vyloučili neplně ekvivalentní pojmenování konzum, spolek, jednota, vzniklá přenesením 

částí názvů lidových spotřebních družstev. 

3  Nejvýraznější protiklad tvoří české pojmenování krám a moravské kvelb. V širokém pásu zahrnujícím té- 

měř celé vých. Čechy, Novoměstsko a jz. Moravu se oba výrazy vyskytují společně. Jižní část slez. nář. a při- 

lehlé Hranicko zabírá hlásková varianta gvelb. Ve Slezsku je soustředěn název sklep. Výraz obchod, pronikající 

ze spis. jazyka, se objevuje jako dubletní téměř na celé Moravě (především ve vm. nář. a v okolí Brna 

a Boskovic), a porůznu také v Čechách. Slovo kšeft bylo zachyceno při okrajích zkoumaného území a v místech 

s bývalým něm. osídlením. Jeho rozšíření bylo i v sledovaném významu patrně větší, než zachytil náš výzkum. 

Ve městech se vedle názvů shodných s venkovským okolím výrazně uplatnily názvy obchod a krám, méně 

často byl zachycen výraz kšeft, zvl. u mladé generace. 

4 gvelb  jen nář. — Přejato z něm. (Gewölbe). 

krám  stč., Jg, SSJČ ob., dluž. kramy (SSJ ‚menší obchod‘, pol. kram 

‚provizorní obchod‘) — Ze střhn. krām ‚stánek, trhová bouda‘. 

kšeft  SSJČ ob. a zast., SSJ hovor., obyč. pejor. — Přejato z něm. 
(Geschäft). 

kvelb  SSJČ ob. a zast., Bš — Přejetí něm. nář. podoby s počátečním 

k-, viz gvelb. 

 

obchod  SSJČ, SSJ, hluž. wobchod — Přenesením pův. názvu pro ob- 

cházení se zbožím na jiné druhy obchodování a pak i na 
místnost nebo budovu, kde se prodává. 

sklep  stč., SSJČ zast. a sloven., Bš laš., SSJ hovor., trochu zast., pol. 

— Přenesením názvu pro podzemní nebo přízemní klenutou 
místnost (tak v pol.) na prodejnu. 

5 krám Po 1, Ju 5, Ru 1, 2 — opchod Ju 6, Ru 4 — kvelb Ju 2, 4, 6, Ru 4 — kšeft Ru 4 — dučán Ju 1–4 — magazín Ru 4 — koperace Ru 4 

6 — 

Km 

175 řeznický obchod (1972) — mapa s. 391 

1 M řezňický krám 

masarňa (též 806) 

jatka f. (jatka plt. 655, 709) 

N masna 725, 739, řezňictví 603, 626, 630, jíd g řezníkovi 

2  Zkoumalo se zeměpisné rozložení nář. názvů řeznického obchodu, tj. obchodu, kde se prodává maso. 

Sousloví řeznický krám má povahu pojmenování popisného a mladého; sledovaná reálie se dnes už na ves- 

nicích samostatně téměř nevyskytuje. Ve městech se výzkum neprováděl. 

Velká oblast Čech a Moravy (záp.) zvláštní výraz nemá, užívá se zde zástupného pojmenování jít k řezní- 

kovi. Mapa tedy zachycuje jen výskyt slov jatka, masárňa, řeznický krám. Slovo jatka původně označovalo míst- 

nost, kde se porážel dobytek; tento výraz se později přenesl i na obchod. 

3  Slovo jatka se vyskytuje na vých. pol. Moravy a v přilehlé jz. polovině slez. nář. Na zbývajícím území 

Slezska se udržuje výraz masárňa. Sousloví řeznický krám se rozptýleně objevuje v záp. pol. Moravy, nejhustě- 

ji v čes.-mor. přechodném pásu. 

4 jatka  f. jen nář.; stč. jatky pl., Jg též jatky pl., SSJČ říd. (též jatky ob. 

a jatka pomn. ‚místo, kde se poráží dobytek‘), Bš, SSJ trochu 
zast., pol., hluž. mjasove jětki pl., dluž. jatki pl. — Nejasné, 

podle Holuba-Kopečného z psl. *jata ‚stádo‘, pak metony- 

micky ‚stáj‘ a též ‚řeznický obchod‘. 

 

masárňa  jen nář.; SSJ mäsiareň, hluž. mjasnica, mjasownja (Jg ma- 

sárna ‚masný sklep nebo komora‘, pol. masarnia ‚výrobna, 

sklad nebo místo prodeje uzenin‘) — Od nář. masář ‚řezník‘. 
řeznický krám  jako sousloví jen nář.; Jg řeznické krámy pl. — Subst. 

krám (srov. II-174 obchod) specifikováno adj. řeznický. 

5 jatka Ju 6, Ru 4 — řezňik Po 1, Ju 3 — mesňice Ju 1,2 — mejsársík Ru 4 — kasapíje Ru 2 

6 — 

Km 
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176 půjčit (1958) — mapa s. 391 

(půjčovat 1959) 

1 M pučit (též 632, 735) — púčit (poučit 710, póčit 676, 680) — pojčiť (pójčiť 738) 

pučet (též 514) 

poščat — pojščat 808, 818, 822, 830 — pojčat (počat 805, 813) 

2  Sledovalo se územní rozložení nář. ekvivalentů spis. slovesa půjčit ‚dát někomu něco na nějaký čas s před- 

pokladem, že to vrátí‘. 

Materiál přinesl především diference týkající se rozdílů v zařazení sloves do tříd a ke vzorům (pučit × pu- 

čet × požčat) a varianty hláskoslovné (např. pučit × půčit, pojžčat × požčat × pojčat). 

3  Celé Čechy a převážnou část Moravy zabírá pojmenování pučit; na záp. Zábřežsku, v oblasti mezi Brnem 

a Boskovicemi a v pásu na rozhraní střm. a vm. nář. se vyskytuje v podobě půčit. V nář. znojemského typu na- 

cházíme variantu pučet. Vm. nář. (s výjimkou sz. Valašska a Kyjovska) se vydělují obměnou požčat, ta se do- 

kládá také z Opavska. Zbývající území Slezska charakterizuje podoba pojčat, na Hlučínsku byla zaznamenána 

forma pojžčat. Z Příborska a z přilehlé části Valašska je doložena varianta pojčit. 

Situace ve městech v podstatě odpovídá venkovskému okolí, do mor. a slez. měst proniká jako dubletní 

sloveso půčit. 

4  Zaznamenaná slovesa vznikla z pův. požitčiti ‚ku požitku dáti‘, což je podle Mch lid. náhrada za vazbu jako dát v požitek, k užitku. 

pojčat  jen nář.; Kt, Bš pojčať laš., horň. (Kl pojčať ‚půjčovat‘) — 

Podoba na -at pův. imperfektivní, později dokonavá. 
pojčit  jen nář.; stč. pójčiti, Jg pojičit, Kt též pojičit, obě zast. 

pojžčat  jen nář. 

požčat  jen nář.; stč. póžčiti, požičiti, Jg požičit slc., Kt též požičit, Bš 
 

též požičat, požíčet, požéčit, požižčať, SSJ požičať, pol. po- 

życzyć, hluž. požčić, dluž. póžycyś, póžycaś — Viz pojčat. 
pučet  jen nář.; Jg půjčet — Srov. I-41 mračit se. 

pučit  jen nář.; Kt. 

půčit  Jg půjčiti, SSJČ půjčit, Bš. 

5 pučit Po 1, Ju 1–5, Ru 1, 2, 4 — púčit Ju 6 — vidlužit Ju 6 

6 ASJ III 394 

7  S položkou 1958 půjčit souvisí položka půjčovat 1959. Územním rozložením si odpovídají vidové dvojice požčat – požčávat, pojž- 

čat – pojžčávat, púčit – púčívat (kromě záp. Zábřežska, kde existuje dvojice púčit – pučovat). Podoby pojčat a pojčit mají společný nedo- 

konavý protiklad pojčávat. Perfektivu pučit odpovídají imperfektivní protějšky pučovat (tento tvar je zároveň protějškem slovesa pučet na šir- 

ším Znojemsku), v oblasti mezi Boskovicemi, Brnem a Prostějovem pučívat a v zč. nář. (s přesahy na Příbramsko a Strakonicko) poučet. 
Atlasy: - 

Km 

177 lehčí (2048) — mapa s. 393 

1 M lechčí (lachčí 734, 736, 737, 747, 834, lekši 818) — lefčí (též 304, 323, též lefčejšy 801) 

lechčejší (lachčejší 755, 835, 836) — lechkejší (též 612) — lefkejší 304 

levňejší (lehňéší 632) 

2  Mapa zachycuje nářeční vyjádření komparativu adjektiva lehký. Výzkum byl zaměřen především na slo- 

votvornou diferenciaci: lehčí × lehčejší; byly však zaznamenány též rozdíly hláskoslovné (lehčí × levčí, lehčej- 

ší × lehkejší × levkejší) i lexikální (lehčejší × levnější). 

Výraz levnější je komparativem k adj. levný, které má ve spis. jazyce pouze význam ‚laciný‘. 

3  K téměř celoúzemnímu výrazu lehčí se připojují jako okrajové regionalismy formy lehčejší (ve Slezsku 

a porůznu v jv. části Čech) a lehkejší (v záp. Čechách); hlásková varianta levčí je charakteristická pro střední 

Moravu. 

Ve střední části Moravy je běžné rovněž slovo levnější. I v této oblasti se v městské mluvě prosazuje spi- 

sovná podoba lehčí. 

4  Citace byly převzaty z výkladu slovníkového hesla lehký, popřípadě z gramatik spis. jazyků. 

lehčejší  jen nář.; stč. lehčejí, lehčější, Jg, pol. lekciejszy — Od adj. 
lehký příponou -ejší s alternací koncové souhlásky základu. 

lehčí  Jg, SSJČ, SSJ lahší, pol. lekszy, hluž. lóši, dluž. lašy — Od adj. 

lehký příponou -í s alternací koncové souhlásky základu. 
lehkejší  jen nář. — Od adj. lehký příponou -ejší bez alternace konco- 

vé souhlásky základu. 

levčí  jen nář. (Kt, Bš oba levký Zlín) — Sufíxem -í k nář. adj. levký (to 
z lehký disimilací chk > fk) a s alternací koncové souhlásky 

základu. 

levkejší  jen nář. — Sufíxem -ejší k nář. adj. levký, viz levčí. 
levnější  v sled. významu jen nář. — Od adj. levný příponou -ejší. 
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5 lechčí Ju 1, 3–5, Ru 4 — lechči Po 1, Ju 2 — lechčejší Ju 2 — lefčí Ru 2 — lefči Ru 4 — lefkejší Ru 2 — levňéši Ju 6 

6 ASJ III 365, PLPJ 346 

Fi 

178 lacinější (1970) — mapa s. 393 

(laciný 1969) 

1 M laciňejší — laceňejší (lacenéši 665) — lacňejší (łacňejšjé 755, łacňešy 811) — lacnejší 301, 302, 304, 305 

lacinší (-čy 701, -čý 740) — lacenší (lacenčí 644, -čý 739) 

2  Komparativ k adjektivu laciný se v nářečích tvoří pomocí sufixů -ejší a -ší (lacinější × lacinší). Vedle slo- 

votvorné diference sledujeme na mapě též rozdíly hláskoslovné: lacinější × lacenější × lacnější × lacnejší, la- 

cinší × lacenší. Rozsah podob se změnou ci > ce registrujeme, protože jejich rozšíření značně přesahuje hranici 

pravidelné změny, kterou zachycuje mapa PRO F1. 

Šrafování se vztahuje i na lineární značku. 

Ve městech výzkum prováděn nebyl. 

3  Podoba lacinější, shodná se spis. jazykem, zaujímá téměř celé území Čech a záp. Moravu, hlásková vari- 

anta lacnější je charakteristická pro zč. okraj (na Chodsku má však podobu lacnejší) a pro nářečí slezská. 

Na zbývajícím území Moravy, tj. zhruba východně od řek Svitavy a Svratky, je běžná forma lacinší. 

Hláskové obměny lacenší a lacenější se vyskytují na větším území ve střední části Moravy, ohraničeném 

zhruba městy Šumperk, Lipník nad Bečvou, Kyjov, Moravský Krumlov a Svitavy. 

4  Slovníky komparativní tvary v heslové části zpravidla neuvádějí, citace byly převzaty z výkladů u hesla laciný. Etymologie adjekti- 

va laciný je nejasná. Všechny formy kromě lacinější jsou nářeční. 
lacenější  — Od nář. adj. lacený příponou -ejší. 

lacenší  — Od nář. adj. lacený příponou -ší. 

lacinější  stč., Jg, SSJČ — Od adj. laciný příponou -ejší. 
lacinší  Jg mor. — Od adj. laciný příponou -ší. 

lacnější  Jg slc., Kt Slovácko, Bš łacňéjšý val., SSJ lacnejší (stč. lac- 

ný ‚lehký, snadný‘, pol. łacniejszy ‚lehčí‘) — Od nář. adj. 

lacný příponou -ejší. 
lacnejší  — Viz lacnější, bez alternace koncové souhlásky základu. 

5 — 

6 MAGP 219 

7  Položka laciný (1969) byla v dotazníku zadána jako hláskoslovná. Materiál přinesl navíc i lexikální diferenci laciný × levný. 

Hláskové varianty laciný × lacený × lacný se územně shodují s rozšířením základů u komparativních podob. 

Lexém levný byl zaznamenán poměrně hojně, avšak roztroušeně po celých Čechách, soustředěněji v sv. části, vždy však jako výraz 

dubletní. Běžně byl též zaznamenáván vedle výrazu laciný i ve všech městech. 
Atlasy: MAGP 219, SSA 5.25, OLA 2148, ALE 392 

Fi 

179 kornout (1975) — mapa s. 395 

1 M kornout — korňout (též 437) — kormout — škornout (též 301, 307, 509 nedubl.) — škorňout — škarnout (škar- 

ňout 53) 

kornoutek (š- 66, kormoutek 106) 

kornouta 133,148 (kormouta 119, též 118, kormouťe f. 118) — škarnouta (škarnota 66, škarnoutla 67) 

— škarnéta (škarnét 644, škarnétla 632) — škarnésta 637 (škarnéstla 659, škarnésla 638, škar- 

néstr 638) 

kornoutka — kormoutka 130, 147 (též 113) — škarnoutka (též 642, též škarnotka 66) — škarňoutka (ško- 

508, též 453) — škarnétka (též 743) 

škorňe f. (škorňička 456, 457, 459) 

škarnycla (štanicla 604, 737, škaňicle 652, škanicl 61, škarnych 702) 

škarňica 707, 817, 72, 83 (škarnyca 701, 817) 

paček (paketek 831) 

paklík 

tytka (tyta 818, 830) 
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trachtír 718 (trachtírek 741) 

kozubec 751 (kozúbek 754) 

korbélek 708 (korbilek 660) 

S čubik 809, kapca 747, kšica 717, pošva 813 

2  V nářečních označeních kornoutu, tj. papírového sáčku zužujícího se do špičky, byly vedle podružných di- 

ferencí lexikálních zjištěny rozdíly slovotvorné (zejména formy nedeminutivní a deminutivní, např. kor- 

nout × kornoutek), rozdíly v rodě (např. kornout × kornouta) a diference hláskoslovné (např. kornout × kormout; 

kormout × škornout; škarnoutka × škarňoutka × škarnétka). 

Rozdíl korn- a škarn- řešíme jako jev povahy hláskoslovné, přestože uvedené základy přešly do českého 

národního jazyka ze dvou různých jazyků: název kornout byl přejat z latiny (dle Mch mohl vzniknout v prostře- 

dí středověkých lékáren), výrazy se základem škarn-/škorn- pak vycházejí z ovlivnění německým nář. výrazem 

Skarnitzel (vzniklým zde interferencí italského scartoccio a českého kornout, případně slovenského kornut. 

Tento pojmenovávací proces se výstižně odráží i v zeměpisném rozšíření jednotlivých nářečních ekviva- 

lentů: většina Čech se vyznačuje jako oblast s fundujícím výrazem domácí provenience (kornout), nářečí stře- 

domoravská a okraje Čech dosvědčují jeho interferenci s formou běžnou v německém jazykovém prostředí. 

Označení kornoutu jsou po stránce motivační dvojího druhu: první skupinu tvoří slova s primárním výra- 

zem ‚kornout‘ (odvozeniny od slova kornout a výrazy se základem škarn-), druhou pak označení vzniklá přene- 

sením pojmenování jiných, tvarem nebo funkcí podobných předmětů (srov. mapu II-180 papírový sáček). 

3  Pro celé Čechy je příznačný ekvivalent kornout (objevující se odděleně i ve stř. a sev. části nář. vm.), ve 

vých. úseku svč. nář. a v sev. části čm. oblasti byla zapsána jeho slovotvorná varianta kormoutka, v jižních 

Čechách pak kontaminovaná hlásková obměna škornout. Doudlebsko se vyděluje označením škorně. 

Téměř celou záp. polovinu Moravy s výběžkem až ke Kroměříži charakterizuje pojmenování škarnoutka. 

V již. polovině nář. vm., dále v přilehlé části nář. střm. s výběžkem na Boskovicko a Holešovsko byla zazname- 

nána podoba škarnétka (v sev. úsecích areálu v nedeminutivní formě škarnéta); ta se vyskytuje odděleně i na 

Zábřežsku. Z širšího Litovelska je doložen výraz škarnout, na jv. od této oblasti se užívá rod. varianty škarnou- 

ta. Ekvivalent škarnout byl zachycen i v domažlickém úseku. Opavská podskupina a dialekty na Frenštátsku 

a Jablunkovsku se vyčleňují pojmenováním škarnycle, při jižních okrajích uvedené oblasti byla zaznamenána 

forma škarnice. 

V nářečním materiále se objevily nadto i podoby se změnou kořenného -n- v -m- a -ň-, které byly zapsá- 

ny jednak v sev. části svč. nář. (kormout, kormoutka), jednak v jižních Čechách (korňout, škorňout) a na záp. po- 

lovině Moravy (škarňoutka). 

Areály s jinými lexémy zaujímají jen malou rozlohu. Nejrozsáhlejší území pokrývají výrazy tytka 

(Hlučínsko a přilehlé vesnice na polském území) a paček (vých. část slez. nář.). V sev. úseku vm. dialektů tvoří 

mikroareál slovo paklík. 

Ekvivalenty ve městech se shodují s příslušným nářečním okolím, výraz kornout, shodný se spisovným ja- 

zykem, proniká do moravských měst. 

4 čubík  jen nář. — Přenesením významu na základě tvarové podobnos- 

ti (nář. čubek ‚špička, vrcholek‘). 

kapsa  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě podobnos- 
ti tvaru a funkce (kapsa ‚sáček všitý do oděvu‘). 

korbélek  jen nář. — Přenesením nář. deminutiva od korbel ‚baňatá 

nádoba na pití‘. 
kormout, kormoutka  jen nář. — Z kornout, kornoutka záměnou no- 

sových souhlásek n a m. 

kornout  stč. kornút, Jg, SSJČ, SSJ kornút — Zřejmě od lat. cornūtus 
‚rohatý‘. 

korňout  jen nář. — Hlásková obměna slova kornout. 

kornouta  jen nář. — Rodová varianta výrazu kornout. 
kornoutek  Jg dem., SSJČ dem., SSJ kornútik dem. — Formální dem. 

od kornout. 

kornoutka  jen nář.; Jg dem. — Formální dem. od kornouta. 
kozubec  jen nář. — Přenesením na základě podobnosti (kozub ‚koš 

z kůry vazu‘, kozúbek val. ‚košík z březové kůry‘). 

kšice  jen nář. — Nejasné, zřejmě přenesením nář. kšice ,kštice‘. 
paček  jen nář. — Přenesením (páček zast. ob. ‚balíček‘), adaptací vý- 

razu přejatého z něm. 

 

paklík  v sled. významu jen nář. — Přenesením (paklík nář. a obl. 

‚balík‘). 
pošva  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě tvarové po- 

dobnosti (pošva zast. ‚pochva, pouzdro chránící čepel po- 

bočných zbraní‘). 
škarnéta, škarnésta  jen nář. — Interferencí slova kornouta s výrazy 

škarnouta a škarnycle. 
škarnétka  jen nář.; Jg slc., Kl též škarnetka — Formální dem. od 

škarnéta. 

škarnice  jen nář.; Bš škarnica — Od výrazu přejatého z něm., viz 
škarnycle. 

škarnout  jen nář.; Kt — Interferencí slova kornout a z italštiny pře- 

vzatého scartoccio. 
škarnouta  jen nář. — Varianta ženského rodu výrazu škar- 

nout. 

škarnoutka  jen nář.; Kt mor. — Formální dem. od škarnouta. 
škarňoutka  jen nář. — Hlásková obměna výrazu škarnoutka. 

škarnycle  jen nář.; Kt škarnicl m. v Čechách a na Mor., SSJ škar- 

nicľ hovor. a zast. — Adaptací výrazu přejatého z něm. 
(Skarnitzel). 
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škorně  v sled. významu jen nář. — Od škorňout desufixací a změnou 
morfologické charakteristiky. 

škornout  jen nář. — Viz škarnout. 

škorňout  jen nář. — Hlásková obměna výrazu škornout. 

trachtýr  jen nář. — Přenesením nář. označení nálevky na základě 
tvarové podobnosti. 

tytka  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Tüte). 

5 kornout Ju 1–3, 5, Ru 4 — k’ornout Po 1 — kornoutka Ju 4 — štanicl Ru 2, 4 — štanicla Ju 6 — štaňicle Ru 2 

6 — 

Kl 

180 papírový sáček (1976) — mapa s. 399 

1 M sáček (saček 834, 836) 

pitlík 

kabelka — kabełka (kabłka 702) — kabélka — kabéłka — kabilka (kabílka 645) — kabyłka 682 — kobelka — 

kobełka (též 755, koby„ka 820) 

míšek 

mošinka 147, 504 (mošňička 222) 

kapsa (kapca 133, 134, 430, 447, kabza 301–303, 305) 

bojtel 

dyta 

paček 

S kajstra 831 

2  Nářeční označení malého papírového sáčku se diferencují především lexikálně, ale byly zaznamenány též 

nepravidelné jevy hláskoslovné (kabelka × kabélka × kobelka, kapsa × kapca × kabza); u výrazu kabelka a jeho 

hláskoslovných obměn zachytil výzkum existenci ł v přejatém výrazu. 

Ze slovotvorného hlediska jsou takřka všechna pojmenování deminutiva (sáček, kabelka, pytlík, míšek, 

mošinka, paček). U některých z nich byly zapsány také formy základní, nezdrobnělé, ty však slouží k rozlišení 

velikosti sáčku, a jako neadekvátní byly tudíž z mapování vyloučeny. 

Papírový sáček je reálie poměrně nová. Svědčí o tom skutečnost, že v některých obcích se vedle výrazu 

sáček, užívaného spíše mladší generací, vyskytuje rovněž označení shodné s pojmenováním papírového kor- 

noutu (viz mapa II-179 kornout). U staré generace se navíc slovo sáček objevuje jako nové většinou v dubletě 

s pojmenováním tradičním, dominuje naopak ve městech, zejména moravských. 

Veškeré zaznamenané výrazy vznikly přenesením označení reálií jiných, tvarem i funkcí podobných. 

3  Pro zeměpisné rozšíření nářečních výrazů je příznačná výrazná lexikální dichotomie česko-moravsko- 

slezská, reprezentovaná pojmenováními pytlík (česká nář. v užším smyslu) a kabelka (nář. na Moravě), případně 

hláskoslovnou obměnou kobelka v dialektech slezských. 

Ostatní nářeční výrazy vytvářejí jen malé areály; největší rozlohu zaujímá pojmenování míšek v centrál- 

ním úseku nář. střm. (odděleně odtud se vyskytuje i podél sev. úseku bývalé hranice česko-moravské a v již. čás- 

ti slez. nář.). Na okrajích zkoumaného území byly zapsány další lexémy: pojmenování kapsa se objevuje v do- 

mažlickém úseku, dále sporadicky na Prachaticku, Jindřichohradecku a v úseku podorlickém. Ekvivalent 

mošinka byl ojediněle doložen při vých. okraji nář. střč. Jablunkovsko se vyděluje regionalismem paček, vesni- 

ce na území Polska charakterizuje pojmenování bojtel, výraz dyta byl zaznamenán v přechodných nářečích čes- 

ko-polských. Označení sáček se dokládá z okrajů nář. českých v užším smyslu, na Moravě bylo zapsáno souvis- 

leji na Holešovsku a ve stř. části nář. vm. Jako výraz pronikající ze spisovného jazyka se uplatňuje takřka ve 

všech zkoumaných městech. Do moravských měst navíc nově proniká čes. pojmenování pytlík, které je rovněž 

hodnoceno jako spisovné. 

4 bojtel  jen nář. — Přejato z něm. 

dyta  jen nář. — Přejato z něm. 

kabelka  v sled. významu jen nář.; Jg dem. — Dem. od kabela ‚torna, 

brašna‘, to ze střhn. kobel. Přenesením. 
kabełka, kabéłka, kabiłka, kobełka  jen nář. — Hláskové podoby 

s ł za l v slovech přejatých. 

kabélka  jen nář. — Od kabelka zdloužením -e- před sonantní sou- 
hláskou -l-. 

 

kabilka  jen nář. — Od kabélka zúžením é > í a fonetickým zkrácením 

í > i. Viz kabelka. 
kajstra  jen nář. — Přenesením názvu přejatého z něm. (Keister ‚škol- 

ní brašna‘). 

kapsa  v sled. významu jen nář.; Jg — Přenesením (kapsa ‚sáček vši- 
tý do oděvu‘). 

kobelka  jen nář. — Od kabelka, kořen kob- z něm., srov. ka- 

belka. 
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míšek  v sled. významu jen nář.; Jg — Dem. od měch, to zast. a nář. 
‚pytel‘, specifikací významu. 

mošinka  jen nář. — Dem. od mošna ‚menší vak, kabela, taška‘, pře- 

nesením. 

paček  jen nář. — Přenesením (páček zast. ob. ‚balíček‘), adaptací vý- 

razu přejatého z něm. 

pytlík  Jg, SSJČ — Dem. od pytel, to ze střhn. biutel. 
sáček  Jg, SSJČ, pol. sakiewka — Dem. od sak ‚pytel‘, to přejato 

z něm. 

5 sáček Ju 6, Ru 2 — pitlík Ju 5 — pitlik Ju 2–4 — bojtlik Po 1 — kopert Ru 4 — škarniel Ju 1, 2 

6 — 

Kl 

181/229.4 chudý (1997) — mapa s. 477 

1 M chudý 

chudobný (chudóbní 757) 

X chudý 633, 637, 657, 660, 661, 672, 675, 679, 735, 63, 75 vše nedubl. 

2  Nářeční výzkum se soustředil na zjištění slovotvorných rozdílů přídavného jména s významem ‚nemající 

žádný majetek‘. Byly zapsány pouze dvě podoby adjektiva od základu chud-. Ve spis. jazyce jsou obě bez sty- 

listického rozlišení, v nářečích se různí územně. 

3  V Čechách, na záp. Moravě, na širším Zábřežsku a mezi Boskovicemi a Kroměříží (ojediněle i jinde) bylo 

zachyceno adjektivum chudý. Na zbývajícím území Moravy a ve Slezsku se vyskytuje slovotvorná varianta chu- 

dobný (ve městech zpravidla vedle chudý). 

4 chudobný  Jg, SSJČ, SSJ, pol. chudobny zast. a nář., hluž. chudobny 

— Derivací od chudoba, to od chudý, viz tam. 

 

chudý  stč. též chudný, Jg, SSJČ, pol. i hluž. chudy — Psl.*chudъ, pů- 

vodní význam ‚hubený‘, pak ‚nebohatý‘, srov. I-75 hubený. 

5 chudej Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2 — chudobnej Ju 6, Ru 4 

6 SSA 7.84, OLA 2168, ALE 394 

Mj 

182 žebrat (1998) — mapa s. 401 

1 M žebrat (řebrat 10, žebrát 301, 304) 

ptat — pýtat (též 756, 757) 

choďit po ptaňí (ch. po ptaňó 643, 649, 653, 660, 663, 664, ch. po ptaňú 712, 726, 729, 732, 736, 737, 748, 

756, 816, 817, 824, 835, 71, 82) — ch. po ptáňí (ch. po ptáňú 705) — ch. po pýtaňí (ch. po py- 

taňu 821, 826, 832, 836, 82, ch. na pitajku 71) 

prosit (ch. po prozbje 108, 651, 665, též 205, 211, 212, 328, ch. na prozbu 147, ch. na prozbje 147) 

fechtovat 462 (fektovat 125, též 106, 45, ch. fechtem 652, 821, ch. po fekťe 616) 

N ch. po obživ’e, ch. žebrotou, ch. po žebroťe, ch. po žebráňí, ch. po žebru, ch. po krajičkovaňi 71 

2  Nář. výzkum byl zaměřen na zjištění jednoslovných výrazů pro pojem ‚žebrat‘, tj. ‚prosit o almužnu‘. 

Vedle jednoslovných výrazů slovesných (žebrat × ptat × prosit × fechtovat) byla zapsána i slovní spojení typu 

chodit + předložkový nebo nepředložkový pád substantiva. Nemapujeme vazby chodit žebrotou, po žebrotě, po 

žebrání, po obživě, neboť tyto vazby jsou možné na celém zkoumaném území. Menšími značkami však na mapě 

zobrazujeme spojení chodit po ptaní (ch. po pýtání), které ukazuje na původní větší rozšíření slovesa ptat. 

Hláskové podoby slovesa chodit v uvedené vazbě nesledujeme. 

Nář. materiál se dále člení hláskoslovně (např. ptát × pýtat) a tvaroslovně (např. chodit po ptaní × chodit 

po ptaňú). K tomuto tvaroslovnému jevu viz IV-58 peří dat./lok. sg. n. 

Ve městech byl výzkum proveden pouze u staré generace. 

3  Nejrozšířenější je výraz žebrat, shodný se spisovným jazykem. Vyskytuje se na celém zkoumaném území 

kromě většiny vm. nářečí (s přesahem na již. a záp. Prostějovsko), pro něž je charakteristické slovo ptat. Jeho 

hlásková obměna pýtat byla zapsána na východě Slezska. Především z Litovelska a Náchodska se dokládá další 

ekvivalent, a to prosit. 
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Tyto jednoslovné slovesné výrazy jsou zejména na Moravě často v dubletě se slovními spojeními. Spojení 

chodit po ptaní bylo zaznamenáno zhruba na vých. polovině Moravy (v hláskové variantě chodit po ptání mezi 

Vsetínem a Uherským Brodem a chodit po pýtání ve stř. a vých. části Slezska). 

Do mluvy měst proniklo veskrze sloveso žebrat, jen mor. města na východě území si podržují též tradiční 

výrazy.

4 fechtovat  SSJČ zast., ob., též chodit po fechtě, ALJ čm., han., fekto- 

vat střč., podkrk., fecht han., Uherskohradišťsko, chodit fech- 
tem, po fechtě sm., jít fektem podkrk. — Z něm. fechten ‚že- 

brat‘. 

prosit  v sled. významu jen nář.; Jg též choditi prositi, Kt též choditi 
prosbou, být na prosbě, SSJČ nář., též chodit prosit, prosba 

‚žebrota‘ zast., nář., též chodit po prosbě, ALJ jít na prosbu 
svč., SSJ prosiť říd., hluž. prosyć — Psl. *prositi. 

ptaní  jen nář.; SSJČ nář., též chodit po ptaní, Bš též ptaj, ALJ jít po 

ptaňo han. — Od ptát, viz tam. 
ptání  jen nář.; Jg — Sekundárním dloužením z ptaní, viz tam. 

ptat  jen nář.; Jg též choditi ptáti, SSJČ nář. ve spojení ptát (chléb), 

ALJ ptát střč., han., vm. — Z psl. základu *pъt-; ptat vzniklo 
starým moravským krácením. 

 

pýtání  jen nář.; Jg po pytání choditi zast., slc., SSJČ též pytání nář., 

sloven., dř., Bš jen pyta, pytačka, pytajka, chodit na pyty, py- 

tačku, pytajku — Viz pýtat. 
pýtat  jen nář.; Jg jen pytati, SSJČ též pytat nář., sloven., SSJ pýtať 

trochu zast. — Od psl. základu *pъt- vzniklo zdloužením *pyt. 

žebrat  stč. jen jíti žebrem, Jg též choditi žebrati, choditi po žebrotě, 
SSJČ též chodit žebrotou, na žebrotu, po žebrotě, SSJ žob- 

rať, též ísť, chodiť po žobrote, po žobraní, pol. żebrać, chod- 

zić po żebranym chlebie, též żebranina, żebranie, iść po że- 
braninde, po žebraninie, hluž. žebrić, též žebrjenje — Jedna 

z expresivních variant stč. škebrati a nč. škemrati. 

5 žebrat Po 1, Ju 1–6, Ru 2–4 — prosit Ju 4 — jít prosit Ru 2 

6 — 

Mj 

183 doprošovat se (1999) — mapa s. 401 

1 M doprošovat se (doprosovat sa 736, doprosovac sa 755) 

doprášat se (dopróšat se 708, 731, 743) 

prosit se 

dopytovat se 

2  Zjišťovaly se slovotvorné rozdíly slovesa doprošovat se ‚dožadovat se snažnou, pokornou prosbou pomo- 

ci, rady ap.‘. Vedle diferencí slovotvorných (doprošovat se × doprášat se × prosit se) byl zachycen i okrajový 

rozdíl lexikální (dopytovat se). Sloveso prosit se patrně nebylo zjištěno v plném rozsahu. 

Nářeční výzkum byl regionalizován pouze na Moravu a Slezsko. V řadě zkoumaných bodů (hlavně v ob- 

lasti střm. dialektů a ve městech) zcela chybí nář. ekvivalent. V Čechách je pouze sloveso doprošovat se. 

3  Na celém zkoumaném území je běžný výraz doprošovat se. Z vm. nářečí, Frenštátska a záp. Slezska se do- 

kládá slovotvorná obměna doprášat se (často dubletně). Sloveso prosit se se objevuje roztroušeně na celé 

Moravě a ve Slezsku. 

Na východě Slezska byl zaznamenán reliktní lexém dopytovat se. 

4 doprášat se  jen nář.; Bš, ALJ též han., pol. dopraszać się — 

Sekundární imperfektivum od doprosit. 

doprošovat se  Jg, SSJČ, SSJ, dluž. dopšosowaś — Sekundární im- 
perfektivum od slovesa doprosit. 

 

dopytovat se  jen nář.; Kt — Od nář. dopýtat ‚vyžebrat‘, to od ptát, 

srov. II-182 žebrat, 
prosit se  stč. prositi sě, Jg, SSJČ, Bš, SSJ prosiť sa, pol. prosić się, 

hluž. prosyć — Zvratná podoba k prosit (psl. *prositi). 

5 — 

6 — 

Mj 

184 dobré jitro (2034) — mapa s. 403 

1 M dobrítro (dobré jitro) — dobrejtro 

dobré ráno 

dobrý deň (den) 

N (dej) pámbú dobrítro, dobrího zrána 
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2  Ranní pozdrav se v našich nářečích, stejně jako ve spis. jazyce, tvoří spojením adjektiva dobré s výrazy jit- 

ro a ráno: dobré jitro (to je běžné většinou v splynulé podobě dobrýtro, popř. dobrejtro) × dobré ráno. 

V některých oblastech už ranní pozdrav, který náleží k tradičním pozdravům podle denní doby, výrazně 

ustoupil novějšímu univerzálnějšímu pozdravu dobrý den. 

Na mapě nesledujeme širší, u starší generace dosud občas zachycené pozdravové formy typu dej pámbú 

dobrýtro. 

3  V zeměpisné projekci zapsaných nářečních výrazů se projevuje výrazná územní dichotomie: slovo do- 

brýtro pokrývá celé Čechy a záp. Moravu (varianta dobrejtro se objevuje porůznu v okrajových oblastech Čech), 

na zbývající části zkoumaného teritoria je běžné spojení dobré ráno, objevující se jako dubleta též na záp. 

Moravě a ojediněle i jinde, zejména na sev. okrajích Čech, tam jako nový výraz zvláště v městské mluvě. 

Zejména pro střm. nář. oblast (s výjimkou záp. a vých. okrajů) a též pro Hranicko je běžné spojení dobrý den. 

4 dobré jitro  Jg, SSJČ — Ustálené spojení. 

dobrejtro  stč. dobrojtro, SSJČ ob. — Stažením spojení dobré 

jitro. 

dobré ráno  SSJČ, SSJ — Ustálené spojení. 

 

dobrý den  Jg, SSJČ, SSJ dobrý deň, pol. dzień dobry, hluž. dobry 

dźeń — Ustálené spojení. 

dobrýtro  Jg, SSJČ ob., též dobrytro ob. — Stažením spojení dobrý 
jitro.

5 dobré jitro Ju 4, 5 — dobro jutro Ju 5 — dobritro Ju 1–3 — dobré ráno Ru 4 — dobrí ráno Ju 5, 6, Ru 2, 4 — dobrej den Po 1 

6 — 

Fi 

185 kolovrátek (flašinet) (1994) — mapa s. 403 

1 M flašinet (flašinejt 137, flašiňet 815) — flajšinet — flašinét 

vergl (vergel 755, též 821, 836, vergr 463, 520, 625, velgr 430) — verkl (též 713, 752) 

lajer (lajér 656, lajerka 819) — lajir (lajirek 808, 820) — lajr 

lajermon (lajrmón 650, 701, lajermonek 807, 810) 

lajerkastn 818 

lyrka 833, 834 

kuke pl. 669, 670 

kolovrátek 

S bandurka 823 

2  Sledovala se nářeční pojmenování pro kolovrátek, tj. přenosný hrací nástroj s klikou. Vedle výrazných le- 

xikálních rozdílů se projevily v důsledku adaptace slov cizího původu též rozdíly hláskové (např. flaši- 

net × flajšinet × flašinét, lajer × lajir × lajr). 

K označení sledované reálie byla většinou převzata pojmenování původně označující různé, zejména 

strunné hudební nástroje. 

Ve městech tato položka nebyla zkoumána. 

3  Na mapě je patrná základní lexikální trichotomie flašinet × vergl × lajer. 

Výraz flašinet převládá v Čechách, jeho přesahy na Moravu jsou ojedinělé; z Jičínska je doložen v podo- 

bě flajšinet, na malé enklávě mezi Litovlí a Prostějovem se vyskytuje hlásková varianta flašinét. 

Pojmenování vergl zabírá téměř celou Moravu, kromě sev. části střm. nář. Na širším Kroměřížsku 

a Uherskobrodsku byla zaznamenána hlásková podoba verkl. V centrálním úseku střm. nář. a ve Slezsku je roz- 

šířen výraz lajer, na širším Zábřežsku v podobě lajr, na Opavsku v podobě lajir. V záp. slezské nář. podskupině 

a na Litovelsku bylo zaznamenáno rozptýleně i přejaté označení lajermon. 

Sporadické označení kuky bylo zjištěno západně od Prostějova, pojmenování lyrka je doloženo z Těšínska. 

Výraz kolovrátek, pronikající ze spisovného jazyka, byl řídce zachycen zejména na jižním a východním okraji 

Čech.

4 bandurka  jen nář. (Jg, SSJČ též bandura, SSJ bandura, pol. 

též bandura, u všech ‚ukrajinský lidový strunný ná- 

stroj‘) — Přenesením významu výrazu přejatého patrně 

z něm. 
flajšinet  jen nář. — Viz flašinet. 

 

flašinet  Kt, SSJČ ob. — Slovo fr. původu, do češtiny přejato přes 

něm. 
flašinet  jen nář. — Viz flašinet. 

kolovrátek  Kt, SSJČ (stč. kolovrat ‚hudební nástroj strunový‘, kolo- 

vratec dem.) — Formální dem. Slovo značilo nejprve vratidlo 
 





404 

a jiné přístroje užívající kola (hrací kolovrátek) a znamenalo 
‚nástroj pomocí kola vrtící něčím, obracející něco‘, psl. 

*kolo-vortъ. 

kuky  jen nář.; Kt (Bš) — Nejasné, snad souvisí s psl. *kukati a se stč. 

kuknati ‚naříkat‘. 

lajer  jen nář. — Přejato z něm. (Leier ‚loutna‘). 

lajerkastn  jen nář. — Přejato z něm. (Leierkasten). 
lajermon  jen nář. — Přenesením významu slova přejatého z něm. 

Leiermann ‚kolovrátkář‘. 

lajir  jen nář. — Viz lajer. 
lajr  jen nář. — Daná forma patrně vlivem něm. dialektů. Viz lajer. 

lyrka  jen nář. (Jg i SSJČ lyra ‚strunový hudební nástroj‘) — 

Přenesením dem. od lyra. Motivačně paralelní jsou výrazy 

bandurka, lajer. 

vergl  SSJČ zast. ob., SSJ vergeľ hovor., trochu zast. — Viz verkl. 

Změna k > g patrně znělostní asimilací k okolním znělým 
hláskám. 

verkl  jen nář.; SSJ verkeľ — Přejato z rakouské něm. (Werkel). 

5 flašinet Ju 1, 3, 6, 7, Ru 2, 4 — lajra Po 1  — vergl Ju 6 

6 – 

Vj 

186 hlavní nedělní mše (2118) — mapa s. 405 

1 M velká 

velká mše 

hrubá 

hrubá mše 

2  Nář. rozdíly v pojmenování hlavní nedělní mše jsou jednak lexikální (velká × hrubá), jednak v typu po- 

jmenování (substantivizované adj. velká, hrubá × sousloví velká mše, hrubá mše). Na celém zkoumaném území 

převládají substantivizovaná adjektiva, spojení adj. se subst. mše je méně časté a vždy dubletní. 

Slovo hrubý bylo ve starším jazyce rovnocenným ekvivalentem výrazu velký. V současné spis. češtině se 

toto slovo v uvedeném významu zachovalo kromě sousloví hrubá mše jen v několika dalších ustálených spoje- 

ních, např. hrubá chyba, hrubá nedbalost, hrubé porušení kázně. V nářečích se ještě místy udržuje v původ. vý- 

znamu bez omezení; jeho územní rozložení (stejně tak jako výskyt dalšího ekvivalentu hodný, který se dodnes 

zachoval převážně jen ve spojení hodný kus cesty, příp. hodný krajíc chleba) je popsáno v odd. 7 položky I-51 

velikánský. Tam jsou probrány i hláskové varianty slova velký. 

3  Kromě převážné části střm. nářečí (bez Třebíčska a Znojemska) a kromě vm. nářečí, kde se užívá v sled. 

významu subst. adj. hrubá, popř. spojení hrubá mše, je na zbylém území běžné pojmenování velká, popř. velká 

mše (v širším Podkrkonoší a často i na Moravskokrumlovsku se oba ekvivalenty hrubá i velká objevují v duble- 

tě). Zvláště pro oblast jzč. nářečí, již. polovinu Moravy a nejvýchodnější okraj Slezska je příznačný poněkud 

hojnější výskyt sousloví velká mše. 

4 hrubá  Jg, SSJČ, Kt — Substantivizované adj., psl. *grǫbъ ‚drsný, ne- 

rovný‘, pak přes význam ‚hrubozrnný‘ k ‚velký‘. 
hrubá mše  Jg, SSJČ, Kt, SSJ hrubá omša nář. — Sousloví, adj. hru- 

bá, viz tam. 

 

velká  SSJČ — Substantivizované adj., to z psl. *velьjь (velí + k-ový 

sufix > veliký, z toho rekcí v proudu řeči podoba velký). 
velká mše  Jg veliká mše, SSJČ — Sousloví, adj. velká viz tam. 

5 velká Ju 1–5, Ru 4 — velká mše svatá Ru 2 — hrubá Ju 6, Ru 4 

6 — 

Jč 

187 modlit se (2125) — mapa s. 405 

1 M modlit se (modlyť sa 701, 738) 

modlet se 

říkat (ř ekać 801) 

2  Výzkum sledoval nář. ekvivalenty slovesa modlit se, tj. konat modlitbu, odříkávat modlitby, a za- 

znamenal územní předěl mezi slovesy modlit se a říkat. Při výzkumu byla mapa regionalizována pouze na 

Moravu. 

Hlásková změna i > e, pravidelně se vyskytující na centrální Hané, se dokládá u slovesa modlit se ve vět- 

ším územním rozsahu, než odpovídá izoglose PRO F 1. Nelze vyloučit působení analogie podle sloves 4. třídy 
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typu ležet, umět: modlit se > modlet se. Tato změna má u jednotlivých sloves různý rozsah, srov. např. I-41 mra- 

čit se a I-203/221.8 bílit. 

3  Pro mapu je příznačná lex. dichotomie. Slezsko s přilehlým sev. okrajem vm. nář. a sv. částí Valašska má 

sloveso říkat. Na ostatním území se dokládá sloveso modlit se, shodné se spis. jazykem; to proniklo do mluvy 

všech měst. Podoba modlet se se vyskytuje souvisle na centrální Hané s menšími přesahy na východ a jih a na 

Znojemsku.

4 modlet se  jen nář. — Od modlit se, viz odd. 2. 

modlit se  stč. modliti sě, Jg, SSJČ modliť sa, pol. modlić się, hluž. 

modlić so — Od psl. základu *mold-, psl. přesmyk ld > dl. 

Souvisí s psl. *modla ‚prosba‘, pak ‚vzývané božstvo‘. Podle 
Mch se stalo zvratným asi podle prositi se. 

říkat  v sled. významu jen nář.; Kt říci, řéci (v obecné mluvě), Bš 

 

 

(stč. řiekati ‚číst, pronášet, odříkávat, např. řiekati hodiny 
‚odříkávat hodinky, tj. modlitby stanovené na jednotlivé ho- 

diny dne‘, Jg ‚praviti, slovy vůli neb myšlenky své pronésti, 

zpaměti říkat‘, SSJČ poněk. zast. ‚číst, pronášet, odříkávat‘) 
— Specifikací významu čes. říkat vlivem pol. nář. rzykać 

‚modlit se‘. 

5 modlit se Ju 1–3, 5, Ru 2, 4 — modlit se Po 1 — řikať Ru 4 

6 — 

Pv 

188 kostelní kůr (2116) — mapa s. 407 

1 M kúr — kchúr (kchour 516) — kór (kor 418) — kchór — kchor — tchór (tchor 302, schór 246) — chór (chor 27, 

31,71) 

kúra (kchúra 27, kóra 647, 650, 674) — kchóra (tchóra 153) — chóra 

kruchta (též 61, krufta 101, 107, 118) 

pavlač m. (pavlač f. 668, 670, 827, 832) 

pavłače plt. 

N kórek 129, kchórek 129, 251, kruchťička 129, 404 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování kůru, tj. vyvýšené prostory v kostele pro varhany, event. zpěváky. 

Nář. materiál se člení nejen lexikálně, ale též hláskoslovně (např. kůr × kór × kchór × chór). Lexém chór 

je přejímkou z latiny a střídnice ó, ů nejsou pravidelnými reflexy změny ó > ů, a proto obě hlásky na mapě re- 

gistrujeme zvláštními grafickými prostředky. 

Slovo kruchta se vyskytuje na vých. Moravě a ve Slezsku, ale tam označuje sakristii. Z tohoto důvodu 

jsme je z mapování vyloučili. V Čechách označuje kruchta (ojediněle i tchór) též vyvýšené místo pro hudební- 

ky v hospodě. Někdy jsou obě reálie výrazově rozlišeny: kruchta v hospodě, kchór v kostele. Jinak se místo pro 

hudebníky v hospodě zpravidla označuje deminutivem (kruchťička, kchórek). 

3  Pro označení kostelního kůru se v Čechách nejčastěji užívá pojmenování kruchta. To bývá zejména v ob- 

lasti střč. a svč. v dubletě s výrazem kchór (v menších areálech i jako výraz jediný). Slovo kchór se vyskytuje 

i na moravském území zhruba po linii Litovel–Prostějov–Kyjov. Uvedený výraz má řadu dalších hláskových va- 

riant. Podoba kór je na zč. a svč. okraji, dále v okrajových oblastech centrálního úseku střm. nářečí (ojediněle 

i jinde). Varianta kůr, shodná se spisovným jazykem, proniká do mluvy většiny měst, roztroušeně je po celých 

Čechách a na Moravě. Zkrácená podoba kchor se objevuje zhruba v jzč. dialektech. Území mezi Rakovníkem, 

Příbramí, Benešovem a Prahou (dále široké Chrudimsko a sv. Pelhřimovsko) je charakterizováno variantou 

tchór. Další varianty jsou sporadické. Kchůr byl zaznamenán v Čechách a chór hlavně na Moravě. 

Rodová obměna kchóra byla nedubletně zachycena na Zábřežsku, širším Brněnsku a na sev. Břeclavsku. 

Další rodová obměna chóra je na Slovácku a v oblasti dolských nářečí bez nejjižnějších částí, dále na Lipnicku. 

Zbývající území, tj. Slezsko a Valašsko s přesahy na vých. Prostějovsko, má lexém pavlač. Z Valašska je 

několikrát doložen v plurálové podobě pavlače. 

4 chór  Jg chor, SSJČ, SSJ, pol., hluž. též chor — Z lat. chorus ‚sbor‘, 

pak metonymicky ‚vyvýšené místo pro zpěváky v chrámu‘, 
podle němčiny pak kch-. 

chóra  jen nář. — Z chór změnou rodu. 

kchor  jen nář. — Zkrácením z kchór. 
kchór  jen nář. — Viz chór. 

kchóra  jen nář. — Z kchór změnou rodu. 

 

kchůr  jen nář. — Patrně kontaminací formy kůr a lat. chorus. 

kór  stč. též kor, SSJČ ob., zast., dluž. kor — Viz chór. 

kruchta  Jg, SSJČ, SSJ nář. (stč. ‚krypta, pavlač‘) — Souvisí s něm. 
Gruft. 

kůr  stč., SSJČ — Starší podoba z lat. chorus. 

kůra  v sled. významu jen nář. — Z kůr změnou rodu. 
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pavlač  m. v sled. významu jen nář.; Jg f., SSJČ f., nář., SSJ f., kraj. 
(stč. f. ‚část budovy vystupující ve výšce ze stěny, pavlač, 

balkon‘) — Asi k (pod)vléci, tedy přístavba na podvlacích, tj. 

na silných trámech podvlečených pod stropní konstrukcí, 

 

pak přenesením na kostelní kůr a přechodem k rodu mužské- 
mu. 

pavlače  plt. v sled. významu jen nář. — Viz pavlač. 

tchór  jen nář. — Disimilací z kchór. 

5 kór Ju 1–3 — kóruš Ju 2 — kchór Ju 4, Ru 4 — kchor Ju 3 — kruchta Po 1, Ju 1, 2, 5, Ru 2 — pavlač Ju 6 

6 ASJ III 290 

Mj 

189 kněz (2109) — mapa s. 409 

1 M kňez — kňiz — ksundz 

falář — farář 

panáček (-a- 703,721, 71) 

N kaplan, katecheta, páter, paterek, velebný pán, velebníček, důstojný pán 

2  Sledovalo se zeměpisné rozšíření nář. ekvivalentů pro kněze, tj. osobu, která je ve službě některého vy- 

znání pověřena konáním náboženských obřadů. Vedle rozdílů lexikálních zachycuje mapa také rozdíly hlásko- 

slovné (kněz × kniz × ksundz; farář × falář). 

V nářečích v Čechách a částečně také na Moravě se pro kněze užívá výraz farář (zpravidla v nář. hlásko- 

vé obměně falář). Z dvojice výrazů farář × falář byla nář. mluvčími jako starší hodnocena forma falář; je však 

postupně vytlačována etymologicky starší podobou farář, která pronikla nověji ze spisovného jazyka. Pro vý- 

zkum na husté síti byla mapa regionalizována na Moravu, kde lze směrem k východu pozorovat výrazný ústup 

jedné a postupně i druhé formy. Ve většině vm. nář. a v nář. slezských se výraz farář v námi sledovaném význa- 

mu nevyskytuje. Jako pojmenování osoby uvedené označením povolání, titulem vyskytuje se výraz farář zpra- 

vidla ve spojení se slovem pan, a to i mimo vlastní oslovení. 

Slovo kněz se vlivem spis. jazyka šíří i do oblastí s jinými nář. ekvivalenty; v dubletách či tripletách bývá 

hodnoceno jako pojmenování nové. 

Nemapována zůstala dvojslovná pojmenování velebný pán, důstojný pán, kterých se užívá zejména při 

oslovení kněze, popř. v hovoru o něm (zpravidla v kontaktu s jinou duchovní osobou), a univerbizovaná podoba 

velebníček, shodná se spis. jazykem, která mívá poněkud expresivní zabarvení. Mapován nebyl ani výraz pate- 

rek, zaznamenaný několikrát ve Slezsku, ani jeho nedeminutivní podoba páter, doložená z několika měst, neboť 

slouží zpravidla k označení kaplana. 

3  Mapa představuje čes.-mor.-slez. lexikální trichotomii falář × panáček × kněz. 

Označení falář je doloženo z Čech a záp. Moravy, a to často vedle šířící se podoby farář. Na Moravě byla 

tato podoba zapsána zejména na Holešovsku, Přerovsku a Zábřežsku a při jz. a sz. okrajích vm. nářečí. 

Morava se s výjimkou jz. části a Boskovicka vyděluje pojmenováním panáček. 

Pojmenování kněz, které v Čechách nověji proniká ze spis. jazyka, bylo porůznu zapsáno z celého území, 

častěji zvláště na sz. Moravě. Naproti tomu v nářečích slezských vytváří toto pojmenování výrazný areál, hlás- 

kově diferencovaný: výraz kněz je rozšířen ve středním úseku slezských nář., podoba kniz se nachází v převážné 

části západní (opavské) podskupiny a na Hlučínsku a forma ksundz (kśundz) je typická pro přechodná nářečí čes- 

ko-polská. 

Situace ve městech se v podstatě shoduje s nář. okolím, pouze u mladé generace se šíří výraz kněz, v se- 

veromor. městech pak označení farář. 

4 falář  jen nář. — Disimilací z farář; viz tam. 

farář  stč., Jg, SSJČ ‚duchovní, který vede správu farnosti‘, SSJ ho- 

vor. — Rozšířením významu; odvozeno od fara. 

kněz  stč., Jg též kniaz zast., SSJČ, SSJ kňaz, hluž. knjez — Z psl. 
*kъnędzь, pův. ‚vládce‘. 

kniz  jen nář. — Podoba s reflexem bývalé délky, viz kněz. 

 

ksundz  jen nář.; pol. ksiądz — Vlivem polštiny realizace s rozlože- 

nou nosovkou. Změna kń > kś v nář. podobě kśundz v důsled- 

ku disimilačního vlivu nosové samohlásky na předcházející 

palatální nosovou souhlásku v návaznosti na pol. 
panáček  Bš ‚kněz, zvláště kaplan‘, SSJČ poněkud zast. ob. expr., 

hluž. pan — Form. dem. k pán (to z *panъ). 

5 kňez Po 1, Ju 4, 5, 7, Ru 2–4 — farář Po 1, Ju 6, Ru 4 — falář Ju 1, 2, 4, Ru 1, 2 — panáček Ju 7, Ru 4 — velebňíček Ru 4 — pop Ju 1–3 

6 ASJ IV 336 (farář), MAGP 305, 387 (farář), PLPJ 357, AJPP (farář), SSA 8.56 (pop, farář), OLA 2303 

Ši 
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190 jeptiška (2110) — mapa s. 409 

1 M jepťiška (jepiška 428, 519, 640, jepťíška 106, 139, 149, 202, 210, jeptuška 301, jepčička 457, epťiška 161, 

445, 465, 506, 513, 605, epiška 310, 333, 424, 428, 451, 453, 460, 518, 520, 610, hepťiška 

307, 511, 512, 516, 613, 628, 62, herpiška 817) — jeptiška (heptiška 510) 

sestřička (sestra 509, 72, též 116, 818, 75, řádová sestra 675, 755, 66, 72, 83, řádová 634, milosrdná sestra 

630, 652, řeholní sestra 722, klášterní sestra 716, 732, též klašterna sestra 818) 

klášterná pana (klášterňí p. 614, 714, 716, 732, 733, 745, 752) 

panna 

klašterna (též 819, klaštrna 824) 

klášterňice (klášterka 610, klášterňička 643) 

(h)abatyše 

S mňiška 95, zakonka 801 

2  Sledovalo se zeměpisné rozšíření nář. výrazů pro jeptišku, tj. příslušnici církevního řádu. Vedle rozdílů le- 

xikálních dokládá mapa také rozdíly v typu pojmenování (klášterní panna × klášterná × klášternice). 

Ve spisovném jazyce existuje pro příslušnici církevního řádu pozoruhodné množství pojmenování: jeptiš- 

ka, sestra, řeholnice, řídký výraz klášternice a dnes už zastaralé lexémy mniška a zákonice. 

Slova abatyše a jeptiška dnes hodnotíme jako dva různé lexémy, ačkoliv se obě vyvinula z téhož cizího slo- 

va, protože se vývojem od sebe značně vzdálila. Rozdíly ve znění obou slov plynou z toho, že slovo jeptiška bylo 

přejato z latiny přes němčinu, kdežto slovo abatyše rovnou z latiny. O různé míře adaptace slova cizího původu 

v domácím prostředí svědčí jak řada hláskových variant výrazu jeptiška (viz oddíl 1), tak výskyt protetického h- 

před samohláskami e- a a- u obou výrazů (u cizích slov právě vzácný). Protezi zachytil náš výzkum už na ústupu, 

proti PRO E 3 se však uplatňuje navíc na Novoměstsku, Jihlavsku, Moravskokrumlovsku, Vsetínsku a Frenštátsku. 

Vedle výrazu sestřička zachytil výzkum také nedeminutivní formu sestra, tu pak nezřídka ve spojení s ad- 

jektivem (milosrdná, řádová, řeholní, klášterní, zákonitá), aby se odlišila jeptiška od zdravotní sestry. K těmto 

zpřesňujícím atributům nebyl brán zřetel. Forma sestra byla při grafickém zpracování mapy podřazena pod vět- 

šinovou podobu sestřička. Označení (řádová, milosrdná) sestřička (sestra) byla zkoumána pouze na Moravě. 

V dubletách či tripletách byly výrazy abatyše, klášterná panna/klášterní panna a klášternice hodnoceny 

jako starší, naopak označení jeptiška (zejména v nářečích slezských) jako slovo nové. Výzkum zachytil výraz 

abatyše také ve významech ‚představená ženského kláštera‘ (tak ve spis. jazyce) a jako nadávku pro lakomou 

ženu; v těchto případech však nebyl mapován. 

3  Jednoduchá situace v Čechách kontrastuje s mnohovrstevnatostí pojmenování na Moravě. 

Většinový výraz jeptiška zabírá celé Čechy a Moravu a proniká i do nářečí slezských. Na většině Moravy 

s přesahem na Frenštátsko je jako dubletní rozšířeno označení sestřička. 

Slezsko s výjimkou přechodných nářečí česko-polských se vyděluje substantivizovaným adjektivem kláš- 

terná. V nář. vm., v úseku mezi Znojmem a Třebíčí a dále zejména na Boskovicku byl zapsán výraz klášternice. 

Z vm. nář., především z jejich jižnějších částí, z Moravskokrumlovska a ze sev. úseku přechodných nářečí čes- 

ko-polských je doloženo dvojslovné pojmenování klášterná/klášterní panna. Na zbývajícím území česko-pol- 

ského nář. pruhu se užívá označení panna. 

Nář. ekvivalent abatyše byl zaznamenán rozptýleně na stř. a vých. Moravě. 

4 abatyše  v sled. významu jen nář. — Přenesením z významu ‚představe- 

ná ženského kláštera‘, přejato ze střlat. abbatissa. Viz jeptiška. 
jeptiška  stč. jěptiška, jebtiška, jěptička, Jg též jebtiška, SSJČ, Bš 

herpiška — Ze střhn. podoby eppetisse, viz abatyše. 

jeptyška  jen nář. — Zachováním původní tvrdé výslovnosti. 
klášterná  jen nář.; Bš kłášterná — Substantivizací nář. adjektiva 

(s tvrdým zakončením na rozdíl od spis. měkkého). 

klášterná panna  jen nář.; Jg panna klášterská, Kt klášterní panna — 
Specifikací substantiva panna nář. adj. klášterná, srov. kláš- 

terná. 

klášternice  Jg, SSJČ říd. — Univerbizací z klášterní/-ná panna. 

 

mniška  stč., Jg, SSJČ zast., Bš mníška, SSJ mníška, pol. mniszka, 
hluž. mniška, dluž. též mnichowka — Přechýlením od mnich. 

panna  v sled. významu jen nář.; stč., pol. — Sufixem -na od pán. 

sestřička  Jg sestra „osoba, která o domácí a světské věci kláštera se 
týkající pečuje“, SSJČ dem. k sestra, též řádová sestra, SSJ 

dem. expr. k sestra, též milosrdná sestra, pol. siostra, siost- 

ra miłosierdzia, hluž. chorobna sostra — Od sestra, specifi- 

kačním sufíxem, zahrnujícím i hypokoristický aspekt. 

zakonka  jen nář.; Jg zákonice, zákonnice, SSJČ zákonice zast., pol. 
zakonnica — Derivací od adj. zákonný, zákonní (Jg, Kt ‚ře- 

holní‘) v návaznosti na pol. 

5 jepťiška Ju 1, 3, 4, Ru 2 — jeptiška Ju 6, Ru 4 — jepťíška Ju 2 — habatiše Ju 3 — nona Po 1 

6 — 

Ši 
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191 pohřeb (1945) — mapa s. 411 

1 M pohřeb (pohřub 801, pohř„ob 801) — pořeb (poř„ob 801) — póřeb (pohřeb 108, 139, též 244) — pohřib 

funus — fúnus (též 130, 148, 304, 30, 62, 75) — funús (též 112, 503) — funos (fonos 611, též 605) 

2  Zjišťovalo se nář. pojmenování pro souhrn úkonů spojených s pohřbením, tj. pro pohřeb. Vedle běžného 

slova pohřeb, shodného se spisovným jazykem, objevuje se jako dubleta poněkud zastaralý přejatý výraz funus. 

Oba lexémy se vyskytují v četných hláskových variantách. 

Mladší generace užívá častěji pojmenování pohřeb, slovo funus pociťuje již jako expresivní. Tak je tomu 

především ve městech. 

3  Na celém území je rozšířeno slovo pohřeb, popř. jeho hláskové varianty. Pro Slezsko je typická obměna 

pohřib. V sv. Čechách se nachází protáhlý areál podoby póřeb, sahající z Pojizeří až k mor. hranici na jižní 

Svitavsko. Na Zábřežsku, Boskovicku a rozptýleně i jinde (především v sv. Čechách) se setkáváme s variantou 

pořeb. 

Starý ekvivalent funus (a jeho obměny) je běžný v celých Čechách a na záp. polovině Moravy, odkud za- 

sahuje až ke Kroměříži. Zpravidla je dubletní se slovem pohřeb, pouze na jz. Moravě (zvláště na Znojemsku) 

bývá pojmenováním jediným. 

Areál s hláskovou variantou fúnus zabírá velkou část jzč. nář. oblasti (bez záp. a jv. okrajů) a jižní část střč. 

nář. oblasti, odkud vybíhají dva úzké pruhy, a to jeden na sever k Hradci Králové a jeden na východ k Brnu.  

S podobou funús se setkáváme na svč. okrajích, s obměnou funos na Znojemsku (ojediněle i na Chodsku). Na 

zbývajícím území v Čechách a v přilehlé části záp. Moravy se vyskytuje podoba funus. Ta byla také zazname- 

nána rozptýleně jako dubleta při hranicích areálu s podobu fúnus. V tomto případě nebyla mapována. 

4 funos  jen nář. — Na Chodsku disimilace samohlásek ve slově funus. 

Na Znojemsku vliv střm. změny u > o. Viz funus. 

funus  Jg, SSJČ poněk. zast. a ob. — Zkrácením z pův. fúnus, viz tam. 
Srov. PRO A1b. 

funús  jen nář. — Viz funus. 

fúnus  jen nář.; SSJ arch. — Přejato z lat. fūnus, původní výslovnost. 
pohřeb  stč. též f., Jg, SSJČ, SSJ pohreb i star. pohrab, pol. pogrzeb, 

 

 

hluž. pohrjeb, pohrjebk — Deverbativum od pohřbít, to od 

psl. základu *grьb-. 

pohřib  jen nář. — Úžením sekundárně zdlouženého -ě- a zkrácením 
(ě > ie > í > i). Viz pohřeb. 

pořeb, póřeb  jen nář. — Zánik souhlásky -h- ve skupině -hř-. Nové 

dloužení ve slově póřeb. 

5 pohřeb Ju 5, 6, Ru 2 — pořeb Ju 2, 3 — póřeb Ju 4 — póhřeb Ju 4, Ru 4 — funus Ju 1–5, Ru 2, 4 — funús Po 1 

6 — 

Om 

192 hřbitov (1948) — mapa s. 413 

1 M řbitov, hřbitov (řbítov 302, 313) — břítov (břitov 307) 

krchov (krchuv 818, 819, 826, 829, 830) — kerchov (kérchov 734, kerchhof 746, k’erchuv 832–836, 84) — 

krichov (též 457) 

krchovo 

S cinter 755 

2  Pro hřbitov, tj. pro místo, kde se pochovávají mrtví, máme v našich nářečích pojmenování hřbitov a kr- 

chov, vyskytující se velmi často jako dublety. Obě slova byla přejata z němčiny. Rozličný způsob adaptace mů- 

žeme sledovat na jejich hláskových obměnách a na přechodu k jinému morfologickému typu (krchov × krcho- 

vo). Mapa nezachycuje zjednodušení souhláskové skupiny hř- > ř- (hřbitov > řbitov). Ke změně hř- > ř- viz ČJA 

V-274–277. 

3  Slovo krchov (a jeho varianty) je základním pojmenováním pro hřbitov na celém zkoumaném území vy- 

jma chodského úseku a pohraničních měst. Hláskové obměny se vyskytují zejména na jižních a východních 

okrajích území. V jz. Čechách přibližně mezi Domažlicemi a Prachaticemi se nachází areál s podobou krychov. 

Na něj na východě (na Českobudějovicku a Třeboňsku) navazuje menší členité území vklíněné do oblasti slova 

krchov, kde byla zaznamenána obměna kerchov. Tento výraz tvoří areály na jz. Moravě mezi Jihlavou, Brnem 

a Znojmem, dále pak ve vm. nář. oblasti (kromě jejího sev. okraje), odkud přesahuje na Holešovsko 

a Kroměřížsko. Varianta kerchov se objevuje také v nář. česko-polských a v Čechách (jako tradiční nářeční vari- 

anta) v horním Pojizeří. Středoopavský typ se vyčleňuje podobou krchovo. 
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Výraz hřbitov je běžný v celých Čechách (zde hlavně v podobě řbitov), nově proniká na celé území 

Moravy a Slezska, převažuje zejména v mluvě mladší generace a ve většině měst. Na Chodsku se uchovala star- 

ší podoba břítov. 

4 břítov  jen nář.; stč. břitov, Jg břitov zast. — Z něm. Friedhof vzniklo 

břítov, z toho pak vlivem čes. slovesa hřbíti ‚pochovávat‘ 

hřbitov a řbitov. 
cinter  jen nář.; Jg též cinterýn, SSJČ cintorín říd., cintěr a cinterín, 

oboje nář., SSJ cintorín, Kl cinter(ín), cintor(ín), cintýr — 

Přejato z řečtiny (koimētērion) prostřednictvím české středo- 
věké latiny (cimeterium). 

hřbitov  stč., Jg, SSJČ, SSJ hrobitov kniž. a zast. — Viz břítov. 

kerchov  jen nář.; stč., Jg, Bš slov. a val., hluž. kěrchow — Z něm. 
Kirchhof (střněm. Kerchhof) ‚obezděná prostora kolem kos- 

 

 

tela‘. Komponent -hof přiřazen k čes. sufixu -ov, charakte- 
ristickému pro místní jména. 

krchov  stč., Jg, SSJČ zast., ob. a nář. — Ztrátou průvodního vokálu 

podobně jako u případů s původním r sonans. Viz kerchov. 
krchovo  jen nář.; Kt, Bš též kerchovo laš. — Od krchov přechodem 

k jinému morfologickému typu. Viz kerchov. 

krychov  jen nář.; stč. též kirchov a kirkov. — Patrně přesmykem -ir > 
-ri. Viz kerchov. 

řbitov  jen nář.; stč. — Ze hřbitov zjednodušením souhláskové skupi- 

ny hř- > ř-. Viz břítov. 

5 hřbitov Ru 2 — řbitov Ju 3, 6, Ru 4 — řbito„ Ju 1, 2 — řbítov Ru 1 — krchov Ju 3–6, Ru 1, 2, 4 — krcho„ Po 1, Ju 1, 2 

6 AJPP 22 

Om 

193 hrobník (1947) — mapa s. 415 

1 M hrobňík (hromňik 103, 106, 109, 204) 

hrobař (robař 462, 508, 651) — hrobář (též 755) 

hrobák 322, 332 

kopidol — kopidul 

2  Zjišťovalo se nář. pojmenování pro člověka, jenž kope hroby a pohřbívá mrtvé. Spisovný jazyk má pro toto 

povolání názvy hrobník a hrobař. Obě varianty se vyskytují i v nářečích. Na mapě sledujeme kromě rozdílů le- 

xikálních a slovotvorných i rozdíly hláskové (hrobař × hrobář, kopidol × kopidul). Ve městech se udržují tra- 

diční nářeční názvy, pouze do mluvy mládeže proniká výraz hrobník. 

3  Čechy a Morava se lexikálně odlišují odvozeninami od základu hrob- (hrobař, hrobník) od Slezska, kde 

byla zaznamenána složenina kopidol/kopidul. 

Největší rozsah má lexém hrobař. Vyskytuje se nedubletně na celé Moravě, ve vých. části svč. a střč. nář. 

oblasti a v jzč. nářečích. Dále se objevuje jako dubleta při okrajích areálu slova hrobník zaujímajícího velkou 

část stř. a sev. Čech. S obměnou hrobář se setkáváme v oblasti mezi Prachaticemi, Táborem a Jindřichovým 

Hradcem. Ta pokračuje úzkým pruhem podél bývalé zemské hranice na sever až k Vysokému Mýtu. Na 

Klatovsku byla sporadicky zaznamenána slovotvorná varianta hrobák. 

Ve Slezsku je základním pojmenováním slovo kopidol, jež má na Opavsku a v bodech v Polsku a na 

Těšínsku podobu kopidul. 

4 hrobák  jen nář. — Viz hrobař. 

hrobař  Jg, SSJČ, pol. grabarz — Od hrob, to z psl. *grobъ. 
hrobář  jen nář.; SSJ hrobár — Viz hrobař. Využití přípon -ař, -ář 

srov. se slovem stolař v komentáři I-153/221.2 truhlář. 

hrobník  stč., Jg, SSJČ, pol. grobownik — Viz hrobař. 

 

kopidol  jen nář.; Jg mor., Bš kopidoł (val. a laš.) — Složenina ze slo- 

vesného základu kop- (kopat) a ze jména dol (to z nepřímých 

pádů substantiva důl ‚jáma‘ SSJČ zast. a nář.). 
kopidul  jen nář.; pol. kopidół žert. — Viz kopidol, reflex sukundárně 

dlouženého o v návaznosti na polštinu. 

5 hrobař Po 1, Ju 1–6, Ru 2, 4 — grobar Ju 5 

6 — 

Om 

194 jáma (1150) — mapa s. 415 

1 M jáma — jama — ďáma — ďama 

ďíra — ďoura 

2  Byly zjišťovány nář. ekvivalenty spis. výrazu jáma ‚větší vyhloubenina, prohlubeň v zemi‘. V získaném 

materiálu se projevily jen nečetné, zato však cenné diference lex. (jáma – díra) a hláskové (jáma – jama – ďáma 

– ďama; díra – ďoura). 
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Podobu ďoura považujeme za původně expresivní obměnu výrazu díra a jejich vzájemný vztah řešíme na 

úrovni hláskosloví. V jejich užití se na zkoumaném území projevil jistý rozdíl: zatímco název díra byl naším vý- 

zkumem zpravidla zaznamenán v dubletě s pojmenováním jáma, byla jeho nář. varianta ďoura zapsána ve větší 

části svého areálu (zejména Slezsko) jako základní a nedubletní. V sledovaném významu nemá expresivní za- 

barvení; v jiných významech může být expresivní, viz I-84 záplata. Na slově jáma (ďáma) je sledován rozsah sta- 

rého „moravského krácení“. 

3  Pojmenování jáma, shodné se spisovným jazykem, je typické pro Čechy, jeho hlásková varianta jama pro 

Moravu. Na záp. Moravě byla zachycena (častěji nedubl.) podoba s náslovným ď- (ďama), na přilehlém 

Ledečsku dubl. ďáma. 

Na sv. okraji střm. nářečí, na Frenštátsku a ve Slezsku s přilehlým okrajem vm. dialektů se užívá výrazu 

ďoura. Podoba díra se vyskytuje rozptýleně a většinou dubletně v svč. a střm. nářečí, porůznu i jinde; poměrně 

pravidelněji je doložena ze zč. a sč. okraje. 

Ve městech byla zjištěna pojmenování běžná ve venkovském okolí; nově proniká do mor. měst podoba 

jáma.

4 ďáma  jen nář. — Z jáma záměnou palatál j-ď (srov. jetelina – děteli- 

na, jívina – divina v pomístních jménech) 

ďama  jen nář.; Jg mor. — Z jama záměnou palatál j-ď, viz jama. 

díra  stč. diera v nejobecnějším významu, Jg, SSJČ, SSJ diera, hluž. 

dźěra — Od psl. *děra (to k *děrati) s původním významem 

‚díra v šatech nebo v obuvi vzniklá rozedráním‘. 
ďoura  Jg ‚díra‘ ob., SSJČ nespis., často expr., pol. dziura — Psl. *dju- 

 

 

ra je patrně expresivní obměnou psl. *děra, *dira; jiný mož- 

ný původ (např. Mch spojuje psl. podobu s lit. dervė ‚dutina 

v stromě‘) není vyloučen. 

jáma  stč., Jg, SSJČ — Psl. *jama > stč. jáma. 

jama  jen nář.; Jg zast., SSJ, hluž., pol. — Z jáma starým „moravským 

krácením“. 
 

5 jáma Ju 1–5, Ru 1–4 — jama Ju 7, Ru 5 — ďíra Ju 4–6 — ďoura Po 1 

6 AJPP 62 (zvláště na brambory), OLA 2600 (jáma) 

Pl 

195/230.4 zvyk (2071) — mapa s. 478 

1 M (v)obyčej (obyčaj) 

zvyk 

2  Izoglosa postihuje rozsah nář. výrazu obyčej ‚ustálený způsob jednání, zvyk‘. 

3  Výraz obyčej zabírá téměř celou oblast vm. nářečí a sv. část dialektů střm. (Kroměřížsko, Olomoucko 

a Litovelsko). Na ostatním zkoumaném území se vyskytuje slovo zvyk. 

Rozdíl mezi výrazy obyčej a zvyk je od původu slovotvorné povahy (srov. 4), ze synchronního hlediska jde 

už spíš o rozdíl lexikální. 

Oblastí slova obyčej probíhá izoglosa změny tautosylabického aj > ej. O této změně se bude pojednávat 

v oddíle Hláskosloví. 

Ačkoli má spis. jazyk pro sledovaný pojem dvě plná synonyma, totiž obyčej a zvyk, slovo obyčej se obje- 

vuje jako dubleta v oblasti výrazu zvyk naprosto výjimečně, kdežto opačně slovo zvyk jako většinové hojně pro- 

niká do území výskytu výrazu obyčej. 

Ve městech nebyla položka zkoumána. 

4 obyčej  stč. obyčěj, Jg též zast. obyčaj, SSJČ, SSJ obyčaj m. i f., pol. 

obyczaj — Ze spojení ob + vyk- (to od vyknouti) příponou -ějь; 
souhl. v (pův. w) splynula s b; srov. stč. obinúti, obyknúti. 

 

zvyk  stč. též zvyčěj, svyčěj, Jg, SSJČ, SSJ, pol. zwyczaj — Ze spoje- 

ní z + vyk. 

5 običej Ju 5, Ru 2, 5 — vobičej Ru 3, 4 — obyčaj Ju 7 — vobičaj Ju 2 — zvik Po 1, Ju 6, Ru 4 

6 — 

Bh 
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196 (chodit) na besedu (2032) — mapa s. 419 

beseda (sousedské posezení s rozhovorem) (2031) 

1 M na besedu 

na besedy (na b’eśady 831, na vesedy 808, 818, 819, na v’eśady 830, po posedách 755) 

na táč m. 

na táčki f. plt. (na tački 313, 315, 329, 335) 

táč m. 

na hrátki f. plt. (na hrátka plt. 457) 

na hratvo 

hejtu (hijtu 302, na hejtu 310) — hútu (na hútu 321) 

na pobiťi 

na pobit 102, 103, 107, 139 

na toulačku 119, 130, 131, 133 

na toulku 113, 115, 116 

na přástvu (na přýstvu 721, na přástku 125, na přásku 137, na přýstku 704, na přátki 422) 

do vsi 

N na kalandu 110, 143, 417, na polúfku 756, na kuz řeči 130, 241, 247, 257, 10, 42, na trochu řeči 72, na plk 676, 63, 65, 72, 75, na 

plotki 832, 84, na klebety 82, na pár drbu 210, na troč 51, na špóri 66, na plkačku 726, na křap, na křápek 328, na náfšťevu, táčovat 
221, toulat 115, 117–119, (ch.) se toulat 119, 129, 130, 132, 133, pobejt 101–105, 107–110, 112, 121–124, 126, 138, 151, 152, be- 

sedovat 

2  Spojení chodit na besedu, tj. na sousedské posezení s rozhovorem, má řadu nář. podob. Ve větě se vysky- 

tuje jako příslovečné určení účelu vyjádřené nejčastěji předložkovou vazbou se slovesem chodit (např. chodit na 

besedu × ch. na hrátky × ch. na táčky × ch. na pobytí), řídce bezpředložkově (chodit táč, ch. hejtu) nebo spojení 

slovesa chodit s účelovým infinitivem (chodit pobýt, ch. (se) toulat, popř. ch. besedovat). Původní příslovečné 

určení místa ve spojení chodit do vsi nabylo významu účelového a celý obrat se frazeologizoval. 

Z některých slovních spojení vznikla univerbizací slovesa, např. z chodit na besedu – besedovat, z ch. na 

táč – táčovat. Starší nář. výzkumy zaznamenaly ještě slovesa táčkovat, dousovat a hejtovat a Bš i hrát. Upustilo 

se od mapování ne plně ekvivalentních samotných infinitivů besedovat, táčovat, neboť výzkum se zaměřoval 

především na spojení slovesa chodit se substantivem. Není mapováno ani spojení dvou infinitivů chodit pobýt 

a chodit (se) toulat, i když v svč. nář. oblasti je tento způsob vyjádření zcela běžný vedle chodit na pobytí a ch. 

na toulačku (nejčastěji ve spojení přijďte pobýt). 

Kromě rozdílů lexikálních se u jmenné složky objevují rozdíly slovotvorné provázené často i rozdíly v čís- 

le a v rodě (toulka × toulačka, pobyt × pobytí, táč × táčky, hratva × hrátky, beseda × besedy) a ojedinělé rozdíly 

hláskové (hejta × húta). 

Vedle frazeologických spojení neutrální povahy byly především ve městech zaznamenány vazby s ex- 

presivním zabarvením (např. ch. na plk, na pletky, na klebety apod.); ty však nebyly mapovány. Rovněž se 

upustilo od mapování nově pronikajících spojení ch. na kus (kousek, trochu) řeči a ch. na návštěvu. 

Sporadicky zaznamenaná vazba ch. na kalandu má v sv. Čechách význam ch. za děvčetem do domu. Z ma- 

pování bylo vyřazeno ne plně ekvivalentní spojení ch. na polůvku. Na mapě též nesledujeme hláskové podo- 

by slovesa chodit. 

Ve městech byl výzkum prováděn jen u staré generace. Původní nář. podoby jsou zde vytlačovány vazbou 

chodit na besedu a nemapovaným spojením ch. na návštěvu. Na Jablunkovsku sledovaná vazba chybí. 

3  Nář. situace v Čechách se vyznačuje velkou rozmanitostí na rozdíl od poměrně málo členěné Moravy 

a Slezska. 

Největší rozšíření má spojení ch. na besedu. Zaujímá většinu Moravy kromě území mezi Šumperkem, 

Prostějovem a Boskovicemi, kde je vazba ch. na hratvu, přesahuje do přilehlých čes. oblastí, ojediněle až do stř. 

Čech, proniká také do městské mluvy. Pro Slezsko je příznačné spojení se subst. v plurálu – ch. na besedy. 

Vazba ch. na hrátky vytváří v jzč. nář. oblasti (bez sev. a záp. okrajů) velký areál. Ve středních Čechách 

sousedí s jiným rozsáhlým areálem s vazbou ch. na táčky. K němu se přimykají menší úseky s variantou ch. na 

táč, a to na severu (na Mělnicku a Mladoboleslavsku) a na východě (mezi Kolínem, Vysokým Mýtem, Ledčí nad 

Sázavou a Jihlavou) – zde často v dubletě s ch. na besedu. Po celé délce na západním okraji areálu s vazbou ch. 

na táčky objevuje se v úzkém pruhu jako dubleta bezpředložkové spojení ch. táč. S podobou ch. na táčky se set- 

káváme ještě mezi Táborem, Jihlavou a Jindřichovým Hradcem. 
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Spojení ch. na pobytí je rozšířené téměř v celé sev. části svč. nář. oblasti (vyjma Mladoboleslavsko). 

Rozptýleně se zde vyskytuje i varianta ch. na pobyt. Pro sousední úsek náchodský, Kladsko a Rychnovsko je 

charakteristické spojení ch. na toulačku nebo ch. na toulku. 

Vazba ch. do vsi se soustřeďuje především na širší Královéhradecko. Setkáváme se s ní též na styku střč. 

a jč. nář. oblasti mezi Příbramí, Benešovem a Táborem a na Kolínsku a ojediněle i jinde v Čechách. 

V chodském úseku byla zapsána podoba ch. hejtu a mezi Stříbrem a Klatovy obměna ch. hútu. 

Na Náchodsku, Kladsku a ojediněle i jinde se vyskytuje spojení ch. na přástvu. 

4 beseda  stč. besěda, besada ‚rozprávka, hovor‘ a ‚místo pro ně‘, Jg 

mor., SSJČ jít na besedu, SSJ ísť na besedu, hluž. na bjesa- 

du hić ‚jít na návštěvu‘ (pol. biesiada kniž. ‚zábava, hostina‘) 

— Z psl. *běsěda, to nejspíše z bez-sěda. Bez- zde adverbium 
‚vně, venku‘, sěda od seděti. Beseda znamenalo společné 

posezení venku před domem s přátelským pohovorem. Podle 
Holuba-Kopečného rozhovor „bez posezení“ při náhodném 

setkání. 

besedy  f. pl. ve spojení s chodit jen nář. — Původně patrně k vyjá- 
dření opakované činnosti. Viz beseda. 

hejta  jen nář.; Kt hejtú jíti, SSJČ nář. hejta, hyjta, přijít na hejtu; 

hyjtu, hejtu přísl. nář., být hejtu, přijít hejtu, ALJ Dobrušsko 

dit na hejtu (‚na procházku, na návštěvu‘). — Podle Mch ne- 

jasné, v pol. a východoslovenských dialektech hajty a po- 

dobné varianty v řeči k dětem ‚jít ven, na procházku‘. 
Holub-Kopečný spojují s hýčkati, lid. hejčkati ‚kolébat dítě 

na plachtě (chod. hejčka) uvázané ke stropu světnice‘ 

a s han. heta ‚pruh plátna, kterým si matka dítě k sobě při 
práci n. pochůzce ovine‘. Základ asi v dět. řeči nebo spíše ze 

st. něm. hüete. Snad i původu citoslovečného. 

hrátky  f. plt. (Jg i hrádky ‚hra, návštěva spojená se hrou‘), SSJČ 
pův. nář. jít na hrátky, hluž. na jhru nebo na hrejku hić (hraj- 

ka = dem. ke jhra) ‚jít na návštěvu‘ — Od hráti. Rozšířením 

významu. Podle Holuba-Kopečného snad i z hrád-ky ‚beseda u 
hradby, na zahradách‘. 

hratva  jen nář.; Kt též hratba (u Olomouce), Bš též hrát ‚besedovat‘ 

přendi k nám hrát ‚na besedu‘ — Od hrát. 

 

húta  jen nář.; Jg jíti na hůtu, Kt též jíti na hůty; jíti hútu (Kt hútati 

‚houpati‘) — V bodě 306 udávají, že v sousedním něm. 
dialektu bylo slovo húču ‚beseda‘. Nejasné. 

pobyt  v sled. významu jen nář.; Jg na pobyt choditi, Kt též pobytka, 

SSJČ nář. — Deverbativum od pobýt. Specifikace významu 
,přebývat na nějakém místě‘. 

pobytí  v sled. významu jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Viz pobyt. 

přástva  jen nář.; SSJČ nář. — Rozšířením významu ‚schůzka ke spo- 
lečnému předení‘. 

táč  m. Jg táč jíti ‚jít s dětmi na procházku‘, ‚na táčky‘, SSJČ zast. 

obl. jít na táč ‚jít na besedu‘ — Patrně souvisí s nář. slovem 
táč, táčka = pruh pevné látky přehozený přes levé rameno 

vedený přes záda pod pravou paží dopředu, kde obtáčí obě- 

ma konci dítě v peřince na levé straně chůvina těla. Tak se 
dítě nosilo při pochůzkách nebo při menších domácích pra- 

cích. — Přenesením. Táč od točiti. 

táčky  f. plt. Jg ‚procházka s dětmi, navštívení‘, jde na táčky = ‚jde 
se projít nebo někoho navštívit‘, SSJČ též tačky říd. f. pomn. 

poněk. zast. a ob. chodit na táčky — Přenesením. Viz táč. 
toulačka  v sled. významu jen nář.; Kt přiď k nám na toulačku, SSJČ 

nář. — Přenesením významu ‚potulování, změna místa poby- 

tu‘. Od toulat. 
toulka  v sled. významu jen nář.; Kt též tulka zast., SSJČ nář. sou- 

sedské toulky, zastavit se na toulku — Viz toulačka. 

(ves)  ve sledovaném spojení chodit do vsi jen nář.; Kt přijíti k něko- 
mu do vsi (Bš idem do vsi (horň.) ‚do společnosti nebo za ga- 

lánkú‘) — Specifikací významu nebo přenesením. 

5 besedovat Ru 4 — choďit na táč Ju 4, 5, Ru 2, 4 — ch. na táčki Ju 3 — táčovat Ju 4 — ch. na přástvu Po 1 (s nějakou prací) — ch. do „si Ju 1, 2 

6 — 

7  Do Dotazníku pro výzkum čes. nářečí bylo také zařazeno heslo 2031 beseda, tj. sousedské posezení s rozhovorem. Pro tento pojem 

je na většině území běžný výraz beseda, na velké části středních Čech a místy i jinde v Čechách (např. na Královéhradecku, v širším 
Podkrkonoší a na Roudnicku) však nář. výraz chybí. Je to především tam, kde se pro ‚chodit na besedu‘ užívá spojení chodit do vsi, ch. na 

táčky, méně často pak u spojení ch. na hrátky a ch. pobýt. Z toho důvodu bylo od mapování otázky beseda upuštěno. 

Mimo plánovaný výzkum ze spontánních hovorů bylo zachyceno několik pojmenování pro besedníka: táčník 138, 149, hrátník 332, 
hrádečník 337, 458, hejták 301, 304, hejtáč 305, pobytník 110. 

Atlasy: AJŚ 750 

Om 

197 kuželka (2029) — mapa s. 421 

1 M kuželka (gu- 733) — kužélka (též 731) — kúželka — kužalka (kužálka 516, 602) — kúžalka — kužílka (kožil- 

ka 717) — kruželka (též 801) 

kužílek — kuželek (kuželek 639) — kružełek 812, 823 (kružo„ek 801) — kúžilek 645 — kužálek 604 

kregla (kegla 830) 

kregel 819, 831 (kegel 818) 

kolek 675, 719, 735, 736 

S klički 737 nedubl., klocek 739 

2  Položka sledovala nář. výrazy pro kuželku, tj. kuželovitě soustruhovaný dřevěný sloupek se zúženým 

krčkem a s hlavičkou, určený ke hře. 
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Kromě okrajových rozdílů lexikálních (kuželka × kregla × kolek) mapa zachycuje především rodový pro- 

tiklad kužílek × kuželka a dále četné diference hláskoslovné (např. kuželka × kúželka × kužalka × kužélka × ku- 

žílka × kruželka). V Čechách je izoglosou vyznačen rozsah jzč. změny e > a, která se objevuje zvláště po měk- 

kých souhláskách. 

3  Pro mapu je příznačná rodová dichotomie kuželka × kužílek. Většinový výraz kuželka, shodný se spis. ja- 

zykem, se vyskytuje v podstatě v celých Čechách a na sev. a vých. Moravě s velkým přesahem do záp. poloviny 

Slezska, kromě toho sahá i na Boskovicko, Třebíčsko a do jz. cípu Moravy. Na zbývajícím moravském území se 

dokládá jeho slovotvorná varianta kužílek (jen sporadicky se při okrajích jejího výskytu objevují další hláskové 

podoby, a to kúžilek, kuželek, kužálek). Zejména na styku obou výše uvedených oblastí se poměrně často vysky- 

tuje kontaminovaná podoba kužílka. 

Forma kužélka je typická pro sev. Valašsko, podoby kruželka, kruželek převládají v ostravickém úseku 

slez. nářečí. 

Jč. nářečí včetně domažlického úseku se vydělují hláskovou variantou kužalka, ta byla zaznamenána i na 

jz. okraji Moravy. Podoby se zdlouženou náslovnou slabikou kú- (kúžalka, kúželka, popř. kúžílek) jsou roztrou- 

šeny zvláště při okrajích jzč. a svč. nářečí, na Moravě se objevují jen při vých. okrajích vm. nář., na záp. 

Boskovicku a záp. Zábřežsku. 

Lexém kolek je charakteristický zejména pro Břeclavsko. V přechodných nářečích česko-polských je běž- 

ný přejatý výraz kregel (v sev. části) a jeho rodová varianta kregla (v části jižní). 

Ve městech se tato položka zkoumala pouze u staré generace, u ní se obvykle dokládají stejná pojmeno- 

vání jako v příslušném venkovském okolí. 

4 klička  v sled. významu jen nář. — V návaznosti na srbochorvatský 

výraz klíčak ‚dřevěný klín‘. 

klocek  jen nář. (SSJ nář. klocok ‚palice‘, ALJ ‚kousek dřeva‘, Bš val. 
‚klacek‘) — Přenesením nář. pojmenování klocek ‚klacek‘. 

kolek  v sled. významu jen nář.; Jg slc., Kt, Bš kołek Zlín — 

Přenesením nář. výrazu kolek ‚kolík, dřívko vůbec‘, srov. 
klocek. 

kregel  jen nář.; pol. kręgiel — Přejato z pol. 

kregla  jen nář. — Příklonem k femininu z kregel, viz tam (femininum 
patrně vlivem spis. výrazu kuželka). 

kruželek  jen nář.; Bš kruželik laš. — Příklonem k maskulinu z kužel- 

ka, viz tam, náslovné kr- srov. kruželka. 
kruželka  jen nář.; Kt, ALJ laš. Frýdek, Místek — Z kuželka, viz tam, 

náslovné kr- vlivem slez. kregel, kregla, resp. pol. kręgiel. 
kužálek  jen nář. — Z kuželek změnou e > a a dloužením, srov. kužal- 

ka. 

kužalka  jen nář.; ALJ jzč. — Jzč. nář. změnou e > a z kuželka, viz 
tam. 

kúžalka  jen nář. — Z kužalka sekundárním dloužením samohlásky 

v slovním základu, viz kužalka. 

 

kuželek  jen nář.; ALJ kužé„ek Uher. Hradiště — Z kuželka příklonem 

k maskulinu, viz tam. 

kuželka  stč., Jg, SSJČ, dluž. kuźelka — Podle Mch derivací z kužel. 
Poněvadž se na kužel přivazuje koudel, byly mezi těmito slo- 

vy odedávna oboustranné vlivy hláskové i významové. Zdá 

se, že základem je stněm. kugel- ‚hůl s kulovitým „knoflí- 
kem“ na konci‘ (příbuzné s něm. Kegel ‚kužel, kuželka‘), 

u Slovanů zkřížené s domácím slovem pro koudel *kǫdělь. 

kužélka  jen nář. — Z kuželka sekundárním dloužením samohlásky 
e před jedinečnou souhláskou  l, viz tam. 

kúželka  jen nář.; ALJ jzč. chod. — Z kuželka sekundárním dlouže- 

ním samohlásky v základu slova, viz kuželka. 
kužílek  jen nář.; ALJ též kužilek, oba han. (Jg kužilek, kužilka, mor. 

kuželík, SSJČ též kuželík, u všech ‚dem. ke kužel‘) — 

Derivací z kužel, viz kuželka. 
kúžilek  jen nář. — Z kužílek sekundárním dloužením samohlásky 

v základu slova, viz kužílek. 

kužílka  jen nář. — Kontaminací výrazu kuželka a jeho slovotvorné 
varianty kužílek, viz kuželka. 

5 — 

6 — 

Pv 

198/230.1 váček na tabák (2028) — mapa s. 478 

1 M pytlík 

míšek (též 161, m’ešek 818, 834, 836, mjéšek 755, mišok 801) 

X mňešec 106, 109, 133 (míšec 246, mňešik 107, 120) pajtlík 102–105, 109, 110, 114, 116–119, 121, 122, 

124, 125, 127, 130, 131, 149, 202, 205, 206, 237, 311–314, 316, 326–328, 334, 832 (pajtl 254, 

bajtlik 106, 107, bojtlik 831, pajclík 247) 

N kočičák, kočičňák 736, 737, kocořena 649, měchýř, měchuřina, puchýř, pucheřina, pukeřyna, pachařina 

2  Váček na tabák nemá v nářečích specifické pojmenování (stejně jako ve spisovném jazyce) a je označován 

zpravidla deminutivními tvary substantiv se širším významem (pytlík, míšek), jež mohou být blíže určovány 

atributy (např. měšík pro tabák nebo pytlíček na tabák) nebo je přesný význam srozumitelný z kontextu. 
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Někdy byl předmět nazýván podle materiálu, z kterého byl zhotoven: z kočičí kůže byl kočičák (poněkud 

častěji ve střm. nářečích a v již. a vých. Čechách) a z močového měchýře byl měchýř, měchuřina (místy 

v Čechách a sz. od Brna), dále puchýř, pucheřina, pukeřina a pachařina (na vých. Moravě a ve Slezsku). Srov. 

I-126 měchuřina. Ani tyto výrazy nemají jediný význam a navíc byly zapsány nesoustavně jako dublety s ma- 

povanými pojmenováními. Často jsou pociťovány jako expresiva. 

Protože v Čechách byl výzkum prováděn pouze na řídké síti bodů, byl nářeční materiál doplněn KLA. 

Mapa zachycuje rozdíly lexikální (pytlík × míšek). Ojedinělé rozdíly slovotvorné (měšec × měšík × míšec) 

a novější přejímka něm. slova Beutel (pajtlík) nebyly mapovány. 

3  Pojmenování pytlík zaujímá většinu Čech a záp. polovinu Moravy. Slovo míšek se vyskytuje na zbývající 

části Moravy, v přilehlém Podorlicku a ve Slezsku. Podoba pajtlík se objevuje na okrajích záp. a sev. Čech. 

Nářeční situace ve městech se nesledovala. 

4  U uvedených výrazů nebylo možno ve slovnících zjistit, zda vedle obecného významu označují též váček na tabák. 

měšec  stč., Jg, SSJČ, SSJ měšec — Původní dem. od měch, psl. 

*měchъ. 

míšek  stč. miešek, Jg, Kt též měšek, SSJČ, SSJ miešok, pol. mieszek, 
hluž. měšk — Dem. k měch, viz měšec. 

pajtlík  jen nář. — Z něm. Beutel ‚měšec, váček‘ (v něm. nář. bajtl), 

dem. Srov. pytlík. 

pytlík  stč., Jg, SSJČ, SSJ dem. expr. — Dem. k pytel, to stará pře- 
jímka ze střhn. (biutel, nyní Beutel). 

5 — 

6 AJPP 372 

Om 

199 dračky (2041 a) — mapa s. 423 

1 M dračky (-á- 639) 

dračka (též 621, 654, 755, 757, -á- 641) 

draňí (dráň 611, 613–615) 

dřyčky 805–807 

dřačky 

dřeňí 811 

voďiračke 665 

oďiračka 663, 666 

drhački 710, 729 

drhačka 711, 712, 743 (též 748) 

drhlačky 

drhlačka (též 750) 

drhnutí 

(v)odrški 

vodrhački 445 

vodrháňí 446, 502 

drapačky 732, 749 

drapačka 750, 757 (-á- 755) 

drápáňí 756 

škubačky (-k’i 830–836) 

škubačka 812, 814, 822 

škubaňi 809, 815 

přástva 106, 107 

pobaba 

S hratve 652 

2  Položka dračky, tj. společné draní peří, bezprostředně navazuje na položku II-200 drát peří. Substantivní 

označení někdy nebylo vůbec zaznamenáno, zejména na okrajích Čech (vyjma jč.), na již. a vých. Moravě a na 

širším Zábřežsku. V těchto oblastech se užívá pouze slovesného vyjádření (budeme drát, odírat, drhnout, drá- 

pat, dnes se dere apod.), srov. II-200 drát peří. 
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Nářeční označení draček jsou zpravidla deverbativa od příslušných sloves (jen okrajově byla zachycena le- 

xikálně odlišná pojmenování – pobaba, přástva, hratvy). Jsou to buď dějová jména (plt.) odvozená sufixy -ky 

(održky) a zejména -čky (dračky, dříčky, odíračky, drapačky, škubačky), příp. -(l)ačky (drhačky, drhlačky) – vět- 

šina z nich se vyskytuje i v singulárové podobě, nebo slovesná substantiva (především draní, ostatní se doklá- 

dají jen sporadicky). Zaznamenané rozdíly jsou tedy jak lexikální (jak to vyplývá z fundujících sloves), tak slo- 

votvorné (-ky/-čky × -ní) a morfologické (diference v čísle), jen výjimečně hláskoslovné. 
Nabízí se otázka, zda slovesná substantiva draní, drhnutí apod. vůbec považovat za plnohodnotné ekvivalenty (jde zde o pouhou 

změnu slovnědruhové charakteristiky, zpředmětnění děje), zda nemají vlastně blíž k vyjádření pouze slovesnému (z mapy je patrné, že ob- 

lasti bez substantivního pojmenování a se slovesným substantivem se prolínají; to umožňuje předpokládat, že užívání slovesného substanti- 

va je na tomto území fakultativní, základní že je zde vyjádření slovesné). 

Okrajová pojmenování, jež nejsou deverbativy od sloves s významem ‚drát peří‘, vznikla přenesením či 

specifikací významu slov s podobným nebo širším významem (přástva ‚společné předení lnu za zimních veče- 

rů‘, hratvy ‚beseda, táčky‘, pobaba ‚vzájemná sousedská výpomoc při práci‘; ‚poslední draní spojené se zábavou 

a pohoštěním‘ – tak v záp. Slezsku, viz položka II-201 doderky). 

V oblastech se slovesným substantivem nebo bez ekvivalentního názvu se pojmenování se sufixem -čky 

(-čka)/-ačky (-ačka) vyskytují někdy ve významu ‚ženy (žena) deroucí peří‘. Je tomu tak téměř vždy v Čechách 

(dračky), méně často na vých. Moravě (drhačky, škubačky). Jen výjimečně bylo příslušné pojmenování zazna- 

menáno v témže bodě v obou významech. 

3  Zeměpisné rozložení lexikálních ekvivalentů je v podstatě odrazem situace zobrazené na mapě II-200 drát 

peří. V případě nář. názvů pro dračky je však územní diferenciace poněkud složitější v důsledku nejen nových 

okrajových lexémů, ale především bohaté slovotvorné, příp. morfologické rozrůzněnosti. 

Obě slovotvorné varianty odvozené od slovesa drát, tj. draní a dračky, zaujímají značně velkou rozlohu. 

Slovo draní bylo zapsáno ve střední části Čech (bez sv. okraje, již. části střč. nář. oblasti a vých. poloviny jzč. 

nář.), častěji je doloženo ještě ze Znojemska, odjinud jen řídce. Zbývající území Čech (bez jižního areálu) a vět- 

ší část Moravy až ke Kyjovu a Kroměříži pokrývá varianta dračky, shodná se spis. jazykem; poměrně hojně byla 

zaznamenána i v záp. Čechách a podle KLA zde dříve byla ještě častější. 

Některé další ekvivalenty zaujímají menší oblasti než příslušná fundující slovesa (ta jsou patrně v tomto 

případě odolnější vůči vytlačování spis. výrazem). Týká se to především derivátů od sloves drhnout a odrhat 

u Nového Města na Mor. (zde je jen ve zbytcích doloženo drhnutí a odrhání), dále území výrazu odíračky mezi 

Litovlí a Prostějovem, do jisté míry i vm. deverbativ od slovesa drhnout (ve větší, sev. části areálu se užívá vý- 

razu drhlačky, jižněji – na Uherskobrodsku – drhačky) a jč. oblasti s pojmenováním održky. 

Ostatní areály sloves a příslušných deverbativ si odpovídají: reflexem slovesa drápat je dějové jméno dra- 

pačky, dřet dává dřačky, dřít dříčky a škubat škubačky. 

Singulárové podoby výrazů se sufixem -čka/-ačka, tj. dračka, odíračka, drhačka, drhlačka, drapačka 

a škubačka, tvoří více či méně kompaktní oblasti zejména ve vých. polovině Moravy a na Příborsku, v Čechách 

se vyskytují řídce, hlavně při sv. okraji. 

Obraz zeměpisné situace doplňuje výraz přástva v Podještědí a pobaba na vm.-slez. pomezí a v povodí 

Ostravice. 

Ve městech se výzkum této položky neprováděl. 

4  Fundující slovesa derivovaných dějových jmen a slovesných substantiv viz II-200 drát peří, odd. 4; slovesná substantiva nejsou ob- 

vykle ve slovnících uváděna jako samostatná hesla (jde o zcela pravidelný deverbální tvar), objevují se nanejvýš ve vysvětlujícím opisu 

(SSJČ dračky ‚draní peří‘, Bš drhlačka ‚drhnutí peří‘ apod.), kde je nelze považovat za plně ekvivalentní. 
dračka, dračky  SSJČ dračky, Kt a Kt (Bš) dračka na Hané — Od 

drát. 

draní  Kt draní peří, pol. dracie pierza, hluž. pjerjodřeće (Jg ‚trhání, 
Reissen‘) — Od drát. 

drapačka, drapačky  jen nář.;  ALJ drápačka val., SSJ driapačky — 

Od drápat. 
drápání  v sled. významu jen nář. — Od drápat. 

drhačka, drhačky  jen nář. — Od drhnout. 

drhlačka, drhlačky  jen nář.; Bš drhľačka val., ALJ drhlačka 
Holešov (Kt drhlačka ‚odrhování lnu z pálek‘) — Od drhnout, 

-l- patrně od příčestí minulého. 

drhnutí  v sled. významu jen nář. — Od drhnout. 
dřačky  jen nář. — Od dřet (příklonem kmene minulého k a-kme- 

nům, od nichž se dějová jména s příponou -čka tvoří nejčas- 
těji). 

dření  v sled. významu jen nář. — Od dřít. 

dříčky  jen nář.; Kt dřička mor., Bš dřička laš. — Od dřít. 

hratvy  jen nář. — Přenesením významu (Kt hratva ‚návštěva, hrátky, 

táčky‘, Bš hratva ‚beseda, táčky‘ han.); viz II-196 chodit na 
besedu. 

odíračka, odíračky  jen nář.; Bš odiračka han. — Od odírat. 

odrhačky  jen nář. — Od odrhat. 
odrhání  jen nář.; ALJ jč. — Od odrhat. 

održky  jen nář. — Od odrhat. 

pobaba  jen nář. (SSJČ nář., viz odd. 2, Kt: „Obyč. v sobotu večer 
scházívají se sousedky, aby peří draly. Derouce peří bajky 

vypravují a muži všelijaké šprýmy provádějí. To dělají z po- 

baby.“; „hostina při draní peří. U Příbora“, Bš „bezplatná 
výpomoc sousedů“, „hostina vystrojená přídkami“, tj. přad- 

lenami) — Přenesením a specifikací slova přejatého z pol. 
(pobawa ‚druh roboty v době žní apod.‘, powabić ‚po- 

volat‘). 
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přástva  v sled. významu jen nář. (SSJČ nář. ‚beseda‘, Jg ‚schůzka ke 
společnému předení‘) — Přenesením významu. 

škubačka, škubačky  v sled. významu jen nář.; Kt (Bš) — Od škubat. 
škubání  v sled. významu jen nář. — Od škubat. 

5 drački Ju 1, 5, 6, Ru 2 — draňí Ju 1–3, Ru 4 

6 — 

Či 

200 drát peří (2042) — mapa s. 427 

1 M drát — drat 

dřýt — dřet 

(v)oďírat 

odrhnout 

(v)odrhat 

drápat (drápit 732) 

škubat (též 701) 

2  Zkoumala se územní diferenciace v názvech pro činnost ‚drát peří‘, tj. oddělovat praporce od os per. 

Užití akuzativního doplnění zaznamenaných sloves (peří či varianty, viz V-186a peří) se jeví na celém 

zkoumaném území jako fakultativní, závislé na kontextu, proto je chápáno jako neterminologické a není na mapě 

sledováno. 

Nářeční výrazy pro uvedenou činnost se diferencují jak lexikálně (drát × škubat), tak slovotvorně 

(dřít × odírat × drhnout × odrhat), morfologicky (drát × dřít) a hláskoslovně (drát × drat, dřít × dřet). 

Slovesa drát, drhnout a drápat mají stejnou souhláskovou skupinu dr- v kořeni a i ve svých základních vý- 

znamech jsou blízká. Holub-Kopečný slovesa drhnout a drápat považují za expresivní obměny slovesa drát/dřít 

s rozšířeným kořenem. Ze synchronního hlediska jde však o samostatné lexémy a jako takové je předkládáme na 

mapě. 

3  Převažující část území má pojmenování drát, na Moravě se zkrácenou kmenovou samohláskou. Odlišná 

slovesa se objevují v již. Čechách, na sev. a vých. Moravě a ve Slezsku. Jejich areály jsou zpravidla kompaktní, 

téměř čisté, více výrazů užívaných současně bylo zaznamenáno jen zřídka. 

Na Novoměstsku a odděleně na značné oblasti v sev. a stř. části vm. dialektů a na Kroměřížsku s výběž- 

kem až k Prostějovu a Litovli se užívá výrazu drhnout, na velkém jč. areálu pak jeho varianty odrhat (totéž slo- 

veso bylo zapsáno i jižně od Svitav, kde je patrně výsledkem kontaminace původně sousedících výrazů drhnout 

a odírat). 

Sloveso dřít, tj. stará dubleta slovesa drát, bylo zachyceno v opavské podskupině slezských nářečí (v její 

sev. části v podobě dřet), jeho varianta odírat se dokládá ze Zábřežska a Litovelska (společný původ obou slo- 

ves je patrně dalším svědectvím o někdejší jazykové jednotě tohoto území). 

Při slovenských hranicích (Kopanice, sev. Valašsko) se v návaznosti na slovenštinu objevuje výraz drápat. 

Ostravská podskupina slezských nářečí a čes.-pol. smíšený pruh se vydělují slovesem škubat. 

Ve městech byl výzkum prováděn pouze u staré generace; kromě výrazů shodných s venkovským okolím 

se v oblastech s jiným nář. označením vyskytuje též většinový výraz drát/drat. 

4 drápat  v sled. významu jen nář.; Kt, Bš, SSJ driapať (perie) — 

Specifikací pův. širokého významu; psl. *drapati je iterati- 
vum. Podle Holuba-Kopečného expr. obměna slovesa 

drát/dřít s rozšířeným kořenem. 

drat  jen nář. (SSJ drať jen v příbuzných významech ‚stahovat kůži‘ 

apod.) — Viz drát, staré moravské krácení pův. dvouslabič- 

ných slov. 

drát  Jg, SSJČ (stč. jen ob. význam ‚reissen‘) — Psl. pův. *derǫ, dьrti; 
sloveso se rozdvojilo na dvě samostatná slovesa drát a dřít; 

specifikací významu. 

drhnout  v sled. významu jen nář.; Kt též drhati u Zlína, Bš drhnút 
(stč. jen ob. význam ‚drhnout‘, Jg jen d. len, prádlo, zem, ná- 

dobí, SSJČ ‚dřít‘ — např. d. kůru ze stromu) — Podle 

Holuba-Kopečného expr. obměna slovesa drát/dřít s rozší- 
řeným kořenem; specifikací významu. 

 

dřet  jen nář.; pol. drzeć pierze, hluž. pjerjo drěć — Viz dřít, samo- 
hláska -e- v infinitivu v návaznosti na polštinu. 

dřít  v sled. významu jen nář. (stč. jen ob. význam ‚odírat‘, Jg d. lýko 

apod., SSJČ ‚odstraňovat povrchovou část něčeho‘; ‚staho- 
vat‘, ‚loupat‘ – d. kůru ze stromů) — Viz drát. 

odírat  v sled. významu jen nář. (stč. jen ‚stahovat kůži z mrtvého zví- 

řete‘, Jg jen o. šaty, SSJČ jen o. kůru ze stromů) — Iterativum 
od slovesa odřít, to dokonavý protějšek k dřít, viz tam. 

odrhat  jen nář.; Kt v již. Čechách, SSJČ odrhovati peří říd. (stč. im- 
perfektivum k drhnúti, viz drhnout, Jg o. len, nádobí) — Nář. 

iterativní varianta k odrhnout, to dokonavý protějšek k drh- 

nout, viz tam. 
škubat  v sled. významu jen nář. (SSJČ š. (huse) peří ‚vytrhávat‘, š. 

husy, drůbež ‚zbavovat peří‘) — Nář. specifikace slovesa 

škubat ‚trhat‘, psl. *skubsti. 
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5 drát Po 1, Ju 1–5, Ru 1, 2, 4 — drat Ju 6 

6 ASJ IV 99 : 196 

Či 

201 doderky (2041 b) — mapa s. 429 

1 M doderky (doderek 150, 160, 506, 656) 

voderki 312, 314, 324, 441 

doďerky (dúďerek 623, 635, 636, doďerka 666) — doďírky (dóďirke 611, 612, doďírek 637, 652, dó- 

ďírek 640, doďirka 144, 152, 646) 

dodrački 

vodrački 302, 323 

dodranki 140 (-ánki 149) 

dodrák 138 

doderná (dovoderná 435) 

doderní n. 

doďirná 602 (dóďirná 603, též doďerná 667) 

dodraná 

dodřená 647, 649 

dodrški 439, 510, 511 (dodržek 616, 617, vodržek 616) 

dodrhnutá 

dodrhlá 

dovodržná 436 (dovodrhná 435) 

doškupk’i 831, 832 

pobaba (pobava 813) 

aldamáš 727, 754, 757 

federbal 813, 830 

S doškubano 829, dodrápaná 749, šádoňk 650 

N doďe„afka 738 

2  Do okruhu výraziva spojeného s draním peří patří i položka doderky (pro název položky jsme zvolili nář. 

výraz, sledovaný pojem totiž nemá spisovné pojmenování – slovo doderky a jeho synonyma uvedená v SSJČ 

(viz odd. 4) jsou všechna hodnocena jako nářeční). Při výzkumu se zjišťovaly nář. názvy pro poslední draní spo- 

jené se zábavou a pohoštěním, zaznamenaná pojmenování však mohou někdy označovat pouze slavnostní závěr 

draček (nezahrnují tedy v sobě vždy též předchozí, často už jen formální práci), srov. i významové vymezení slo- 

va doderky v SSJČ: ‚slavnostní ukončení draček hostinou a tancem‘. Bývá tomu tak často v případě neexistence 

dějového jména pro dračky (záp. Čechy, Zábřežsko, srov. II-199 dračky). 

Jak je z mapy patrno, specifická pojmenování pro doderky se uchovala už jen ve zbytcích, jednotlivé vý- 

razy tvoří dnes jen větší či menší ostrovy obklopené územím bez ekvivalentního označení. Přesto tuto položku 

do ČJA zařazujeme; zaznamenané nář. výrazy vykazují totiž značnou, především slovotvornou diferencovanost 

(lexikální rozdíly jsou zpravidla odrazem lexikální diferenciace sloves s významem ‚drát peří‘, srov. II-200, 

a nové lexémy jsou jen okrajové) a poměrnou areálovou vyhraněnost – překleneme-li oblasti s nedochovaným 

pojmenováním. 

Zapsané výrazy jsou většinou (kromě přejatých) deverbativa od dokonavých sloves s předponou do- ozna- 

čujících dokončování draní peří (dodrat: doderky, dodraná; dodřít: dodřená; dodrhnout: dodrhnutá), popř. od 

sekundárního imperfektiva (dodírat: doderky, dodírky, dodírná). 

Technika mapového zobrazení byla zvolena tak, aby byl na první pohled patrný základní slovotvorný roz- 

díl, tj. rozdíl mezi substantivizovanými slovesnými adjektivy (jsou zpravidla ženského rodu: doderná, dodřená, 

dodrhnutá atd., jen výjimečně rodu středního: doderné; jsou tvořena obvykle od příčestí trpného: dodraná, do- 

drhnutá, či od prézentního kmene příponou -ná: doderná, dodírná, vzácně od příčestí minulého: dodrhlá) – ta 

jsou znázorněna různými druhy šraf – a mezi dějovými jmény (plt.) s příponou -ky (doderky, dodržky, doškubky 

apod.), popř. -čky (dodračky), jež jsou (podobně jako okrajové lexikální ekvivalenty, přejaté výrazy pobaba, al- 

damáš, federbal) zobrazena izoglosami s nápisy, příp. značkami. 

U dějových jmen byly zaznamenány i diference morfologické – v čísle a rodě (plt. – doderky, do- 

držky × sg.; v rámci sg. pak m. × f. — důděrek × doděrka, dodírek × dodírka), jež však kvůli přehlednosti už ne- 
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jsou na mapě zvlášť vyznačeny (mapovány jsou převažující plurálové podoby; přesná lokalizace jednotlivých 

variant viz 1 M). 

3  Dějová jména se sufixem -ky/-čky jsou doložena zejména ze záp. Čech a záp. poloviny Moravy, substanti- 

vizovaná slovesná adjektiva tvoří členité oblasti ve stř. části Čech a na vých. polovině Moravy. 

Výraz doderky zabírá poměrně rozsáhlé území na širším Plzeňsku, Příbramsku a vých. Klatovsku (zde se 

k němu od západu přimyká kompaktní domažlický areál varianty dodračky, jen na nejzazších okrajích jz. a záp. 

Čech se objevují podoby bez předpony do-: oderky, odračky) a dále byl zapsán v pomezním pásu česko-morav- 

ském (častěji v jeho již. části). Obměna doděrky je rozšířena na záp. Brněnsku, Moravskokrumlovsku a sv. od 

Třebíče, podoba dodírky se objevuje mezi Jihlavou a Třebíčí, na Znojemsku a vých. od Brna; obě dvě naposle- 

dy zmíněná slova byla rozptýleně zachycena i na sev. Moravě a v svč. nář. oblasti, tam však, podobně jako se- 

verně od Brna, obvykle v sg. podobě (m. i f.). Na Mladoboleslavsku se pak objevují další sporadicky doložené 

varianty dodranky a dodrák. Zč. pojmenování doderky přechází do stř. a již. Čech ve výraz doderná, jenž se táh- 

ne v nepravidelném pruhu až k Hradci Králové a na Mladoboleslavsku pokračuje v podobě stř. rodu doderné. 

Varianta dodraná zaujímá oblast mezi Brnem a Prostějovem a záp. polovinu Zábřežska, sporadicky byla zapsá- 

na i v jzč. nář. oblasti. Východ Zábřežska má výraz dodřená. 

Sloveso drhnout funduje mezi Novým Městem na Mor. a Boskovicemi pojmenování dodržky, v sv. cípu 

Hané a na sz. okraji Valašska označení dodrhnutá (to bylo řídce zaznamenáno i jižněji), sz. od Českých 

Budějovic je ostrůvek výrazu dodržná. 

Pojmenování odvozená od ostatních sloves se dochovala jen zcela reliktně. 

Okrajové přejaté výrazy se objevují na východě zkoumaného území: pobaba a federbal v záp. Slezsku, al- 

damáš na Uherskobrodsku. 

Ve městech se tato položka nezkoumala. 

4  Významové nejednotnosti zaznamenaných výrazů (srov. odd. 2) odpovídá i jejich rozdílné sémantické vymezení v excerpovaných 

slovnících, které se někdy liší nejen mezi slovníky, ale i uvnitř nich mezi jednotlivými výrazy (srov. např. Kt doderky × doderné). Proto 
u všech slovníkových dokladů jejich sémantické vymezení (pokud je uvedeno) výjimečně citujeme. — Všechny výrazy jsou jen nář.; ve slo- 

venštině, polštině a lužičtině neexistují spisovné ekvivalenty. 

aldamáš  (Kt ‚dar, litkup, mzda‘; ‚obžinky, dožatá‘, SSJČ též halda- 
máš, obě nář. ‚zapíjení uzavřené koupě, litkup‘, Kl aldomáš, 

oldomáš ‚litkup‘) — Přenesením významu z nář. výrazu pře- 

jatého z maď. (áldomás ‚litkup‘). 
doderky  Jg „poslední den, v němž dráčky peří doderou, a napotom 

jedí a pijí“, Kt „poslední den draní peří, po ukončení práce se 

jí a pije“, SSJČ nář. ‚slavnostní ukončení draček hostinou 

a tancem‘ — Od dodrat. 

doděrky  Kt, SSJČ nář., viz doderky — Od dodírat, varianta se zkrá- 
cenou kmenovou samohláskou. 

doderná  Kt ‚doděrky‘, SSJČ nář. viz doderky, Bš „kde jsou hotovy 

s draním peří, držívají také dodernou“ — Substantivizované 
deverbální adjektivum od dodrat. 

doderné  n. Kt „hostina při dodrání peří“, SSJČ říd. nář., viz doder- 

ky — Viz doderná. 
dodírky  Kt dodírka ‚doděrky‘, SSJČ dodírka říd. nář., viz doderky, 

Bš dodírka ‚dodraná‘ — Viz doděrky. 

dodírná  ALJ dódirná Mor. Budějovice ‚pohoštění a zábava na 
ukončení draček‘ — Substantivizované deverbální adjekti- 

vum od dodírat. 

dodračky  Kt u Úboče ‚doděrky‘ — Od dodrat. 
dodrák  ALJ Turnov ‚poslední den draní peří‘ — Od dodrat. 

dodraná  Kt ‚doděrky‘ — Substantivizované slovesné adjektivum od 

dodrat. 

dodranky  ALJ dodránek Jaroměrice ‚hostina na ukončení draní 
peří‘ — Od dodraný. 

dodrápaná  — Substantivizované slovesné adjektivum od dodrápat. 

dodrhlá  — Substantivizované slovesné adjektivum od dodrhnout. 
dodrhnutá  — Viz dodrhlá. 

dodržky  Kt „doderná (svačina)“ Valašsko — Od dodrhnout. 

dodřená  — Substantivizované slovesné adjektivum od dodřít. 
doodržná  — Substantivizované deverbální adjektivum od doodrhat. 

doškubaná  ALJ Místek ‚ukončení draček‘ — Substantivizované slo- 
vesné adjektivum od doškubat. 

doškubky  — Od doškubat. 

federbal  Přejato z něm. (žertovně ‚péřový ples‘, tedy zábava s tan- 
cem po dodrání peří). 

oderky  Jg viz doderky — Od odrat. 

odračky  — Od odrat. 
pobaba  Kt u Příbora „hostina při drání peří“, SSJČ nář. ‚pohoštění, 

zábava po práci, zejména po společném draní‘ (Bš „hostina 

vystrojená přídkami před každou nedělí a svátkem“) — Viz 
II-199 dračky. 

šádoňk  (Kt (Bš) Haná „počastná po dodělané, po utopení Mařeny“) 

— Patrně z něm. Scheidung ‚rozloučení‘, specifikací. 

5 doderki Ru 2 — doďírka Ru 1 — fédrbol Po 1 

6 — 

Či 
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202 pápěrka (2049) — mapa s. 431 

1 M pápjerka (fafjerka 103, 105, 133, papjerka 62, pabjerka 110) — páperka 

pápjera 101, 149, 32 

pápjerek 628 (páperek 720) 

páperko 756 

pimpjerka (fimfjerka 502, 507, finfjerka 509) 

pimpera (finfera 655) 

ťinťerka 626, 627, 629 

ťinťera 

stonek (stoňek 626 — stomek 709, 723, 724, 739) 

stonek (též 673) 

(v)ostenka (v)osťinka 643, 825, 826, 828, 667, os’c’unka 826, 82, (v)osténka 639, 641, 658, 661, 677, 

(v)osťenka 659, 816) — vostanka 202, 204, 210 (vostaňka 204) — vospenka 312, 313, 315–317 

(vospjenka 311, hospenka 312, 31) 

vostenek 640 (osc’enek 829, os’c’inek 827, („)śćunek 832, 833, 84, vostanek 203, vostaňek 203) 

stopka (též 83, též stopňice 655) — stupka — šťopka (též 108, stopka 141) 

špička 

špenka (špeňka 710, 732) — špinka 680, 731, 821 (špyňka 820) — spinka 701, 703, 804, 814 (spynka 738, 

747, 803, spyňka 802, spyňa 801, cpynka 702, 703, 722, též cpinka 683) 

spinek 701, 805, 806 (spynek 721, 811, spiňek 701, špinek 71, špynek 820, špeňek 685, cpynek 702, 

śp’iňok 818, śpyňok 818, spiň m. 806, spyň m. 810) 

spiňi 805, 806 (spyňi 807, 809, 810, 81, spyňy 818, špiňi 821, špyňi 808, 819, 830, špeňi 822) 

pisk 452, 460 

piska 453, 457, 458 

kotejš (koťejš 301, 307, kotouš 303) 

k„yček 834, 836 (k„ynči 835, 836, k„yčik 833, k„unček 84) 

pałka 730, 745 

S voďerka 422, 513, triska 137, kostrnek 755 nedubl. 

2  Otázka byla zaměřena na nář. výrazy označující pápěrku, tj. odraný osten ptačího (zprav. husího) pera se 

zbytkem peří na konci. Položka se zkoumala na venkově a ve městech jen u staré generace, protože souvisí s dra- 

ním peří, srov. II-200 drát peří, tedy s činností spjatou spíše s venkovským prostředím. Výzkum potvrdil, že se 

tradiční výrazy stále používají i ve městech. 

Mapa zachycuje velké množství pojmenování diferencovaných především lexikálně, řidčeji slovotvorně 

(např. pimpěrka × pimpera, tintěrka × tintěra) a hláskoslovně (např. špenka × špinka × spinka; ostenka × ostan- 

ka × ospenka; stopka × stupka × šťopka). Velmi často se u jednotlivých výrazů projevují rozdíly rodové (sto- 

nek × stonka, pisk × piska, ostenek × ostenka, pápěrka × pápěrek × páperko); kontaminovaná pojmenování čas- 

to vznikají na rozhraní oblastí s výrazy různých rodů (např. z oblasti mezi areály výrazů stonek a ostenka se do- 

kládá forma stonka). 

Většina pojmenování vznikla přenesením – nejčastěji na základě podobnosti pápěrky a nějakého špičaté- 

ho či tenkého předmětu (špička, ostenek, stopka, stonek, klíček, palka) – nebo specifikací významu slov s po- 

dobným či širším významem (pápěrka a varianty, tintěrka, pisk). Sporadicky se objevují názvy motivované dra- 

ním peří (oděrka). 

3  Zeměpisná situace je na celém zkoumaném území velmi pestrá, na Moravě jsou areály jednotlivých nář. 

označení méně rozsáhlé. Je zajímavé, že se některé názvy objevují v několika na sobě zeměpisně nezávislých 

oblastech. 

Pojmenování pápěrka, shodné se spis. jazykem, se vyskytuje ve vých. polovině Čech s přesahem na jz. 

Moravu včetně Znojemska a odděleně též v záp. Čechách na Klatovsku. V sv. části tohoto velkého areálu a na 

Jindřichohradecku se dokládá v podobě páperka. Další varianty výrazu pápěrka se objevují spíše výjimečně, 

a to nejčastěji při okrajích výše uvedené oblasti: např. pápěra při sev. okrajích Čech nebo pápěrek severně od 

Mikulova. V náchod. a podorlickém úseku s přesahem až k Hradci Králové se objevuje výraz šťopka. 

V záp. polovině Čech se vyskytují ještě jiná pojmenování a jejich varianty. Sev. část zč. nář. a přilehlá část 

nář. střč. až ku Praze a Roudnici se vyděluje výrazem ostenka, na Roudnicku v podobě ostanka a na Plzeňsku 
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ospenka. Pro Chodsko je příznačné pojmenování kotejš. V širokém pásu, který se táhne od Plzně přes Strakonice 

do již. Čech, bylo zaznamenáno slovo špička. Pro vých. část Doudlebska je typický lexém piska, respektive pisk. 

Situace na Moravě je velmi složitá. K pojmenování pápěrka na jz. Moravě přiléhá na východě areál výra- 

zu tintěra (v židlochovickém typu střm. nář. ve formě tintěrka); severně odtud, zvláště na Boskovicku, dominu- 

je pojmenování pimpera a z oblasti mezi Novým Městem na Moravě a Boskovicemi se dokládá podoba pim- 

pěrka. 

Malý areál mezi Jihlavou a Třebíčí vytváří lexém stopka (v sev. části v podobě stupka); ten se vyskytuje 

též na širokém již. Zábřežsku a odděleně na Vsetínsku a přilehlém sv. Slovácku. 

Vých. pás střm. nář. až k Přerovu (bez Holešovska) má slovo ostenka. K této oblasti přiléhá na severu i na 

jihovýchodě areál lexému stonek (na Prostějovsku ve formě stonka); ten se objevuje ještě v úzkém pruhu obcí 

táhnoucím se od Uherského Brodu podél záp. okraje Valašska přes Příborsko až k Ostravě. Na sev. Vsetínsku se 

dokládá jeho hlásková varianta stomek. 

Mezi oblasti s výskytem slova stonek je vklíněn dlouhý a poměrně široký pás s výrazem špenka ve stř. čás- 

ti Slovácka a na Holešovsku, spinka na sev. Valašsku a při sev. okrajích vm. nář., dále v záp. opavském okrajo- 

vém úseku slez. nář. a spiní ve středoopavském typu slez. nář. a na Hlučínsku. Varianta spinek se dokládá roz- 

troušeně téměř z celé této oblasti a podoba špinka zvláště z Hlučínska. 

V širokém pruhu podél řeky Ostravice byl zaznamenán výraz ostenka, porůznu též v muž. rodě ostenek. 

Pro Jablunkovsko je charakteristický lexém klíček. 

4 klíček  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚část budoucí 

rostliny na klíčícím semeni‘). 

kostrnek  jen nář.; Jg kostonky, kostenky, Kt kostrn, kostron, kostrn- 

ka, SSJ kostrnka — Příklonem k maskulinu v návaznosti na 
sloven. Snad od kosterný (adj. ke kostra) přenesením význa- 

mu. 

kotejš  jen nář.; Kt — Nejasné. 
oděrka  v sled. významu jen nář. — Od odírat (podle činnosti, při níž 

pápěrka vzniká). 

ospenka  jen nář.; Jg ospěnky, vospenky — Z ostenka snad příklonem 
ke spinka. 

ostanka  jen nář.; Kt ostanky — Záměnou samohlásek z ostenka, viz 

tam. 
ostenek  jen nář.; Jg, Bš ostonky pl. m., vostence pl. — Přenesením 

dem. k osten (SSJČ ‚ostře špičatý výčnělek‘). 

ostenka  jen nář.; Jg, SSJČ nář., ALJ též ostěnka slez., ostonka 

Kyjov — Derivací a změnou rodu od ostenek na základě stej- 

ných tvarů v nom. a akuz. pl. 
palka  jen nář. — Přenesením významu (SSJČ nář. ‚palička, hlavička 

např. máku, špendlíku‘). 

pápěra  SSJČ též pápera zast. — Přenesením významu a konverzí 
z pápeří. Podle Mch z hromadného subst. pápeří vzniklo 

jednak hromadné subst. páper (-eř) m. i f., jednak různá sin- 

gulativa hláskově (e > ě) i slovotvorně obměňovaná. 
pápěrek  v sled. významu jen nář. (SSJČ též pápěr, páper, oba ‚jem- 

né chmýří, pápeří‘, SSJ páperček, říd. též páperík, páperok, 

vše dem. expr. ‚jemné pírko‘) — Sufixací z pápeří, viz pápě- 
ra. 

páperka  Jg, SSJČ zast. — Formál. dem. k pápera, viz tam. 

pápěrka  SSJČ, ALJ han. Brno — Formál. dem. k pápěra, viz tam. 
páperko  jen nář.; SSJČ nář. též pápěrko, Kt papérko (SSJ též pá- 

perce, obě ‚drobné, jemné pérko‘) — Sufixací z pápeří a pře- 

nesením významu, viz pápěra. 
pimpera  jen nář.; Kt — Kontaminací z tintěra a pápěra. 

pimpěrka  jen nář.; ALJ han. — Dem. k pimpera, viz tam.. 

pisk  v sled. významu jen nář.; Jg, Kt též písk — Rozšířením významu 
(SSJČ ‚zárodek ptačího péra‘). 

 

piska  jen nář. — Od pisk příklonem k femininu. 

spinek  jen nář. — Přenesením významu a hláskovou obměnou z nář. 
špinek ‚trn, hrot‘, srov. spiní. 

spiní  jen nář.; Kt, Bš spín též ‚zárodek péra‘ — Přenesením významu 

a patrně derivací z nář. špen, špin, špinek ‚hrot, trn‘. 
spinka  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu a příklonem 

k femininu ze spinek, viz tam. 

stomek  jen nář. — Ze stonek disimilací podle nepřímých pádů, viz 
stonek (srov. I-124 slámka ‚slánka‘). 

stonek  v sled. významu jen nář.; Jg — Přenesením významu (SSJČ 

nář. ‚brk, nevyvinuté ptačí péro‘). 
stonka  v sled. významu jen nář. — Ze stonek příklonem k femininu 

na základě stejných tvarů v nom. a akuz. pl., viz stonek, pří- 

padně vlivem sousední podoby ostenka. 
stopka  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (SSJČ ‚část 

něčeho připomínající stopku listu‘). 

stupka  v sled. významu jen nář. — Nepravidelnou hláskovou změ- 

nou o > u ze stopka, viz tam. 

špenka  jen nář.; Jg, Kt (Bš) též špenek — Přenesením významu a pří- 

klonem k femininu ze špen, špin, špinek ‚hrot, trn‘, srov. spi- 
ní. 

špička  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu na základě 

podobnosti (SSJČ ‚hrot, špice‘, Jg „peří teničké ještě v kůži 
nejvíce schované“). 

špinka  v sled. významu jen nář. (Kt špinky ‚špičky na pernaté drů- 

beži‘) — Přenesením významu a příklonem k femininu ze 
špinek, viz spinek. 

šťopka  v sled. významu jen nář. (SSJČ ob. ‚část něčeho připomína- 

jící rostlinnou stopku‘) — Přenesením významu a nepravidel- 
nou změnou st > šť ze stopka, srov. tam. 

tintěra  v sled. významu jen nář.; ALJ han. — Z nář. a zast. adj. tin- 
těrný ‚titěrný‘ na základě drobného vzhledu pápěrky. 

tintěrka  v sled. významu jen nář. — Formál. dem. k tintěra, viz tam. 

tryska  v sled. významu jen nář. — Patrně přenesením významu (Bš 
tříska záp. Morava ‚louč‘). 

5 pápjerka Ju 1–3, 6 — páperka Ju 2–4, Ru 1, 4 — pápjerek m. Ju 1 — práperka Po 1 — páperňice Ru 4 — vostenka Ju 5, 6, Ru 2 

6 — 

Pv 
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203 brk (2050) — mapa s. 435 

1 M brk 

brko 

piskor 658, 664 (piskora 656) 

pero 822 (p’uro 831, 833–836) 

N stonek 677, špeňka 733, stopka 832 nedubl., 82 

2  Výzkum sledoval nář. pojmenování pro silné ptačí pero, zvláště husí, v dolní části duté, kdysi užívané 

k psaní. Mapa zaznamenává především výskyt rodového rozdílu mezi výrazem brk, shodným se spis. jazykem, 

a jeho variantou brko, rozšířenou též v běžné mluvě. Další lexémy piskor, péro se objevují jen na mikroareálech. 

V čes.-pol. smíšeném pruhu nebylo pojmenování brk/brko vůbec zaznamenáno, místo něho se dokládá vý- 

raz s obecnějším významem péro. Z mapování byla vyloučena slova označující zbytek z odraného péra (stopka, 

stonek, špeňka), srov. II-202 pápěrka. 

Protože položka byla v Čechách zkoumána pouze na řídké síti, byl nář. materiál doplněn doklady z KLA, 

aby bylo možno vést přesnější hranici mezi výrazy brk a brko. 

3  Pojmenování brko se vyskytuje v podstatě v celé oblasti jzč. nář. a v nářečích střč. (bez již. a vých. 

Kolínska) s přesahem na Vysokomýtsko, dále v nář. vm. bez jejich záp. a již. okraje a téměř na celém území nář. 

slezských. Na zbývajícím území se dokládá podoba brk. Jen na mikroareálu v oblasti mezi Boskovicemi 

a Prostějovem se objevuje převážně nedubletně lexém piskor. Pojmenování péro je typické pro přechodná nář. 

česko-polská. 

Mluva měst se zpravidla shoduje s příslušným venkovským okolím, do mor. měst však většinou navíc pro- 

niklo obecně rozšířené pojmenování brko. 

4 brk  SSJČ, Jg, Kt vých. Čechy — Asi z psl. *bъrkъ. Podle Mch původ 

nejasný. 
brko  SSJČ ob. zast., SSJ, Jg slc., Kt stř. a záp. Čechy, Bš val., horň. 

— Příklonem k neutru, viz brk. 

péro  stč., Jg, SSJČ též pero, SSJ pero, pol. pióro, hluž. pjero — Asi 
 

 

od ide. základu *pet ‚letěti‘ a to od dvou kmenů *pet-r- a 
*pt-er-. 

piskor  jen nář.; SSJČ nář., Bš záp. Morava, ALJ též piskora — 
Nejasné, snad derivací od pisk ‚zárodek ptačího pera‘. 

5 — 

6 — 

Pv 

204 přeslice (2057) — mapa s. 435 

1 M přeslice (přetslice 253, 417, předlice 417, přeslička 311, 313, 316) — přaslica (přadlica 620, přynślica 

833–836) 

N kužel ‚přeslice‘ 128, 133, 143, 146, 156, 157, 222, 236, 242, 243, 255, 405, 407, 409, 410, 414, 416, 417, 421, 422, 426, 427, 429, 

437, 505, 520, 602, 610–613 (kúžel 129, 131, 134, 145, 148, 162), stolička ‚přeslice‘ 423–424, 427–428, 437–440, 451–453, 
455–460 

2  Základními domácími nástroji pro předení lnu byla přeslice (tj. stojan, zašpičatělá tyč, na jejíž konec se 

navléká zásoba vyčesaného lnu nebo koudele) a kolovrat (jednoduchý dřevěný nástroj, na němž se vlákna za- 

krucují a zároveň i navíjejí). V českých nářečích může však slovo přeslice označovat i kolovrat. Tento druhý vý- 

znam slova přeslice se vyvinul z prvního, a to zřejmě v důsledku toho, že u některých novějších typů kolovratu 

byla přeslice jeho bezprostřední součástí. Vzhledem k tomu, že se domácí předení lnu u nás uchovalo pouze 

v některých oblastech a pojmenovávané reálie a jejich funkce se většinou udržely jen v paměti staré generace, 

byla otázka zaměřena na slovo přeslice, zadána sémaziologicky a určena pouze pro síť venkovských lokalit. Přes 

obtížnost výzkumu a mezerovitost zjištěných údajů se ukázalo, že rozlišování obou významů slova přeslice je 

vázáno zeměpisně. 

Jiná nář. pojmenování pro přeslici (kužel, stolička) se registrují pouze v oddíle 1 N. 

Vedle stránky významové zjišťovala se i formální stránka sledovaného slova. Nehledíme-li na pravidelné 

hláskové obměny, je zeměpisně zvlášť výrazná varianta přaslice (s nepřehlasovaným -a-). 

3  Areál, v němž slovo přeslice nabylo významu ‚kolovrat‘, zahrnuje rozsáhlé kompaktní území, které tvoří 

jč. a jvč. oblast (s výjimkou pošumavských okrajových úseků) spolu s jz. polovinou Moravy. Na celém ostatním 

území českého jazyka si slovo přeslice podrželo původní význam, pokud ovšem vlivem mimojazykových okol- 
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ností z aktivní slovní zásoby nářečních mluvčích zcela neustoupilo. (Takový stav je zejména v celé záp. části 

střč. oblasti.) Jiná je neexistence slova přeslice ve vých. části svč. oblasti. Zde se tohoto slova ani dříve patrně 

všude neužívalo, neboť v jeho původním významu je tu většinou slovo kužel, srov. 1 N. 

Pokud jde o rovinu hláskoslovnou, zaujímá podoba přaslice dva velké oddělené areály, a to téměř celé 

území na západ od Brna a území vých. Moravy a Slezska. Původně šlo zřejmě o oblast jedinou. 

4 přaslice  ‚přeslice‘ i ‚kolovrat‘ jen nář. — Nepřehlasované -a- je patr- 

ně reflexem pův. psl. podoby *pręsla, viz přeslice ‚přeslice‘. 
přeslice  ‚přeslice‘ stč. přěslicě, Jg, SSJČ, SSJ praslica, pol. przęśli- 

ca — K příst, z psl. *pręd-sl-ica. 

 

přeslice  ‚kolovrat‘ Jg úzus mor., SSJČ říd. — Přenesením, viz přesli- 

ce ‚přeslice‘. 

5 přeslice ‚přeslice‘ Ju 1, 2, 4, 5 — přeslice ‚kolovrat‘ Ju 3 

6 ASJ IV 171, MAGP 266, AJPP 118 

Jč 

205 poslední dny masopustu (2064) — mapa s. 437 

1 M konec masopustu (konec masopústu 149, 201, 203, 207, 208, Slezsko: koňedz masopusta) 

masopust 

masopustňí úterí 108, 110 (m. outerej 109, m. vouterej 101, 106, 107, m. úterek 102, 111, m. outerek 

103–105) 

masopustňí dňi (masopušťňí dňi, masopušťňí dňí 243, 405) 

blázňiví dňi (bláznoví dňi 303–305, 308, 321, 323) 

končiny 

(v)ostatky 

vostatek (též 235) 

ostateg masopust 802, 819, 820 (o. masopusta 801) 

fašank (fašaňk 712–716, 733–735, fašanky 753–757, též 726) 

N škaredňí dňí 241, tuční dňi 315, maškarňí dňi 246, 250, 427 

2  Masopustní doba zabíjaček, tance a svateb, která v rámci tradičního zvykového roku trvala od Tří králů do 

Popeleční středy, vyvrcholila zvláště v posledních třech dnech před postem o masopustní neděli, masopustním 

pondělí a úterý (někde ještě předcházel „tučný čtvrtek“). Zatímco celé období se na území českého jazyka ozna- 

čuje vcelku jednotně termínem masopust, mívá období posledních tří dnů zvláštní, regionálně odlišná pojmeno- 

vání. Vedle jednoznačných termínů (ostatky, končiny) jsou jimi i popisná slovní spojení (konec masopustu, ma- 

sopustní dni, bláznivé dni), která nejsou tak terminologicky vyhraněná. Na některých úsecích se i poslední dny 

masopustu označují slovem masopust, tedy termínem pro celé masopustní období. 

Výzkum, v jehož průběhu bylo nutno sledovaný význam ještě více zpřesnit, ukázal na existenci odlišného 

etnografického areálu v sv. Čechách (na mapě je vyznačen šrafováním), kde se závěr masopustu slavil pouze je- 

diný den, a to o masopustním úterku. Na vyšrafovaném území je tedy sledovaný význam ekvivalentů konec ma- 

sopustu a ostatky (včetně svč. varianty ostatek) zúžen pouze na význam ‚masopustní úterý‘. 

Také v některých střč. bodech (např. 223, 239) se konec masopustu slavil jen o masopustním úterku. Zde 

však jde už zřejmě o nejnovější nivelizační vývoj daný celkovým úpadkem tohoto zvyku, a proto nejsou tyto pří- 

pady na mapě zvlášť vyznačeny. Stejně tak se nezahrnují údaje z městské sítě, protože jsou nesourodé. 

Poslední den masopustu mívá někde i zvláštní název (např. zč. okrajové označení pěkná hodinka 305, 308, 

317, pěkná 319 nebo čm. výraz končák 503), většinou se však tento den označuje jen odvozenými a zeměpisně 

málo vyhraněnými pojmenováními (jako masopustní úterek, ostatkový ú., fašankový ú. apod.). Zvláštní mapa 

těchto názvů se proto nezařazuje. 

3  Dominantní postavení mezi danými ekvivalenty má v rovině lexikální výraz ostatky. Jeho rozsáhlý areál 

(včetně menší oblasti singulárové formy ostatek na Královéhradecku a Náchodsku) zahrnuje vých. polovinu svč. 

nářečí a téměř celou Moravu, s výjimkou její vých. části s areálem ekvivalentu končiny (na Valašsku s přesahem 

do Slezska) a přejatého výrazu fašank (v dolských nářečích a na Slovácku). Odděleně se vyskytuje ještě ve vých. 

polovině Slezska. 

V záp. části čes. jazykového území, tj. téměř v celých Čechách a na jz. Moravě, převládají označení vzta- 

hující se k slovu masopust. Nejrozšířenější z nich je na tomto území slovní spojení konec masopustu, zvl. v záp. 
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části. Zde – stejně jako v jzm. části celého rozsáhlého areálu – se i v sledovaném významu častěji užívá souhrn- 

ného označení masopust, na širší oblasti pak (často dubletně) slovních spojení masopustní dni nebo bláznivé dni. 

Obě posledně jmenovaná sousloví vytvářejí samostatný společný areál, sahající v širokém pruhu od Klatovska 

a Strakonicka do vých. poloviny střč. oblasti a do jv. Čech. V úseku podještědském a v podkrkonošském, které 

náleží do oblasti, kde se oslavoval (zde v omezené míře) pouze poslední masopustní den, se tento den označuje 

jen obecně užívaným souslovím masopustní úterý. 

Spojení konec masopustu se odděleně vyskytuje dále i na opačné straně čes. jazykového území ve Slezsku 

na Opavsku. Paralelou k tomuto sousloví je spojení ostatek masopust, užívané na sev. Opavsku a v čes. bodech 

na pol. území. 

4 bláznivé dni  Jg blázniví dnové, SSJČ zast. ob. — Sousloví z adj. 

bláznivý a subst. den. 
fašank  jen nář.; Jg, SSJČ též fašang, fašanek, fašaněk, fašangy, vše 

nář., SSJ fašiangy, říd. fašiang, fašianok nář. — Přejato z něm. 

končiny  jen nář.; SSJČ nář. — Od končit. 
konec masopustu  jako sousloví jen nář. — Pův. opisné slovní spoje- 

ní. 

masopust  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ‚doba od Tří králů do 
Popeleční středy‘, SSJ mäsopust kniž. zast. v témž význa- 

mu) — Církevní termín (pův. *męso-postъ ‚půst od masa‘), 

změněný lidovou etymologií (mylné sdružení s pustit dovo- 
 

 

luje chápat buť tak, že je maso dopuštěno, dovoleno, nebo že 
se musí opustit, Mch). 

masopustní dni  jako sousloví jen nář. — Slovní spojení, často neter- 

minologické povahy. 
masopustní úterý  SSJČ ‚poslední ú. před Popeleční středou‘ (Jg jen 

masopustní neděle, m. pondělí) — Slovní spojení. 

ostatek  SSJČ obl. mor. (!) a zast. ob., říd. (stč. ‚zbytek, konec‘, SSJ 
‚konec, poslední část‘) — Viz ostatky. 

ostatek masopust  jako sousloví jen nář. — Ostatek viz ostatky, ma- 

sopust viz tam. 

ostatky  Jg mor., SSJČ obl. mor. a zast. ob. — Plt., od ostat ‚zůstat‘. 

5 konec masopustu Ju 3 — vostatki Ju 1,2 — wostatki Ju 2 — fósnoch Po 1 (ve významu ‚masopustní úterý‘) 

6 — 

Jč 

206 masopustní průvod (2065) — mapa s. 439 

1 M maškary (maškeri 301, 302, 304) 

maškaři 680, 731, 743 (maškaří 306) 

maškara 

maškaráci 

maškaráda (maškaráda 611) 

maškaráďi (maškoráťi 243) 

vostatňici 633, 648 (vostatkáři 652) 

bapkovňici (bapkáři 729, bapkářé 730) 

fašanci 753 (fašjankovňíci 755, fašančáré 756, fašankáré 757) 

koledňíci 

čumprdaci 106, 107 

(chodit) z medvjedem 

chodit po škárkách 710, 713 

S masopustňí blázňi 105, masopustňici 105, choďid z masopustem 447, 453, koťi 746, butlice 747, hracho- 

vina 806 

N maškaranda 103 

2  Při souhrnném pojmenování maskovaných figur masopustního průvodu, které chodily v závěru masopus- 

tu po vsi, se v našich nářečích většinou vychází z přejatého výrazu maškara, označujícího obvykle směšné ma- 

sopustní přestrojení. Užívané nářeční varianty nejsou vždy terminologický vyhraněné a liší se v pojmenováva- 

cím přístupu. Pojmenovávají se jednak představované figury (maškary), jednak jejich představitelé, účastníci 

průvodu (označovaní zpravidla životnými maskuliny maškaři, maškarádi, maškaráci). Kromě životnosti uplat- 

ňují se i rozdíly v čísle. Sémantickým posunem se totiž plným ekvivalentem sledovaného významu stala také sg. 

forma maškara („šla maškara“, „bude chodit maškara“ ‚masopustní průvod‘). Příbuzná varianta maškaráda je 

v nářečích mnohem omezenější. Jako výraz spisovný se tedy toto slovo vztahuje spíše na taneční maškarní ve- 

selice v městském prostředí. 

Také ekvivalenty odlišné v rovině lexikální mají obvykle formu životných maskulin. Motivem těchto ná- 

zvů bývá dané časové období (masopustníci, ostatníci, fašankáři) nebo některé typické figury masopustního 

průvodu (babkovníci, koti), přirozeně nechybějí ani pojmenování expresivní (masopustní blázni, čumprďáci). 
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Tyto názvy jsou většinou zeměpisně omezené, řada z nich patří k výrazům sporadickým. Jiným, zcela ekviva- 

lentním vyjádřením sledovaného významu jsou spojení se slovesem chodit, charakteristická výraznou motivací 

(chodit s masopustem, chodit s medvědem, chodit po škárkách). 

Do mapy se přiřazuje i jč. výraz koledníci, který sice není se sledovaným významem plně ekvivalentní, ale 

do daného okruhu patří. Jde o pozůstatek regionálních koledních her. Místy chodí koledníci ještě samostatně 

o masopustní neděli nebo před ní (b. 455, 456), místy tvoří samostatnou skupinu v masopustním průvodu (b. 457, 

458), nebo se uchovává už jen jméno (v b. 460 se maškarám říká koledníci). 

3  Na pozadí většinového pojmenování maškary, které spolu s variantami zahrnuje téměř celou českou jazy- 

kovou oblast, uplatňují se další lexikální ekvivalenty výrazněji až na vých. polovině Moravy. Z nich nejvý- 

znamnější je vazba typu chodit s medvědem (zvl. na Přerovsku, sz. Valašsku a záp. Opavsku) a vm. výrazy bab- 

kovníci (ve stř. části vm. oblasti) a fašanci (při vých. okraji). Další výrazy byly zachyceny jen řídce nebo na 

mikroareálech: jč. koledníci, podještěd. čumprďáci, střm. ostatníci a vm. chodit po škárkách. 

Vých. část Slezska spolu se sev. Valašskem pojmenování nemá, a to z mimojazykových důvodů. 

Z rozsáhlého území základního pojmenování maškary, které vytvářejí velký souvislý areál zejména na ši- 

rokém jihozápadě Čech spolu se záp. částí střč. oblasti, se vyčleňuje široký úhlopříčný pás zahrnující členité 

území zhruba ve vých. polovině Čech a na záp. polovině Moravy. Je to oblast nepravidelných a vzájemně se pro- 

línajících areálů odlišně pojímaných označení, a to singulárové formy maškara a životné plurálové formy maš- 

karádi. Z mapy je zřejmé, že oblast paralelního výskytu obojích forem je velmi široká. Obojí pojmenovávací pří- 

stup je sice v zásadě možný všude („šla maškara“ – „maškarádi dou“, b. 151), ale v obvyklém úzu se k formě 

singulárové přiklánějí spíše mluvčí v Čechách (včetně centrální části čm. oblasti), kdežto jádrem forem život- 

ných je Morava (s nepravidelnými přesahy do sv. a jv. Čech). Obojí tyto formy se místy vyskytují ještě zvl. v jz. 

Čechách. Kromě toho je zejména v sv. Čechách rozptýleně doložena živ. slovotvorná varianta maškaráci a na 

Moravě sg. forma maškaráda. Živ. forma maškaři byla zachycena jen sporadicky (zvl. ve vm. nářečích). 

S ústupem zvyku ustupují i pojmenování, která se k němu vztahují. Tomu napomáhá i menší vyhraněnost 

a regionální odlišnost názvů pro masopustní průvod. 

4 babkovníci  jen nář. — Od babka ‚stará žena‘ (babky byly výraznými 

figurami v průvodu). 

butlice  jen nář. — Nejasné, snad metaforické označení výrazné figu- 
ry průvodu, srov. putelica ‚konev na mléko‘ (Mch), popř. 

k nář. butlý ,ošumělý‘. 

čumprďáci  jen nář. — Snad souvisí s čupr ‚čiperný‘. 
fašanci  jen nář.; Jg fašankovník (SSJ fašiangy ‚poslední dny maso- 

pustu‘) — Od nář. fašank; přejato z něm. 

hrachovina  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu slova 
hrachovina ‚hrachová sláma‘ (obalovaly se jí některé figury 

v průvodu). 

koledníci  v sled. významu jen nář. — Posunem významu slova ko- 
ledník ‚kdo chodí koledou‘ (SSJČ). 

koti  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu nář. slova kot 

‚kocour‘ (lokální figura masopustního průvodu). 
(chodit) s masopustem  jako slovní spojení jen nář. — Posunem 

pův. významu časového určení ‚chodit v době maso- 

pustu‘. 
masopustní blázni  jako sousloví jen nář.; Jg — Adj. masopustní 

k masopust, subst. blázen ‚šašek‘ (SSJČ zast.). 

 

masopustníci  v sled. významu jen nář.; Jg — Specifikací širšího vý- 
znamu ‚kdo se veselí o masopustě‘ (stč., SSJČ). 

maškara  v sled. významu jen nář. — Metonymickým přenesením 

slova přejatého z ital. (SSJČ ‚masopustní přestrojení nebo 
osoba v tomto přestrojení‘). 

maškaráci  jen nář. — Od maškara, viz tam. 

maškaráda  SSJČ, SSJ — Přejato z něm. Maskerade ‚maškaráda, 

maškarní přestrojení‘. 

maškarádi  jen nář.; SSJČ nář. ‚člověk přistrojený za maškaru‘  — Od 

maškaráda, viz tam. 
maškary  SSJČ — Pl. slova maškara, viz tam. 

maškaři  jen nář. — Od maškara (viz tam) přechodem k rodu muž. 

životnému. 
(chodit) s medvědem  jako slovní spojení jen nář. — Vyjádření moti- 

vované nejvýraznější figurou masopustního průvodu. 

ostatníci  jen nář. — Od ostatní; souvisí s ostatek obl. mor. a zast ob. 
‚poslední dny masopustu‘. 

(chodit) po škarkách  jen nář. — Patrně souvisí se škára ‚kůže uzené 

slaniny‘ (maškary prohledávaly vše ve stavení a vybíraly sla- 
ninu).

5 maškari Ju 2–4, Ru 1 — maškara Ju 1, 5, Ru 2 — maškaráďi Ju 3, 6, Ru 1, 4 

6 — 

Jč 

207 kobliha (2067) — mapa s. 441 

1 M kobliha — kobyliha (též kobiliha 228, 312, též kobәliha 315, kobeliha 809, 811, 812, 814) 

kobliška (kobiliška 227, 228, též kobyliška 826, 827, též kobeliška 805, 806) 

koblih m. (též 218, 333, 602, 42, 61, 62) 

koblížek 
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šiška 

smažeňice (smaška 155, smaženec 650) 

smažinka (smaženka 601, 735, smažénka 757) 

krepla (krepel m. 818) 

kreplik 

N voříšek 251, 406 

2  Zeměpisné rozdíly v pojmenování koblihy, druhu smaženého pečiva kulovitého tvaru, jsou vytvářeny pře- 

devším variantami (slovotvornými i morfologickými) slova kobliha (jiné rodové zařazení a formy deminutivní), 

rozdíly v rovině lexikální jsou omezeny jen na menší území. Třebaže je toto pečivo také běžným pekařským vý- 

robkem, výzkum se přirozeně zaměřil na tradiční nářeční označení koblihy jako pečiva masopustního. Sledování 

ekvivalentů však někdy – zvláště v Čechách – ztěžovaly věcné rozdíly (tvar, velikost, pečivo s náplní nebo bez 

ní apod.), zejména pak interference s názvy pro jiný druh masopustního pečiva, pro smažené podlouhlé (rovné 

nebo zakroucené) neplněné šišky. 

V již. polovině zč. oblasti se o masopustu smažilo pečivo podlouhlého tvaru, běžně nazývané šišky. V tom- 

to regionu se pak novější koblihy označují též tímto názvem. 

Nemapovaný sporadický výraz oříšek není plně ekvivalentní, protože označuje ‚menší koblihu‘. 

3  S výjimkou okrajových lexikálních areálů, které jsou tvořeny slezským výrazem krepla (s těšínskou vari- 

antou kreplík) a na Znojemsku a v záp. Čechách ekvivalentem šiška, je hlavní zeměpisný protiklad dán rozdíly 

v rovině nižší, a to změnou rodového zařazení celočeského lexému kobliha. Femininum kobliha, shodné se spis. 

jazykem, je (spolu s výrazným zč. areálem deminutiva kobližka) příznačné především pro Čechy (jako novější 

varianta proniká i do střed. pruhu Moravy a zejména na Valašsko), kdežto archaická forma maskulina koblih je 

charakteristická téměř pro celou Moravu s výrazným přesahem do jv. a již. Čech. Odpovídající deminutivní for- 

ma koblížek se soustřeďuje v malém areálu v hor. Posázaví a v přilehlé části čm. oblasti. Jižní část Slezska po- 

krývá hlásková varianta kobyliha. Regionalismus smaženice se dokládá z Kolínska a varianta smažínka z oblas- 

ti sev. od Třebíče. 

Do mluvy měst se forma kobliha šíří hlavně v Čechách, kdežto ve většině měst moravských si často i mla- 

dá generace podržuje oblastní variantu koblih. 

4 koblih  m. jen nář.; stč., Jg též koblíh, SSJČ nář. — Viz kobliha. 

kobliha  Jg, SSJČ — Změnou rodového zařazení, pův. mask. (viz 
koblih), slovo jen české, nejasného původu (Holub- 

-Kopečný). 

koblížek  jen nář.; stč. dem., Jg kobližek dem., SSJČ nář. — Formální 
dem. ke koblih. 

kobližka  Jg dem., SSJČ dem. — Formál. dem. ke kobliha, viz tam. 
kobyliha  jen nář. — Nář. hláskovou obměnou (vkladný vokál -y-) ke 

kobliha. 

krepla  jen nář. — Adaptací přejatého něm. Kreppel. 

 

kreplík  jen nář. — Dem. forma přejatého slova, viz krepla. 

smaženice  v sled. významu jen nář. (Jg smaženina ‚cokoli smažené- 

ho‘, SSJČ ‚smažené jídlo‘, SSJ smaženec ‚druh smaženého 
jídla‘) — Od smažit, psl. *smag-. Specifikací. 

smažinka  jen nář.; SSJČ nář. (též ‚smažené jídlo‘, Jg smaženka 

‘smažené jídlo, svítek‘). Viz smaženice. 
šiška  v sled. významu jen nář.; SSJ ‚kobliha (v tvaru kolečka)‘ (stč. 

‚knedlík‘, Jg ‚druh plněného čtyřhranného koláče‘, mor. 

‚knedlík‘, SSJČ ‚kobliha podlouhlého tvaru‘) — Z psl. *šiška 
(od *šьka reduplikací), specifikací. 

5 kobliha Ju 2, 5 — kobliška Ru 4 — koblih Ju 4, 6 — kobližek Ru 4 — smažeňice Ju 1, 3, Ru 1, 4 — šiška Ju 5 — kulovatej dolek Ru 2 — krofna 

Ru 2 

6 — 

Jč 

208/230.2 sodovka (2021) — mapa s. 478 

1 M sodovka ,sodovka‘ 

sodovka ,limonáda‘ (sódofka, sódufka, sodufka, sudofka, sodófka, zodufka, zodofka, sodo„ka, zoda) 

2  Slovo sodovka je jednou z mála položek dotazníku, pro něž byl při výzkumu stanoven postup sémaziolo- 

gický. Toto slovo má totiž v našich nářečích dva významy. Jednak se jím ve shodě se spis. jazykem pojmenová- 

vá bezbarvý nesladký šumivý nápoj (tj. voda nasycená kysličníkem uhličitým), jednak se tak může označovat 

barevný nápoj slazený, vyrobený ředěním sirupu nebo ovocné šťávy pitnou vodou (popř. rovněž nasycený kys- 

ličníkem uhličitým). Pro tento druhý význam se ve spis. jazyce užívá slova limonáda. (Uvedené slovo uvádí už 

Jungmann; jím se původně označoval nápoj z citrónů připravovaný od 17. stol.) Slovo sodovka je mladší, 
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v Jungmannově slovníku ještě nezachycené (první doklad z lex. archivu ÚJČ je z r. 1873, synonymní sousloví  

sodová voda bylo poprvé zachyceno z r. 1869), třebaže výroba tohoto nápoje se rozšířila už koncem 18. stol. 

Rozlišování obou významů je vázáno zeměpisně. V Čechách, kde je úzus dost rozkolísaný, je výsledná li- 

nie vedena na mapě schematičtěji, protože se namnoze opírá jen o údaje z řídké sítě. 

Na území, kde slovo sodovka znamená ‚limonáda‘, ustálilo se pro ‚sodovku‘ označení sifon (popř. sifón), 

které se v novější době šíří i na opačné straně izoglosy, tedy jako řidší dubleta slova sodovka v témž významu. 

Jinak byly u slova sodovka zjištěny i jeho četné hláskoslovné varianty (významné jsou zvl. podoby s po- 

čátečním z- místo s- a varianty se zdlouženým -ó-); na mapě však zachycuje izoglosa jen rozdíly významu slo- 

va sodovka, hláskovým variantám uvedeného výrazu bude věnována pozornost v oddíle Hláskosloví. 

3  Izoglosa oddělující území obou významů slova sodovka přičleňuje k Moravě a Slezsku oblast jz. Čech a jv. 

pruh podél čes.-mor. zemské hranice. Na tomto vymezeném areálu se slova sodovka užívá ve významu ‚limoná- 

da‘. Na Moravě a ve Slezsku je stav sodovka ‚limonáda‘ × sifon ‚sodovka‘ dosud zcela běžný, a to i v městské 

mluvě. Naproti tomu v Čechách jde už o úzus ústupový, vázaný hlavně na starou venkovskou generaci. Stav 

shodný se spis. jazykem (sodovka × limonáda), který náleží na sever od vymezující izoglosy i nář. úzu střč. a svč. 

oblasti, proniká totiž v mladší vrstvě i do ostatních částí Čech. V mluvě městské mládeže převládá výraz limo- 

náda už v celých Čechách (s dalšími, pův. expr. variantami limča, limoška a říd. limo). Ve významu ‚sodovka‘ 

se uplatňuje – s výjimkou střč. měst – stále častěji jako dubleta také výraz sifon, který proniká zvl. v městech po- 

hraničních.

4 sodovka  ‚sodovka‘ SSJČ též sodová voda, SSJ sodovka, sodová 

voda — Univerbizací slovního spojení sodová voda. 

sodovka  ‚limonáda‘ SSJČ obl. mor. — Přenesením pův. významu 

‚voda nasycená oxidem uhličitým‘. 

5 ‚sodovka‘: sodová voda Ru 4 — sifon Ru 1, Ju 7 — sifón Ru 1 

‚limonáda‘: sódofka Ju 4 — sóda Ju 2, 5 

6 — 

Jč 

209 doušek (2022) — mapa s. 443 

1 M lok (luk 605, 618, 624, 625) 

lyk (též łyg 83) 

glk 652, 93 (glg 73) 

hlt (hĺt 727, hylt 829, hynt 833) – hut – hłt (h t 725, hułt 812, 817, 823) 

šluk 

doušek 

S lunk 618, zunk 642 

N kapka, krapka, slza, troška 

2  Mapa zachycuje nář. pojmenování pro doušek, tj. množství tekutiny, které lze najednou spolknout. 

Výzkum byl regionalizován na Moravu. 

Materiál přináší především diference lexikální. Z hláskoslovných rozdílů sledujeme podoby hłt a hut. 

Územní rozšíření střídnic starého tvrdého ł se totiž odlišuje od stavu registrovaného na mapě PRO E4. 

Až na slovo doušek jsou všechna pojmenování odvozena od slovesných základů. Jako výrazy spisovné 

jsou hodnocena téměř všechna zachycená slova, a to doušek, lok, hlt, šluk (to je charakterizováno jako řídké) 

a zunk (spolu s hláskovou variantou zuňk je hodnoceno jako zastaralé a expresivní). 

3  K výrazné česko-moravsko-slezské trichotomii, již představují pojmenování lok (v Čechách), hlt (na 

Moravě a v záp. Slezsku) a lyk (na zbývajícím území Slezska, v návaznosti na polské jazykové území), se přiřa- 

zuje výraz doušek (porůznu zejména na záp. polovině Moravy a na Opavsku) a řídce doložené označení šluk 

(menší areál vytváří v dubletě s jinými výrazy jen jz. od Opavy). Ojediněle se objevuje označení glg (jako expr. 

výraz má širší územní rozsah). 

Z hláskových variant slova hlt zaujímá podoba hłt střední část vm. nář. a obměna hut pokrývá sev. úsek 

vm. a záp. část sled. nář. 

Situace ve městech se většinou shoduje s venkovským okolím, do moravských a slezských měst proniká 

novější název lok. 
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4 doušek  Jg, SSJČ též douška říd. — Od psl. *duchъ ‚dech‘ (např. 

douškem jedním vypiti ‚jedním dechem‘). 

glk  jen nář. (Kt glgotat ‚klokotat‘, SSJČ klkat (o koních) ‚polykat 

vzduch tak, že vzniká zvláštní zvuk‘) — Od onomatopoické- 

ho nář. slovesa glgat. 

hlt  Jg, SSJČ, SSJ — Od hltat (psl. *glъtati). 

hłt, hut  jen nář.; Kt hut Opavsko — Viz hlt; nář. realizace původního 
tvrdého l sonans. 

lok  Jg, SSJČ — Od lokat (psl. *lokati). 
lunk  jen nář.; Jg též luňk — Od nář. lunkat ‚pít‘. 

lyk  jen nář.; pol. łyk — Od slovesného základu -lykat (srov. např. po- 

lykat). 
šluk  SSJČ říd. — Přejato z něm. 

zunk  Jg zuňk, SSJČ též zuňk, oba zast. expr. — Od nář. zunkat ‚hlta- 

vě pít‘. 

5 lok Ru 4 — hlt Ju 4, 6 — hutek Ru 4 — šluk Po 1 — polk Ru 2 — polknuťí Ju 5 — glut Ju 1 

6 — 

Fi 

210 pondělí (1526) — mapa s. 443 

1 M ponďelí n. (punďelí 303, 304) 

ponďelek m. 

ponďele f. (ponďele n. 101) 

N ponďelí m. 235, 626, 645, 678 

2  Nářeční názvy pro první den v týdnu následující po neděli jsou variantami slova pondělí, které jsou dány 

změnami v rodovém zařazení i změnami slovotvornými, v malé míře též změnami hláskoslovnými (např. chod. 

pundělí). Při těchto změnách působilo vzájemné formální ovlivňování názvů pro jiné dny v týdnu. Slovo pondě- 

lí bylo ve staré češtině muž. rodu a patřilo k malé skupince slov příslušejících k typu Jiří, která si sice v dalším 

vývoji tvary všech pádů zachovala, ale přešla k rodu střednímu, k vzoru stavení (srov. i obdobný vývoj u slova 

úterý, II-211). 

Výzkum ukázal, že v mluveném jazyce je dnes slovo pondělí jen středního rodu (ojedinělé doklady na 

muž. rod jsou málo spolehlivé a byly z mapy vypuštěny), třebaže v jazyce psaném najdeme bezpečné doklady 

na rod mužský ještě v obrozenecké literatuře (V. V. Tomek). Živé je však i v nářečích maskulinum pondělek, do- 

ložené ojediněle – obdobně jako forma úterek – už ve staré češtině. Konečně je dosvědčena i forma žen. rodu, 

podoba ponděle, utvořená analogicky podle slova neděle. 

3  Neutrum pondělí je dnes označením běžným na téměř celém území českého národního jazyka. V sz. 

Čechách se však vyčleňuje výrazný areál feminina ponděle. Tato podoba se zde uplatňuje většinou jako duble- 

ta k neutru pondělí. Naproti tomu maskulinum pondělek povahu vyhraněné oblastní varianty většinou nemá, 

s výjimkou přechodových nářečí česko-polských, kam neutrum pondělí nezasahuje a kde je tedy podoba pon- 

dělek užívanou formou jedinou. Jinak se této formy maskulina dubletně užívá téměř v celých Čechách a dále ze- 

jména v sz. části Moravy, ojediněle i jinde (srov. analogický rozsah formy úterek, II-211). 

4 ponděle  f. Jg slc., SSJČ zast. — Viz pondělí; analogií podle neděle 

(srov. společný svč. akuz. tvar na -i ve spojení n. v ponděli 
a f. v neděli). 

pondělek  m. stč., Jg, SSJČ, SSJ pondelok, pol. poniedziałek — 

Mladší slovotvorná varianta (analogií podle čtvrtek, pátek, 
srov. i úterek), viz pondělí. 

 

pondělí  n. stč. jen m., Jg m. i n., SSJČ n., zast. m., hluž. póńdźela, 

dluž. pońźalk — Ze spojení po neděli. Pův. mask. přešlo 

v historické době k neutrům vzoru stavení. 

5 ponďelí n. Ju 5 — ponďeli n. Ju 4–6, Ru 5 — ponďelek Po 1, Ju 1–4, 6, Ru 4 

6 PLPJ 99, SSA, 9.13, OLA 2401, ALE 533 

Jč 

211 úterý (1528) — mapa s. 447 

1 M úterí n., říd. m. (/h/ou-, -ý, -y) — vúterí (vou-, -ý, -y) — /h/outerej m. i n. (houterej též 307, 311, 312) — outarej 

— vouterej 

úterek m. (/h/outerek) — outarek — vúterek (vouterek) — vtorek m. 

2  Slovo úterý, jímž se označuje druhý den po neděli, prošlo složitým vývojem. Původně neměl tento den 

zvláštní pojmenování a označoval se řadovou číslovkou s významem ‚druhý‘, která se substantivizovala a po 
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stránce formální se tedy zcela shodovala se zpodstatnělými adjektivy muž. rodu (typu hajný). Takový stav byl 

už v staré češtině a stejně zařazuje slovo outerý ještě slovník Jungmannův. V dalším vývoji se pak tato forma při- 

řadila k neutrům vzoru stavení. Podoba úterý je dnes střed. rodu nejen v spis. jazyce, ale převážnou většinou 

i v nářečích. Kromě toho se paralelně užívá i slovotvorné varianty úterek, která byla ve staré češtině jen ojedi- 

nělá (první doklad v stč. archivu ÚJČ je z r. 1495). 

Důsledky tohoto vývoje, provázené četnými změnami v rovině hláskoslovné, se obrážejí v nářečních for- 

mách, které se vyznačují velkou pestrostí, značnou variabilitou, vzájemnými interferencemi a menší regionální 

příznakovostí. Bohatství variant je dáno už tím, že v hláskovém skladu slova úterý jsou obě dlouhé samohlásky, 

jejichž změny vytvářejí hlavní diferenciaci českých nářečí (ú-, -ý). Jejich zvláštní postavení na začátku a na kon- 

ci slova vedlo pak jednak ještě k dalším změnám, jako je protetické h- (houterej) a v- (vouterej z bezrázově 

vyslovovaného předložkového spojení v úterý), jednak také k nepravidelnostem (s postupující nivelizací i závis- 

lost na rodové příslušnosti forem ten outerej – to outerý). Zachyceny byly i doklady s krátkým počátečním 

u- v svč. oblasti (tedy mimo oblast pravidelného krácení PRO A1ab), zvl. na okrajovém úseku náchodském 

a podorlickém. 

Třebaže forma úterý, shodná se spis. jazykem a ve vm. a slez. oblasti zároveň i s územ nářečním, převa- 

žuje dnes prakticky na celém jazykovém území, byly při výzkumu u staré generace zachyceny také nářečně od- 

lišné podoby, ovšem v různé míře. Vzhledem k nepravidelnostem přináší mapa jen jejich výběr. Poměrně čas- 

to byly ještě zachyceny pravidelné varianty s počátečním ou- (v střm. oblasti ó-); tyto podoby nejsou 

mapovány. Rovněž se nemapuje protetické h- (hóteré, houterej, houterek), přestože zapsané doklady s touto 

pravidelnou změnou překračují na západě obvyklou hranici tohoto jevu v střm. nářečích (PRO E3) a sahají té- 

měř až k zemské hranici. Výskyt počátečního v- (vouterej, vouterek, vúterý) z akuz. vazby v úterý však mapa 

registruje. 

Naproti tomu formy s koncovým ej, é (outerej, óteré) se územně diferencují, a mapa je proto zachycuje. 

Nejisté je však rodové zařazení těchto forem. V Čechách se často stále ještě považují za maskulina, na Moravě 

se už téměř vždy pociťují jako neutra. Přesnou hranici však nebylo možno vysledovat. Za situace, kdy při koe- 

xistenci několika paralelních forem v jedné obci jsou podoby outerej už ve velké menšině a udržují se spíše 

v předložkové vazbě v outerej, je vědomí rodové příslušnosti těchto podob značně oslabené. Jak potvrzují i do- 

klady zapsané ze spontánního hovoru, je v Čechách příslušnost k maskulinům, podporovaná zde rovněž forma- 

mi úterek, dosud stále živá a týká se nejen forem s -ej (např. každej outerej, b. 125), ale místy dokonce i novějších 

forem s -ý (např. vostatkovej útery, b. 117). 

Z hláskoslovných variant je třeba ještě upozornit na formy s jzč. změnou e > a (outarej, outarek). 

3  Na podkladě celonárodního pojmenování úterý, jehož výrazným zeměpisným protikladem je až na 

vých. okraji jazykového území (na Hlučínsku a Těšínsku) areál formy vtorek, vystupují jako dublety nářeč- 

ně odlišné varianty, které však zpravidla nevytvářejí ostře vymezené oblasti. Šrafováním je vyznačen dneš- 

ní rozsah forem s koncovým -ej (outerej s variantami óteré, houterej, hóteré), které ustoupily na periferie, 

a to formám s koncovým -ý, umožňujícím formální přechod k neutrům vzoru stavení. Ještě hojněji se na vy- 

značeném území užívá nemapovaného předložkového spojení v outerej; to se zachovalo také ve vých. 

Čechách (na Rychnovsku a Vysokomýtsku), na mapě, zachycující jen formu nominativní, však tato oblast 

vyznačena není. 

Výrazně zeměpisně příznakové nejsou ani muž. slovotvorné varianty úterek (outerek), které zahrnují celé 

Čechy (méně frekventované jsou v zč. oblasti) a v různé míře zasahují i na záp. Moravu (zde jsou i na Zábřežsku 

a přes centrální část čm. oblasti pronikly ještě i na Boskovicko a Třebíčsko). Dále na Moravě se vyskytují spíše 

jen výjimečně (zvl. na Břeclavsku a pak až v sousedství výrazu vtorek ve Slezsku). I tento zeměpisný rozsah 

(srov. obdobný zeměpisný rozsah formy pondělek, II-210) by svědčil o tom, že v oblasti čes. jazyka jde o formu 

poměrně mladou. 

Konečně mapa registruje rozptýlený výskyt forem s počátečním v- (zvl. na Náchodsku s Kladskem a na 

Novoměstsku, na Třeboňsku, na Zábřežsku a ve vm. oblasti). Regionálně příznaková a výrazně vymezená je na- 

proti tomu oblast hláskových variant s jzč. změnou e > a (outarej, outarek), užívaných však už nedůsledně a dub- 

letně u st. generace na již. Domažlicku a vých. Klatovsku. 

V úzu mládeže zkoumaných měst – a to nemohlo být na mapě zobrazeno – je zpravidla už jen forma úte- 

rý (vedle řidšího maskulina úterek), tedy podoby zcela shodné se spis. jazykem. 

4 outarej  jen nář. — Nář. varianta s jzč. změnou e-a, viz outerej. 

outarek  jen nář. — Nář. varianta s jzč. změnou e-a, viz úterek. 

outerej  jen nář. — Nář. varianta (pův. maskulinum) na oblasti čes. ná- 

 

řečí v užším smyslu (na mapě zastupuje i střm. podobu óte- 

ré), viz úterý. 
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úterek  m. Jg též outerek, SSJČ, SSJ uterok — Mladší slovotvorná va- 
rianta (analogií podle čtvrtek, pátek). 

úterý  stč. m., Jg též outerý m., SSJČ n., zast. m. — Pův. význam ‚dru- 

hý‘ (srov. psl. *vъtorъ, pol. wtóry, Jg říd. vterý), z psl. 

*Cterъ nebo *vъ-ter. Přechod k neutrům analogicky podle 

pondělí. 

vouterej, vúterek, vúterý  jen nář. — Z předložkového spojení v úte- 
rý, v úterek. 

vtorek  jen nář.; pol. wtorek — Viz úterek. 

5 outerej Ju 5, Ru 4 — hóteré m. Ju 6 — outerí Ju 3, Ru 2, 3 — outeri Ju 4 — hóteri Ju 6 — úterí Ju 3 — outerek Ju 1–5, Ru 2, 4 — wuterek Po 1 

‚v úterý‘: v outerej Ju 1, Ru 4 — f outerej Ju 1 — outerej Ju 1, Ru 2 — houterej Ju 5 — vouterí Ju 3, Ru 3 — v outeri Ju 4 — w outeri Po 1 — f ou- 

teri Ju 2 — outeri Po 1 — f úterí Ju 3 

6 PLPJ 59, SSA, 9.14, OLA 2402, ALE 534 

Jč 

212 Velikonoce (2068) — mapa s. 449 

1 M veliká noc (též 701) — velká noc (velké noci 636, 813) 

velkanoc 

velikonoc f. 680 — velkonoc f. (65 plt.) 

velikonoce — velkonoce 

červení svátki 

červení vejce 

šmigrust 721, 806, 812 (šmәgrúst 747, šmerkust 135, -ú- 161, šmekústr 137) 

N velikonočňí svátki, pomláskoví svátki 

2  Položka sledovala nář. výrazy označující Velikonoce, tj. křesťanské svátky po prvním jarním úplňku, spo- 

jené zčásti dosud s různými lidovými zvyky. 

Většina zaznamenaných nář. ekvivalentů je odvozena od dvojslovného pojmenování veliká noc; to bylo 

motivováno církevní noční slavností konanou před velikonočním pondělím na oslavu Kristova vzkříšení (zmrt- 

výchvstání). Jde o názvy, které se mezi sebou liší jednak typem pojmenování (dvojslovné × jednoslovné: veliká 

noc × velikonoc, velká noc × velkonoc), jednak diferencemi hláskoslovnými (např. veliká noc × velká noc). 

Plurale tantum velikonoce/velkonoce vzniklo vlivem slova vánoce, podobnou formu mají i jiná označení svátků, 

např. letnice, srov. II-220 letnice. 

Pokud jde o pojmenování velikonoční svátky, to jsme z mapování vyloučili, protože do nářečí proniká ze 

spisovného jazyka a jako takové ho lze zachytit na celém zkoumaném území. 

Kromě pojmenování odvozených od sousloví veliká noc výzkum přinesl též názvy motivované jednak ve- 

likonoční pomlázkou, a to přejaté slovo šmigrust, jednak velikonočním zvykem barvit vejce: červené vejce 

a červené svátky. 

3  Geografické rozrůznění nář. výrazů pro sledovanou reálii se soustřeďuje především do jzč., vm. a slez. nář. 

oblasti. Většinový výraz velikonoce, shodný se spis. jazykem, se vyskytuje v podstatě na celém zkoumaném úze- 

mí, místy v redukované podobě velkonoce, a to zvláště v již. Čechách a ve vých. části svč. nář. a na záp. polovi- 

ně Moravy, zde častěji jako podoba jediná. 

Pro většinu vm. nářečí a Holešovsko je typické pojmenování veliká noc, na sev. a již. okrajích této oblas- 

ti stejně jako ve slez. nář. ve formě velká noc. Spřežka velkanoc je charakteristická pro přechodná nář. česko-pol- 

ská. Složenina velkonoc vytváří menší areál na Frýdecku, dále mezi Kyjovem a Mikulovem, roztroušeně se vy- 

skytuje i jinde, např. na širokém Brněnsku. Varianta velikonoc se objevuje zcela ojediněle na Holešovsku. 

V jzč. nářečích (kromě jejich již. a sv. okrajů) s přesahy do střč. nář. převládá dvojslovné pojmenování čer- 

vené svátky. Spojení červne vejce je omezeno na Chodsko, Stříbrsko a Doudlebsko. 

Přejatý výraz šmigrust byl zaznamenán místy na sev. okrajích vm. nář. a ve stř. části Slezska, rozptýleně 

i při nejvýchodnějších okrajích svč. nář. oblasti. 

Nář. situace ve městech vcelku odpovídá příslušnému venkovskému okolí, často se však dokládá jediné 

pojmenování velikonoce. 

4 červené svátky  jako sousloví jen nář.; SSJČ obl. též jarní svátky, 

ALJ červený svátky střč., jzč., podkrk. — Dvojslovné popisné 
pojmenování z adj. červený podle červených vajec a ze 

subst. svátky, srov. červené vejce. 

 

červené vejce  jako sousloví jen nář.; ALJ červený vejce pomn., jč. 

Čes. Krumlov též ‚pomlázka‘ — Přenesením dvojslovného 

pojmenování červené vejce (ta se dávají většinou jako po- 
mlázka na Velikonoční pondělí) na celé velikonoční svátky. 
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šmigrust  jen nář. (SSJČ též šmerkust, šmerkous, vše nář. ‚pomlázka 
– zvyk‘, Bš též šmirgust, oba ‚mrskačka‘, pol. śmigust, śmi- 

gus, oba ‚polévání vodou, pomlázka‘) — Přenesením na zá- 

kladě věcné souvislosti, adaptací výrazu přejatého z něm. 

(Smeckostern ‚velikonoční pomlázka, šlehání proutkem‘; 

zvyk sám je něm. původu), na Moravě se začátek slova při- 

chýlil ke šmigati ,šlehat‘, poněvadž hlavním znakem je šle- 
hání prutem. Srov. II-216 pomlázka (zvyk). 

veliká noc  stč. velika noc, SSJČ zast. a nář., též Veliké noci círk. ‚ve- 

likonoční Boží hod‘ — Dvojslovné pojmenování z adj. veliký 
a ze subst. noc, pův. stč. velika noc bylo skloňováno v obou 

 

částech (po velicě noci), později bylo veliká noc i velikonoc. 
velikonoc  stč. Jg, SSJČ zast. a nář. — Složenina, viz veliká noc. 

velikonoce  Jg, SSJČ f. pomn. — Složenina z veliká noc, viz tam, plu- 

rale tantum vlivem slova vánoce. 

velkanoc  Jg velikonoc, SSJČ velikánoc, velikénoci, oba zast., pol. 

Wielkanoc — Spřežka v návaznosti na pol. 

velká noc  jako sousloví jen nář.; stč., SSJ Veľká noc — Dvojslovné 
pojmenování z adj. velký a ze subst. noc, srov. veliká noc. 

velkonoc  stč., Jg, SSJČ zast. a nář. — Složenina, viz velká noc. 

velkonoce  Jg, SSJČ říd. f. pomn. — Složenina z velká noc, viz tam, 
plt. viz velikonoce. 

5 velká noc Ru 2 — velikonoce Ju 3, 4 — velkonoce Ju 1–3, 6, Ru 4 — welkonoce Po 1 — červení svátki Ju 5, Ru 1, 2 — velkí svátki Ru 1 — veli- 

konočňí svátki Ju 3 — velkonočňí svátki Ju 1, Ru 4 — velkonočňi svátki Ju 2 

6 AJK 64:2, SSA 9.96, OLA 2412, ALE 501 

Pv 

213 velikonoční řehtačka (2072 a) — mapa s. 451 

1 M řechtačka (též 122, 123, 134, 245, 27, 83, řejtačka 443) — řachtačka — rachtačka 

řehotka — rechotka (rachotka 810, 827) 

řechotáč 725 

řepoták 752, 753 

repač 739 (rapač 715, repotáč 756) 

křístačka 

dřízdačka 301–303, 305 (dřístačka 324) 

rajračka (rejračka 311) 

hrkačka (též 517, 518, 611, 614, 615, 639, 673, 680, 682, 702, 720, 807) 

hrkáfka (hrkavica 661) 

hrkotka 678, 683–685 

hrkač (-áč 147, 517, 518, 742) 

hrčák 682, 707, 741 

hrkál 629 

brkač 658, 669, 670 (též 159, -áč 664) 

vrkačka (též 145, 160, 27) 

vrkač (-áč 160) 

vrčák 107, 122, 134 (vrčjak 755) 

vrčál 145 

vrzák 235, 245 (vrždžák 751) 

vrzgáč 728, 754 

vrňačka 139 

vrňák 122 

drndačka 206, 325 

drnčák 152 

drkačka (též 156, 157) 

drkač 644 (-áč 156–159) 

drčák 106–108, 121–123 

škrkačka 512, 605 

ščerkufka 835, 836 (též -ofka 834) 

ščerkotka 807, 811, 834 (-gotka 804, ščyrkotka 819) 

skřípač 709 (-i- 731) 

S drchtačka 118, škroukačka 254, křapačka 306, praskáč 706, trcaňa 729, hotrka 730, trkačka 818 

N ráčna 613, valcha 726, 742, 754, kara 818, kozel, kocour, tragač, trakářek, bručoun, basa 

2  Mapa zachycuje nář. pojmenování velikonoční řehtačky, tj. nástroje (dřevěného ozubeného kolečka, na je- 

hož zuby při otáčení naráží pružné prkénko) vydávajícího řehtavý zvuk a užívaného zvl. dříve před Velikonoce- 

mi místo kostelního zvonění. 
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Výzkumem bylo získáno mnoho výrazů onomatopoického původu, motivovaných charakteristickým zvu- 

kem řehtačky. Tento pronikavý, skřípavý zvuk lze lidským hlasem interpretovat mnoha způsoby. Zhruba je mož- 

no rozlišit tři skupiny citoslovečných základů shromážděných slov, jež jsou vcelku vyhraněny i územně: 1. řeht- 

(a hláskové varianty řeht-, raht-, řeh-, rech-): Čechy, Slezsko a sev. Valašsko; 2. základy se slabičným -r- (hrk-, 

brk-, vrk-, vrz(g)-, vra-, drnd-/drnk-, drk-, škrk-): Morava, vých. Čechy; 3. základy s hláskovým skupením -ří- 

(skříp-, kříst-, dřízd-): zejména záp. Čechy. Všechna pojmenování obsahují hlásky r nebo ř, které nejlépe posti- 

hují kmitavý charakter zvuku řehtačky. 

Pokud jde o jazykový vztah mezi jednotlivými základy, diference mezi nimi považujeme většinou za lexi- 

kální (kromě variant základu řeht, kde rozdíly ř- × r-, -a- × -e-, -h- × -ch- chápeme jako hláskové). 

Ze slovotvorného hlediska jsou zaznamenaná pojmenování nejčastěji deverbativa od onomatopoických 

sloves. Několik sufixů (-ka/-čka, -č, -ák, případně -ál) se kombinuje vždy s více lexikálními základy, proto i slo- 

votvorná diferencovanost zapsaných výrazů je značná. 

Mnohotvárnost nář. materiálu nedovolila při mapovém ztvárnění postupovat obvyklým způsobem, tj. gra- 

fickými prostředky zobrazovat celá slova; protože se tytéž sufixy (případně v kombinaci se slovotvornými for- 

manty fundujících útvarů) spojují s různými onomatopoickými základy, byla zvolena metoda sčítání základů 

(vyjádřených na mapě izoglosami s nápisy a značkami) s příslušným zakončením (šrafy). Mapujeme tedy na  

jedné straně základ, na druhé straně „zbytek slova“, tj. buď čistý sufix (-ák, -ál), nebo sufix ve spojení s kmeno- 

tvornou příponou kmene minulého (-ač, -ačka) či slovotvorným formantem fundujícího útvaru (-otka, -ávka). 

Nesystematicky byly zachyceny také názvy pro větší typ řehtačky, která se buď držela pod paždí, nebo se 

s ní jezdilo po zemi jako s trakařem. Jsou uvedeny sub 1 N. 

V evangelických obcích se „řehtání“ na Zelený čtvrtek a Velký pátek neprovozovalo, proto místní obyva- 

telstvo neznalo ani pojmenování pro řehtačku. Na většině Slezska uvedený typ nástroje dříve nebyl a rozšířil se 

až po 2. svět. válce. Proto tam převládají novější názvy přejaté ze spis. jazyka (řehtačka) nebo názvy přejaté 

z označení dětského chrastítka (řehotka, štěrkotka). 

3  Nejjednodušší situace je ve stř. Čechách (vyjma Ledečsko) a na Táborsku a Jindřichohradecku, kde bylo 

zapsáno pouze označení řehtačka, shodné se spis. jazykem (z již. a záp. Čech jsou doloženy obměny řahtačka 

a rahtačka). Směrem k okrajům Čech a na Moravu se obraz komplikuje, nejsložitější je na vých. Moravě. 

Z hlediska zeměpisného vymezení lexikálních diferencí se jako základní jeví protiklad Moravy (hrk-) 

a Čech se Slezskem (řeht-/řaht-/raht-; řeh-/rech-/řeht-). V záp. Čechách se výrazně vydělují oblasti základů 

kříst- a dřízd-. Další lexémy se zpravidla promíšeně objevují na Chodsku, na sev. Plzeňsku, v sv. Čechách, 

v čes.-mor. přechodném pásu, na centrální Hané a ve stř. části vm. dialektů. 

Pokud jde o územní diferenciaci zakončení, největší oblast zaujímá -ačka (téměř celé Čechy a záp. 

Morava, Vyškovsko, již. Slezsko), menší rozsah má -ač (Litomyšlsko, stř. pruh Moravy, Uherskohradišťsko), 

-otka (Slezsko, sev. Valašsko, Holešovsko), -ák (sev. Čechy, již. Vsetínsko), -ávka (Kyjovsko, Uherskobrodsko, 

Jablunkovsko). 

V následujícím popisu zeměpisného rozšíření jednotlivých nář. výrazů se z praktických důvodů omezíme 

na nejfrekventovanější pojmenování. Základní ekvivalent řehtačka zaujímá téměř celé Čechy (v jzč. obl. je čas- 

to jako dubletní) a dále byl odděleně zaznamenán v jv. Slezsku. V záp. Čechách je poměrně rozsáhlá oblast ná- 

zvu křístačka, na sev. Plzeňsku na ni navazuje rajračka, na Chodsku dřízdačka. V svč. nář. oblasti se často ob- 

jevují výrazy s onomatopoickým základem drk-: v horním Pojizeří a na záp. Novopacku drčák, na Litomyšlsku 

drkač, rozptýleně drkačka. V pruhu táhnoucím se od Ještědu jv. směrem kolem Hradce Králové a Vysokého 

Mýta a pokračujícím na Moravě mezi Boskovicemi a Kyjovem, západněji pak u Ledče nad Sázavou, Jihlavy 

a Jemnice byly více či méně souvisle zaznamenány varianty se základem vrk-: v Čechách a na záp. Moravě pře- 

važuje podoba vrkačka, na stř. a vých. Moravě vrkač. Na Moravě nejrozšířenější základ hrk- se na západě reali- 

zuje ve variantě hrkačka, jež směrem na sev. a vých. přechází v podobu hrkač a dále k jv. v podobu hrkávka, 

z Holešovska je doložena hrkotka. Ve Slezsku a na sev. Valašsku základ řeh-/rech- se zde nejběžnějším -otka 

dává podoby řehotka a rechotka; na Opavsku bylo zapsáno pojmenování štěrkotka, na Jablunkovsku štěrkuvka. 

Ve městech se položka zkoumala pouze u staré generace. Kromě výrazu řehtačka, který už pronikl do mlu- 

vy téměř všech měst, byly na Moravě a ve Slezsku zachyceny i tradiční názvy běžné ve venkovském okolí. 

4  Naprostá většina pojmenování jsou jména prostředků činnosti; ke kořenům se někdy připojují staré slovesné přípony -t- (*-ъt-) či 

-ot (řeh-t-, řah-t-, rah-t-; řeh-ot-, hrk-ot-, štěrk-ot- apod.). Deriváty se zakončením -otka (-oták, -otáč) lze též chápat jako odvozeniny od dě- 

jových jmen na -ot, slova se zakončením -ávka jako jména nositelů vlastností odvozená od deverbálních adjektiv. Se starým kořenem *reg- 
(> řeh-) jsou „elementárně“ (Mch) příbuzné kořeny rech-, rach- a snad i sloven. a luž. kořen rep-. Základ hrk- je podle Mch postverbální, ob- 

sahuje onomatopoický kořen hr- a k-ovou příponu. Tak je patrně třeba hodnotit i další základy zakončené na -k- (brk-, vrk-, škrk- apod.). Před 
sufixem -ák dochází patrně v důsledku disimilace k alternaci kmenové souhlásky -k- > -č- (hrčák, vrčák, drčák), zřídka i jiných souhlásek (vrž- 
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džák). (O tom, že nejde o odvozeniny od sloves hrčet, vrčet apod., ale od hrkat, vrkat, svědčí územní návaznost na podoby s jinými sufixy – 
hrkáč, -ačka; vrkáč, -ačka apod.). 

Některé výrazy se shodují s pojmenováním dětského chrastítka (viz I-27 chrastítko). V excerpovaných slovnících nebylo vždy mož- 

né jednoznačně určit, zda daný výraz znamená pouze velikonoční řehtačku či zároveň i dětské chrastítko nebo obecně nástroj vydávající řeh- 

tavý zvuk. 

brkač  jen nář.; Bš brkačka — Od brkat. 

drčák  jen nář. — Od drkat. 
drchtačka  jen nář. — Od drchtat. 

drkač  jen nář. (SSJČ nář. ‚rolnička, zvonek‘) — Od drkat. 

drkačka  jen nář.; SSJČ nář.— Od drkat. 
drnčák  v sled. významu jen nář. (Jg drnčály „drndačka“, viz tam) — 

Od drnkat. 

drndačka  jen nář. (Jg „malý nástroj železný, kterýž na zuby polože- 
ný, když se na pružný jeho jazýček ocelový uhodí, drnká“, 

SSJČ drnkačka ‚řehtání, klapání o Veliký pátek‘) — Od drn- 
dat. 

dřízdačka  jen nář. — Od dřízdat. 

hotrka  jen nář. — Nejasné, snad též onomatopoického původu. 
hrčák  v sled. významu jen nář. — Od hrkat. 

hrkač  jen nář.; Kt hrkáč, SSJČ nář., Kt(Bš) hrkláč — Od hrkat. 

hrkačka  Jg, SSJČ — Od hrkat. 
hrkál  jen nář.; Kt hrkálko (SSJČ hrkálek expr. ‚rolnička‘) — Od hr- 

kat. 

hrkávka  jen nář.; Jg též hrkavka, hrkatka, Bš též hrklávka (SSJČ 
nář. ‚rolnička‘) — Od hrkat, případně od hrkavý. 

hrkotka  jen nář.; Bš (Kt ‚dřevěná nebo plechová rolnička s držad- 

lem‘) — Od hrkotat nebo od hrkot. 
křapačka  jen nář. — Od křapat. 

křístačka  jen nář.; Jg chřestačka, Kt u Kdyně — Od křístat. 

praskáč  jen nář. — Od praskat. 
rachtačka  jen nář.; Jg rachtáč, rachtáček „čím se rachtá, rachotí“ — 

Od rachtat (z psl. kořene *roch-). 

rajračka  jen nář. — Od rajrat. 

rechotka  jen nář.; Bš též rechotník — Od rechotat nebo od rechot. 

repač  jen nář.; SSJ rapkáč — Patrně od repat (kořen rep-, řep- v ná- 
vaznosti na slovenštinu), popř. přenesením z řepač nář. ,stroj 

na sekání řepy‘. 

řahtačka  jen nář.; Kt řachtačka — Od řahtat. 
řehotka  jen nář.; Kt u Příbora, Bš řehotka val. — Od řehotat nebo od 

řehot. 

řehtačka  Jg, SSJČ též řehtadlo říd. — Od řehtat. 
řechotáč  jen nář. — Od řechotat nebo od řechot. 

řepoták  jen nář.; SSJ rapotačka, též rapotáč říd. expr., hluž. rjepo- 
tawa, též rjepjetawa zast. — Od řepotat nebo od řepot, viz též 

repač. 

skřípač  jen nář.; Jg, Bš -i- — Od skřípat. 
škrkačka  jen nář.; Jg škrkač, též slc. štrkač, štrkadlo, štrkotka — Od 

škrkat. 

škroukačka  jen nář. — Od škroukat. 
štěrkotka  jen nář.; Jg též štěrkačka, štěrkač, štěrkadlo, Kt(Bš) sčer- 

chadlo, dluž. ščerkotawa — Od štěrkotat nebo od štěrkot. 

štěrkuvka  jen nář.; Jg štěrkavka — Od štěrkat nebo od štěrkavý. 
trcaňa  jen nář. — Od trcat (Kt trcati ‚drobným krokem běžeti‘). 

trkačka  jen nář. — Od trkat. 

vrčák  jen nář.; SSJČ nář. — Od vrčet. 
vrčál  jen nář. (Kt ‚kolovrat‘) — Viz vrčák. 

vrkač  jen nář.; Kt, SSJČ nář., Bš záp. Mor. — Od vrkat. 

vrkačka  jen nář.; Kt, Bš záp. Mor. — Od vrkat. 
vrňačka, vrňák  jen nář. — Od vrnět. 

vrzák  jen nář. — Od vrzat. 

vrzgáč  jen nář. — Od vrzgat (vm. nář. ‚vrzat‘). 

5 řechtačka Ju 3, 5, Ru 1 — řechtáč Ru 2 — rachtačka Ju 1, 3, 4 — miráč Ju 6 — meráč Ru 4 

6 — 

Či 

214 velikonoční klapačka (2072 b) — mapa s. 453 

1 M klapačka (klabačka 725) — klepačka 

klepafka 753 

klapavica 661 

klapotka (též klabotka 678 nedubl., klapetka 708) — klakotka 807, 821 (glagotka 821) — klepotka 823, 

824, 827 — klekotka 

klapač — klapáč 137, 158, 160 — klepač — klepáč (klepáček 310) 

klepák 310, 514 

klapadlo 135, 315 — klepadlo 417, 44 

S klapky 748 nedubl., ščukoták 752 nedubl., klaďífko 236, 306 

2  Na mapu II-213 velikonoční řehtačka navazuje mapa zobrazující územní rozložení nář. výrazů pro veliko- 

noční klapačku. Jde o jednoduchý bicí lidový nástroj s pohyblivým kladívkem, který měl stejnou funkci jako 

řehtačka, tzn. zvuk vydávaný tímto nástrojem nahrazoval před Velikonocemi kostelní zvony. 

Výsledný obraz je mnohem jednodušší než v případě řehtačky. Zaznamenané ekvivalenty jsou opět moti- 

vovány typickým zvukem klapačky, jde tedy zase o deverbativa od onomatopoických základů, jež se však dife- 

rencují pouze slovotvorně a hláskoslovně; představují totiž slovotvorné varianty jednoho základu, který se vy- 

skytuje ve čtyřech hláskových podobách: klap-, klak-, klep-, klek-. Základy klep- (klepot-) a klek- (klekot-) 

pocházejí sice ze dvou původně různých onomatopoických sloves (*klepati/klepotati; *klekъtati/klъkъtati/kle- 

kotati), vzhledem k jejich hláskové i sémantické podobnosti je však ze synchronního hlediska považujeme za 

hláskové varianty. 
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Repertoár sufixů (případně v kombinaci se slovotvornými formanty fundujících útvarů – srov. II-213 veli- 

konoční řehtačka) – je až na výjimky (-adlo) týž jako ve výrazech pro řehtačku (-ačka, -ač, -áč, -otka, -avka), 

územní rozložení sufixů je však někdy odlišné. 

Vzájemné prolínání jednotlivých podob základu a zakončení (srov. komentář k mapě řehtačky) si v ná- 

vaznosti na mapu řehtačky vyžádalo opět jako nejpřehlednější metodu skládání základů a zakončení. Tentokrát 

se jako výhodnější jevilo zobrazit základy pomocí šraf a zakončení izoglosami s nápisy; značky znázorňují vý- 

skyt mapovaných podob mimo kompaktní areály nebo řídce či okrajově zapsané výrazy. 

3  Poměrně jednoduchá situace v Čechách kontrastuje se složitějšími poměry na Moravě, zvláště východní, 

a zejména ve Slezsku. 

Většinu zkoumaného území zabírají deriváty od základů klep- a klap-, z toho etymologicky starší základ 

klep- byl zachycen spíše v okrajových, jazykově archaičtějších oblastech (szč. a jzč. okraje, Českomoravská vr- 

chovina, již. a vých. Morava); základ klap- je rozšířen na téměř celém ostatním území a proniká i do oblastí se 

základem klep-. Pouze v sv. polovině Slezska převažuje základ klek(ot)-, mezi Ostravou a Opavou byl zapsán zá- 

klad klak(ot)-. 

Územní rozložení sufixů se zhruba shoduje s výrazy pro řehtačku, je však jednodušší; zejména v svč. nář. 

oblasti a na vých. Moravě nedochází k tak výrazné slovotvorné variabilitě. 

Téměř celé Čechy a záp. Moravu pokrývá výraz klapačka, shodný se spis. jazykem (proniká i dále na vý- 

chod – Vyškovsko, Kroměřížsko, již. Slezsko). Starší varianta klepačka je doložena z širších okrajů sz. a jz. 

Čech (na Doudlebsku a Strakonicku zpravidla nedubletně), z oblasti mezi Táborem, Ledčí nad Sázavou 

a Novým Městem na Mor. a z vých. Valašska. Výrazu klapač se užívá zejména mezi Třebíčí a Mor. Krumlovem 

a dále na Zábřežsku, Litovelsku a vých. Prostějovsku. Již. polovina vm. nářečí (s přesahy na sever a západ) má 

podobu klepač (ta byla odděleně zapsána i v sev. Slezsku), jež se v Čechách vyskytuje pouze ojediněle; na vých. 

Uherskobrodsku se vyčleňuje obměna klepáč. V záp. Slezsku a v sz. polovině vm. nářečí převažuje varianta kla- 

potka, na Místecku bylo zachyceno označení klepotka. Čes.-pol. smíšený pás má v návaznosti na polské jazy- 

kové území výraz klekotka. Vých. od Opavy se objevuje kontaminovaná podoba klakotka. 

Také tato položka byla ve městech zkoumána pouze u staré generace; výrazy zde zapsané se zpravidla sho- 

dují s venkovským okolím, poměrně málo proniká spis. pojmenování klapačka do měst v oblastech s jinými ná- 

zvy, tj. zejména na Moravě. 

4  Zaznamenaná pojmenování jsou vesměs jména prostředků činnosti. (U slov zakončených na -otka a -avka existuje opět dvojí mož- 

nost slovotvorného pojetí, srov. II-213 velikonoční řehtačka.) Ani v tomto případě nelze vždy jednoznačně rozhodnout, zda daný výraz do- 
ložený v excerpované literatuře má pouze sledovaný specifikovaný význam. 

kladívko  v sled. významu jen nář. — Synekdochickým přenesením 
(část za celek). 

klakotka  jen nář. — Kontaminací slov klapotka a klekotka. 

klapač  jen nář.; Kt „klapačka“, SSJČ nář. — Od klapat. 
klapáč  v sled. významu jen nář.; Kt(Bš) — Od klapat. 

klapačka  Jg „nástroj klapací, klepačka“, viz klepačka, SSJČ — Od 

klapat. 
klapadlo  jen nář. — Od klapat. 

klapavice  jen nář. — Od klapavý. 

klapky  v sled. významu jen nář. — Synekdochickým přenesením 
(nástroj s několika kladívky), 

klapotka  jen nář.; Kt též klapetka (klapotati ‚klapat‘), Bš též klapet- 

 

ka laš. — Od klapotat nebo od klapot. 
klekotka  jen nář.; Kt (klekotati ‚klapat‘), pol. — Od nář. klekotat 

nebo od klekot v návaznosti na polštinu. 

klepač  jen nář.; SSJČ nář., Kt — Od klepat. 
klepáč  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., SSJ — Od klepat. 

klepačka  v sled. významu jen nář.; stč. „nástroj klepací“, Jg „nástroj 

klepací, řehtačka, mor. šťrkotka, slc. rapotačka“, SSJČ nář., 
Bš han. — Od klepat. 

klepadlo, klepák  v sled. významu jen nář. — Od klepat. 

klepavka  v sled. významu jen nář. — Od klepat nebo od klepavý. 
klepotka  jen nář.; Kt, hluž. klepotawa — Od klepotat nebo od klepot. 

šťukoták  jen nář. — Od šťukotat (Kt „drkotati“). 

5 klapačka Ju 1, 3, 4 — klepačka Ju 5, Ru 2, 4 — klepadlo Ju 2 — klepátko Ru 4 

6 — 

Či 

215 pomlázka (svazek prutů) (2074) — mapa s. 457 

1 M pomláska 

žíla (též 326) — žila (též 135, 464, 13, žile 653–655) 

žilka 

tatar (tatarec 648, 677) 

pamihoda (pomihoda 238, 247) 

pamihod (též 205) 
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dinovačka (dínovačka 118, binovačka 127, 128, 130, 131, vinovačka 132) 

hodovačka (houdovačka 149, 209, 225, 248) 

karabáč (karbač 821, 828, karvač 830–834) — korbáč (též 836) 

karabina 216, 312, 314 

kyčka (též 809, kyčkovanka 801) 

dutki 

metla (metlička 501, 750, metlica 749) 

mrskačka 

mrskáč (mrskút 419, 462) 

kocar 

prut 

S kantar 710, praskačka 428, rouca 737, capka 651, 65 

N slatkí dřevo 503, slatkí dreṷko 162, březak 814, šmiholec 822, šybovec 759, žíhatka 240, šlehačka 324, 433, 436, 438, 441, 463 

2  Mapa registruje zeměpisné rozložení nář. ekvivalentů spis. výrazu pomlázka, který označuje zvykoslovný 

předmět (spletený pramen, zpravidla z vrbových proutků) užívaný chlapci a muži k obchůzkové koledě na Veli- 

konoční pondělí. Původně sloužil k obřadnímu šlehání děvčat, aby zůstala mladá (srov. etymologii slova po- 

mlázka), dnes je jeho účel pouze symbolický (tak např. na Vysokomýtsku je i několik metrů dlouhá pomlázka 

skupinou hochů jen nesena). Převážná část jzč. oblasti tento zvyk v tradici nemá, a reálie se zde proto neužíva- 

la. Místy sem vedle slova pomlázka nověji proniká i nemapovaný výraz šlehačka. 

Pojmenování předmětu se zeměpisně diferencují zvláště po stránce lexikální. Bývají to slova odvozená, 

deverbativa označující nástroj (např. pomlázka, hodovačka, dynovačka, mrskačka) i neodvozená pojmenování 

přenesená, často obecnějšího významu, která se terminologizovala pro tento předmět (prut, metla, důtky, ka- 

rabáč, žíla, tatar aj.). Slovotvorně se diferencuje výraz žíla (na Moravě v podobě žila v důsledku starého mo- 

ravského krácení) proti dem. žilka. Rodový protiklad vytvářejí dvojice pamihoda – pamihod a mrskačka – 

mrskáč. 

3  Pomineme-li menší areály, vytvářejí většinová označení sledovaného předmětu tři velké oblasti, a to čes. 

pomlázka a mor. žila (zahrnuje záp. polovinu Moravy a variantou žilka zasahuje do Čech až na Vysokomýtsko) 

a tatar (ve vých. polovině mor. území). Izoglosy těchto tří oblastí probíhají paralelně zhruba směrem severo-již- 

ním. 

Menší areály se soustřeďují jednak na okrajích jazykového území, jednak v pásu mezi oblastmi názvů po- 

mlázka a žila. Na západě je to především areál výrazu pamihoda (na Rakovnicku) a jeho rodové varianty pami- 

hod (v Poohří), k nimž se na jihu přimyká menší areál názvu žíla (vých. od Plzně). Na východě jazykového úze- 

mí se vydělují slez. výrazy kyčka (na Opavsku) a karabáč (vých. od Ostravice), jehož varianty korbáč se užívá 

v úzkém pruhu na vých. okraji vm. nářečí a slovotvorné obměny karabina v Čechách, zvl. na Manětínsku. 

Střední přechodový pás tvoří zejména náchodské a kladské označení dynovačka (rozptýleně se vyskytuje též na 

Jindřichohradecku), čm. název metla (v centrální části čm. oblasti) a pojmenování důtky (s jádrem na 

Pelhřimovsku). 

Rozptýleně byly zachyceny i další výrazy, a to hodovačka (v záp. části střč. nářečí) a mrskačka s varian- 

tou mrskáč (na Českomoravské vrchovině a odděleně ve střm. nářečích). Některé z nich se též soustřeďují do 

malých ostrůvků, jako prut (zvl. na již. Opavsku) a kocar (na Prostějovsku). 

Situace ve městech se vcelku shoduje s venkovským okolím. 

4 capka  jen nář. — Nejasné, snad souvisí se slovem capat Jg 

‚bít‘. 

důtky  v sled. významu jen nář. — Přenesením etymologicky nejas- 
ného výrazu důtky ‚karabáč‘. 

dynovačka  jen nář.; SSJČ nář. — Snad souvisí s pol. dyngus ‚Veliko- 

noční pondělí‘. 
hodovačka  jen nář. — Od hodovat (k hody ‚svátky‘). 

kantar  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ kantář ‚ohláv- 

ka s udidlem‘). 
karabáč  v sled. významu jen nář. (Jg ‚řemenný bič o krátké násadě‘) 

— Specifikací přejatého výrazu. 

karabina  v sled. významu jen nář. — Resufixací od karabáč, viz 
tam. 

kocar  jen nář. (Jg též kocer ‚bič‘) — Přenesením nář. výrazu s význa- 

mem ‚bič, karabáč‘ nejasného původu. 

 

korbáč  jen nář. (Jg slc. ‚řemenný bič‘, SSJ ‚spletený bič‘) — 
Hlásková varianta, viz karabáč. 

kyčka  jen nář.; Jg mor. a slez. — Přenesením nář. výrazu s významem 

‚bič, karabáč‘. 

metla  v sled. významu jen nář. (Jg ‚bič‘, SSJČ ‚svazek prutů‘, SSJ 

‚nástroj na zametání‘) — Přenesením výrazu metla (od mést). 

mrskáč  jen nář. — Od mrskat. 
mrskačka  jen nář. — Viz mrskáč. 

pamihod, pamihoda  jen nář.; SSJČ nář. — Nejasné, snad k hod, ho- 

dovat. 
pomlázka  Jg, SSJČ — Od pomladit (pomlázkou se šlehala děvčata, 

aby zůstala mladá). 

praskačka  v sled. významu jen nář. — Od expr. práskat ‚bít‘. 
prut  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu. 

rouca  jen nář. — Nejasné. 
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tatar  v sled. významu jen nář., SSJČ nář. — Přenesením podle před- 
stavy, že podobné karabáče měli Tataři. 

žíla, žilka  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. (Jg ‚bič‘) — 

Přenesením významu slova žíla ‚karabáč‘. 

žila  v sled. významu jen nář. — Mor. krácením samohlásky, viz 
žíla.

5 pomláska Ju 1–3, Ru 4 — karabáč Po 1, Ju 4 — binovačka Po 1, Ju 2 — žila Ju 6 

6 — 

Hl 

216 pomlázka (zvyk) (2073) — mapa s. 461 

1 M pomláska 

koleda — kolada 101, 104, 108 (též 102) 

mrskút (též 65, 94) 

mrskačka 

šlahačka 

šmekústr (šmegustr 654, šmigustr 667, 668, šmikustr 667) — šmerkúst (šmerkust 134–136, 145, 146, 159, 

160, 501, 502, šmergust 501, 508, též šmerkus 144) — šmigrúst (též 706, 92, 94, šmigrus 807, 

822, šmigus 819) — šmergust (śm- 831–834, šmirgust 830, šmirgus 808, 820) 

dinováňi (dinovačka 118) 

malovna 

roucačka 629, 720, 737 

kyčkovanka (kyčkovaňi 804) 

koupačka 

S kázáň 614 — tatarec 684 

N švihačka 505, šmarovačka 814, houdovačka 149, šukanda 155, mrskanda 43 st., šibáki 755 

2  Mapa sleduje zeměpisné rozšíření nářečních pojmenování pomlázky, tj. velikonoční obchůzky (zpravidla 

chlapecké a mužské). Některá označení pojmenovávají obchůzku samu (koleda), jiná bývají zároveň pojmeno- 

váním zvykoslovného předmětu z proutí (např. pomlázka, dynovačka, mrskačka viz II-215 pomlázka – svazek 

prutů), další označují i velikonoční dárek, zpravidla vajíčka, získaný při obchůzce (např. v jz. Čechách bývá ten- 

to dárek označován výrazem pomlázka). Další názvy jsou motivovány zvykem vyšlehávat děvčata spleteným 

svazkem mladých prutů (šlahačka, mrskút). Na části zkoumaného území místo vyšlehávání proutkem se děvča- 

ta o Velikonočním pondělí polévají vodou (koupačka). 

Kromě rozdílů lexikálních, z nichž řada je odrazem daných motivací, byly zachyceny i rozdíly slovotvorné tý- 

kající se rodově odlišných odvozenin od slovesa mrskat (mrskút, mrskačka). Zeměpisně vyhraněné diference hlás- 

koslovné provázejí pouze přejatý výraz šmekústr. V jzč. oblasti se mnohde zvyk v starších dobách nevyskytoval. 

3  Na rozdíl od poměrně jednotného stavu v Čechách, kde je základním pojmenováním slovo pomlázka, je 

Morava spolu s přilehlou okrajovou částí sv. Čech značně diferencována. Názvy motivované šleháním vytvářejí 

výrazné areály v jižní polovině Moravy, jde o oblasti slov mrskút (v jižní části střm. nářečí) a mrskačka (ve stř. 

části vm. nářečí a s rozptýlenými výskyty zvl. na Českomoravské vrchovině) a dva oddělené areály výrazu šla- 

hačka (jeden mezi Kroměříží a Vsetínem, druhý v oblasti dolské a na Slovácku). Severní polovinu Moravy 

a území přilehlých Čech zahrnují čtyři areály hláskových variant přejatého výrazu šmekústr; této formy se uží- 

vá v centrální skupině střm. nářečí, na západě na ně navazuje oblast vč. varianty šmerkúst, na východě pak val. 

a slez. varianta šmigrúst a podoba šmergust (na Hlučínsku a Těšínsku). K tomuto rozsáhlému území se 

v Čechách přimyká areál slova koleda (vých. od Hradce Králové), jehož hlásková obměna kolada se dochovala 

v záp. Podkrkonoší. Ostatní lexikální ekvivalenty se vyskytují jen na menších územích. Je to náchodský a klad- 

ský název dynování, dále označení malovna na Telečsku, roucačka na Mikulovsku, kyčkování na Opavsku a sé- 

manticky odlišný výraz koupačka na Frenštátsku. 

Situace ve městech vesměs odpovídá venkovskému okolí, na sev. a záp. Moravě se v městské mluvě čas- 

těji objevuje výraz mrskačka. 

4 dynování  jen nář. — Snad souvisí s pol. dyngus ‚Velikonoční pondě- 

lí‘, to z něm. dingen ‚jednat o smlouvě‘ (což se dělo o Veli- 
konočním pondělí). 

 

kázání  v sled. významu jen nář.; KLA Znojemsko chodit kázat — 

Přenesením významu, motivace ne zcela jasná, snad souvisí 

s odříkáváním různých přání při pomlázce. 
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kolada  v sled. významu jen nář. — Viz koleda; -a- vzniklo náležitě 
z ä jako střídnice za nosovku ę. Jinde je -e- analogické 

podle dat. a lok. kolädě, koledě. 

koleda  v sled. významu jen nář. (SSČ ‚velikonoční dárek‘, říd. ‚Ve- 

likonoční pondělí‘) — Přenesením názvu novoročního zvyku na 

zvyk velikonoční, viz kolada. 

koupačka  v sled. významu jen nář. — Od koupat. 
kyčkování  jen nář. — Od předpokládaného nář. slovesa kyčkovat, to 

od nář. kyčka ‚karabáč‘ (srov. psl. *kyka ‚karabáč, třapec‘). 

malovna  jen nář. — Snad od malovat s expr. významem ‚bít‘, nář. 
specifickým sufixem -(ov)na. 

mrskačka  jen nář.; Jg též mrskouz, mrskouzka, SSJČ nář. — Od mrs- 

kat ‚bít důtkami, prutem aj.‘. 
mrskút  jen nář.; SSJČ též mrskut, obě nář. — Od šmigrust příklonem 

k mrskat. 

pomlázka  Jg, SSJČ — Od pomladit (srov. obsah zvyku, šlehání děv- 
čat, aby zůstala mladá). 

roucačka  jen nář. — Od předpokládaného nář. slovesa roucat (ety- 

mologie nejasná) ‚šlehat pomlázkou‘, srov. nář. rouca ‚po- 

mlázka, svazek prutů‘. 

šlahačka  jen nář.; Jg též šlehačka, obě mor., SSJČ nář., též šlohač- 

ka, šlehačka, šlachačka — Od nář. šlehat ‚bít‘. 
šmekústr, šmergust, šmerkúst, šmigrust  jen nář.; Jg šmerkus, 

šmerkous, SSJČ nář. šmigrust, šmerkust, říd. šmerkous — 

Přejato z něm. Schmeckostern. 
tatarec  jen nář. (Jg tatárek dem. ‚žíla nebo bič s olověnými uzly‘, 

SSJČ tatar nář., SSJ ‚pastýřský bič‘) — Od jména Tatarů, 

kteří údajně měli karabáče. 

5 pomláska Ju 3, 5, Ru 1, 2 — koleda Po 1 — polejvačka Ru 4 — choďit šlohat Ju 2, 6 — choďit šukat Ju 1, 2 

6 ASJ IV 347:19 a, b 

Hl 

217 kulatý (2067 b) — mapa s. 461 

1 M kulatý (kolatej 447) — gulatí 

kulovatý — kolovatej — gulovatí 

(„)okruh„y („okrung„y 833, 834, 84) 

2  Sledovalo se územní rozšíření adj. kulatý ‚mající podobu koule nebo kouli přibližně podobný‘ a jeho slo- 

votvorné varianty kulovatý, která má týž význam a ve spis. jazyce je hodnocena jako forma zastaralá a obecná. 

Z mapy je zřejmé, že tato forma, tvořená méně frekventovaným sufixem -ovatý, se v nářečích uchovává na ar- 

chaických okrajích jazykového území. Jde tedy o variantu starší, než je dnes obvyklý a převažující výraz kulatý. 

I tak jsou však obě tyto varianty, vztahující se formálně i významově ke slovu koule, poměrně mladé, protože ad- 

jektiva vyjadřující podobnost se jako kategorie utvářela až později. Ve staré češtině (a tak je ještě doloženo 

v slovníku Jungmannově) se i v sledovaném významu užívalo výrazu okrúhlý, třebaže toto slovo souvisí se 

subst. kruh a má – stejně jako nč. forma okrouhlý – primární význam ‚mající kruhový tvar nebo půdorys‘. Také 

výraz okrouhlý je v sledovaném významu v nářečích dosvědčen, ovšem jen zcela okrajově ve slezské oblasti 

a v návaznosti na nářečí polská. 

Vedle těchto slovotvorných a lexikálních rozdílů se na mapě sledují i varianty hláskoslovné, a to podoby 

se změnou k – g, (gulatý, gulovatý) a se střídáním u – o (kulovatý – kolovatý). 

3  Až na okrajový výraz okrouhlý (v přechodových nářečích čes.-pol.) zahrnuje prakticky téměř celou jazy- 

kovou oblast základní pojmenování kulatý. Slovotvorná varianta kulovatý vystupuje na periferiích českého jazy- 

kového území, a to odděleně na nepravidelných ústupových areálech v Čechách (jednak už ojediněle v zč. okra- 

jových úsecích a výrazněji dále v úseku lounském, na Mělnicku a v Podještědí, jednak na poměrně rozsáhlém 

území na jihu s výběžkem až na Pelhřimovsko a ve zbytcích na východě na Litomyšlsku) a na vých. Moravě (ze- 

jména ve stř. a sev. části vm. nář. oblasti). Obraz doplňují podoby s hláskovou obměnou kolovatý na jzč. okraji 

a vm. areál hláskových variant s g- (gulatý, gulovatý). 

4 gulatý  jen nář.; SSJ gulatý — Nářeční změnou k – g, viz kulatý. 

gulovatý  jen nář. — Nářeční změnou k – g, viz kulovatý. 
kolovatý  jen nář.; Jg též kolovitý — Adideací ke kolo, viz kulovatý. 

kulatý  Jg, SSJČ — Ke koule (stč. kúle, kule, to přejato ze stř. něm.). 

kulovatý  Jg, SSJČ ob. a zast. — Ke koule méně frekventovanou pří- 
ponou -ovatý, viz kulatý. 

 

okrouhlý  v sled. významu jen nář., stč. okrúhlý (též ‚mající podobu 

kruhu‘), Jg, pol. okręgły (SSJČ ‚mající kruhový tvar nebo 

půdorys‘, tak i SSJ okrúhly) — Od krouhat (to od kruh, psl. 

*kr gъ). 

5 kulatý Po 1, Ju 1–4, 6 — kulovatej Ju 5, Ru 3 

6 — 

Jč 
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218 velikonoční bochníček (2076) — mapa s. 463 

1 M mazanec 

bochánek (též 71) — bochňíček 

křechťik 103, 104 

2  Zjišťovaly se názvy velikonočního bochníčku, tj. tradičního velikonočního pečiva okrouhlého tvaru, peče- 

ného z pšeničné mouky a navrchu obvykle označovaného řezem ve tvaru kříže. 

Mapovány jsou rozdíly v rovině lexikální a slovotvorné (mazanec × křehtík × bochánek; bochánek × boch- 

níček). 

Řadu dalších pojmenování, typických především pro Moravu i Slezsko, mapa nezachycuje, protože ozna- 

čují pečivo připravované z odlišného těsta, popřípadně i jinak tvarované a namnoze plněné masem. 

3  Na většině území je základním nedubletním označením název mazanec, charakteristický především pro 

východní polovinu Čech a pro přilehlou část Moravy (Novoměstsko a Třebíčsko). Dále na Moravě se toto po- 

jmenování vyskytuje zcela sporadicky a rozptýleně, směrem k východu postupně mizí, ve Slezsku pak vůbec ne- 

existuje. V západní polovině Čech (vymezené zhruba tokem Vltavy) převládá slovotvorná dvojice 

bochánek/bochníček zachycená častěji též v Podkrkonoší. Názvu mazanec se užívá i na Domažlicku a v okrajo- 

vých úsecích szč. Sporadické označení křehtík bylo zaznamenáno v Podkrkonoší. Ne plně ekvivalentní pojme- 

nování křehňatka ‚velikonoční bochníček určený spíše pro chasu‘ jižně od Českých Budějovic nebylo mapová- 

no. 

Situace ve městech se nezjišťovala. 

4 bochánek  Jg též bochének a bochýnek, obě mor., dem. od bocheň, 

SSJČ, pol. bochenek. — Přejato přes něm. z latiny. 

bochníček  Jg, SSJČ (stč. bochnec ‚b. chleba‘, SSJ dem. k bochník 

‚pecen chleba‘) — Viz bochánek. 

 

křehtík  jen nář.; Jg ‚pečivo z mouky‘, SSJČ nář. — K křehký (psl. 

*krъchъkъ), popř. k slovesu křehnout. 
mazanec  stč., Jg, SSJČ (SSJ ‚druh koláče pečeného obvykle na svát- 

ky‘) — Od adj. mazaný. 

5 mazanec Ju 4, Ru 4 — klecinprót Ju 5 

6 — 

Bá 

219 kočičky (2075) — mapa s. 463 

1 M kočičky 

kocánky — koťánky (též 652, kućank’i 832–834, 84) 

koťátka 

barušky (barošky 703, 722) 

S bahňátka 755 

N palmičke, palme, ratolesťi 

2  Nář. pojmenování pro kočičky, tj. jehnědy jívy, se diferencují lexikálně, ale i slovotvorně (kočičky × ko- 

cánky × koťátka) hláskoslovně (např. kocánky × koťánky × kućanky). Sled položek v dotazníku (v kontextu Veli- 

konoc) navozoval nejčastěji asociaci s pruty, popř. se svazkem prutů z kvetoucí jívy, jež se světily v kostele na 

Květnou neděli. Stará tradiční pojmenování pro jehnědy jívy označují běžně též celé pruty s jehnědami a vzác- 

ně i keř jívy. Specifické pojmenování pro pruty vrby určené k posvěcení mají jen nářečí na Zábřežsku a na  

Frýdecku – palmy, palmičky – a na Boskovicku a Blanensku – ratolesti. Tyto výrazy jsme jako neekvivalentní 

z mapování vyloučili. 

Údaje získané přímým terénním výzkumem byly doplněny údaji z KLA. 

3  Nář. rozdíly se objevují pouze na Moravě a ve Slezsku. Celé Čechy a většinu Moravy charakterizuje vý- 

raz shodný se spis. jazykem – kočičky, jenž zvláště u ml. generace je už dnes obvyklý vlastně na celém zkou- 

maném území. Ve Slezsku (s nepatrnými přesahy na Valašsko) je však základní tradiční výraz kocánky, vých. od 

Ostravice koťánky (kućanki); doklady na jinak poměrně pravidelnou změnu á v o (koćonky) jsou vzácné. 

Ze stř. pruhu Moravy, zvl. z Prostějovska, Vyškovska, Slavkovska a od Kyjova, je doloženo též označení 

koťátka. Na menším území Lipnicka a Hranicka se vyskytuje dosud slovo barušky. Obě tato pojmenování byla 

zapsána jako relikty přetrvávající zpravidla už jen dubletně v mluvě starší generace. 
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Ve všech městech zkoumaného území je běžný výraz kočičky, jen ve Slezsku u starší generace přežívá do- 

sud forma kocanky. 

4 Všechny nář. výrazy vznikly přenesením pojmenování malých a hebce chloupkatých zvířat na základě podobnosti. 

bahňátka  jen nář.; Jg slc. a pol., Bš bahnatky horň., Kt též bahněn- 

ce mor., SSJ bahniatka lid. — Od bahnice ‚ovce‘ sufixem 
označujícím mláďata, srov. barušky. 

barušky  jen nář.; SSJČ nář., Kt, Bš — Přenesením dem. k nář. baru- 

še ‚ovce‘. 
kocánky  jen nář.; Bš, stč. kocana, kočana ‚rostlina‘ — Od zákl. kot-, 

*kotjanъky. 

kočičky  SSJČ, Jg („pupence na stromích, jehnědy, kupř. jívy“) — 

Přenesením dem. od kočka. 
koťánky  jen nář.; pol. nář. kocianki, kocenki, dluž. kóśanki, kóśańki 

— Přenesením dem. od mazlivého kotěna ‚malá samička 

kočky‘. 
koťátka  jen nář.; Bš — Přenesením dem. od kotě, srov. kočičky. 

5 kočički Ju 1–7, Ru 2–5 — wo„čički Po 1 — cica máca Ju 7 

6 ASJ IV 68, AJŚ 192 

Bh 

220 letnice (2077) — mapa s. 465 

1 M svatý duch (sf- duch 671, 738, svjatí duch 755) 

svatodušňí svátky (svatodušne s. 803) 

źelune śv’ynta 

letňice pomn. (letňíce 161, 162) 

2  Nář. pojmenování svatodušních svátků (křesťanských svátků slavených padesát dní po Velikonocích na 

památku seslání Ducha svatého) vykazují rozdíly lexikální a v typu pojmenování. Proti souslovím svatodušní 

svátky, svatý Duch, zelené svátky stojí jednoslovné označení letnice. Toto slovo je ve spis. jazyce plně syno- 

nymní se souslovím svatodušní svátky (srov. SSJČ), v mluvených projevech mimo oblast jzč. nářečí má však 

charakter slova přejatého ze spisovného jazyka, jde vlastně o výraz z náboženské terminologie. 

Sousloví svatý Duch se řadí k častým pojmenováním církevních svátků, které nesou jméno světce nebo ná- 

boženského pojmu, srov. např. Silvestr, Boží tělo, Boží narození apod. Na rozdíl od spis. jazyka, kde se toto sou- 

sloví vyskytuje jen v časových určeních s předložkou (srov. SSJČ „o svatém Duchu, zast. o svatém Duše, zast. 

o svatý Duch; do svatého Ducha, zast. po svatém Duše“), je v mor. nářečích zcela běžný také nominativ. Pokud 

bylo uvedené spojení zapsáno v Čechách, bývá rovněž jen v předložkových výrazech adverbiálního významu. 

V jednočlenných větách ve funkci predikativu stává též v prostém genitivu, např. brzy bude svatého Ducha. 

3  Sousloví svatodušní svátky, zabírající v podstatě celé Čechy, jz. Moravu a Zábřežsko, proniká do oblastí 

jiných pojmenování a do městské mluvy (výzkum byl realizován jen ve vnitrozemských městech, a tedy pouze  

u starší generace). Široký okraj jzč. nářečí (Českobudějovicko, Prachaticko, Klatovsko a Chodsko) charakteri- 

zuje výraz letnice. Ten se rozptýleně a vždy v dubletě vyskytuje také jinde na okrajích Čech, zejména na 

Litomyšlsku. Sousloví svatý duch je běžné na zbývající části Moravy a ve Slezsku mimo Těšínsko 

a Jablunkovsko; odtamtud se dokládá spojení zelené svěnta. 

4 letnice  stč. letnicě, Jg, SSJČ, SSJ zast. — Od adj. letní, popř. univer- 

bizací spojení letní svátky. 

svatodušní svátky  Jg, SSJČ, SSJ svätodušně sviatky, hluž. svjatki — 
Sousloví. 

svatý Duch  jako sousloví v nom. jen nář.; SSJČ pouze v časových 

určeních s předložkou, viz oddíl 2 — Přenesením pojmenová- 
ní náboženského pojmu na svátek. 

 

zelené svěnta  jako sousloví jen nář.; pol. Zielone Świątki, říd. 

Zielone Święta — Slovní spojení v návaznosti na pol. Adj. 
podle toho, že se uvedené svátky slaví v době, kdy je v pří- 

rodě všechno zelené. 

5 svatodušňí svátky Ju 7 — svatodušňí svátki Ju 2–5, Ru 1, 3, 4 — svatodušňi svátki Po 1 — svatodošňí svátki Ru 2 — svatorošňí svátki Ru 2 — sva- 

tý Duch Ju 7 — svatí Duch Ru 5 — svatej Duch Ju 1, 2 — svaté Duch Ju 6 

6 ASJ IV 349, SSA 9.98 

Bh 
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221 pouť (2080) — mapa s. 465 

1 M pouť f. (puňć 831, 832) — pout f. (též 626) 

pout m. (též 106, 419, pouť m. 113, 142, 158, 627) 

(„)otpust 

2  Mapa znázorňuje především rodové rozdíly u subst. pouť ‚putování na posvátné (poutní) místo‘. V sou- 

časnosti, zvláště v Čechách, je tento výraz také pojmenováním lidové zábavy spojené se slavností k uctění pa- 

mátky světce, jemuž je zasvěcen kostel. Na Moravě se v tomto druhém významu užívá nejčastěji výrazu hody 

(viz II-222 pouť (titulární slavnost)). Na Těšínsku se slovo pouť nevyskytuje (forma puňć je nář. adaptací přejaté- 

ho spis. výrazu) a v sledovaném významu se tu užívá jen slova odpust, jež sev. odtud má také význam posvíce- 

ní. 

Substantivum pouť se v nářečích vyskytuje ve dvou územně odlišných rodových variantách. Vedle větši- 

nového feminina pouť, shodného se spis. jazykem, zachovala se v nářečích původní podoba pout v rodě muž- 

ském (ovšem přešla k deklinačnímu typu „hrad“). Kromě toho se uvedené substantivum v 1. pádě ženského rodu 

diferencuje podle měkkého a tvrdého zakončení (pouť × pout). Maskulina měkkého zakončení (pouť) se vysky- 

tují zřídka, zpravidla jen jako analogické novotvary k archaické formě pout. V Čechách je forma pouť f. sekun- 

dární; vznikla analogicky podle nepřímých pádů z depalatalizované podoby pout f. Na Moravě je forma pouť f. 

původní (z psl. *p tь). 

3  S výjimkou Těšínska zahrnuje slovo pouť téměř celé jazykové území. Depalatalizovaná varianta pout m. 

vytváří výrazný areál, který spojuje vč. oblast s Novoměstskem a dále s Moravskokrumlovskem. 

Na ostatním území se užívá podob rodu ženského. Na areál maskulin pout navazují (nebo se s ním částeč- 

ně prolínají) stejně znějící feminina, pokrývající téměř celou již. polovinu Čech a přilehlou jz. část Moravy. 

Kromě toho se tyto podoby vyskytují ještě více či méně souvisle v svč. nář. oblasti. Varianta pouť, shodná se 

spis. jazykem, se nachází ve střč. a mor. dialektech a též na jzč. okraji. Převládá rovněž v městské mluvě. 

4 odpust  jen nář.; SSJČ nář., SSJ obl., pol. odpust — Nejasné, podle 

Mch od odpustit. 

pout  f. jen nář.; stč. pút — Depalatalizací ze staršího pouť f., viz 

tam. 

 

pout  m. jen nář.; stč. pút říd., Jg, SSJČ nář. — Depalatalizací ze star- 

šího pouť m. 
pouť  f. Jg, SSJČ, SSJ pút — Z psl. *p tь  f./m. ‚cesta‘ i ‚putování‘; 

specifikací.

5 pouť f. Ju 3–5, Ru 2 — póť f. Ju 6 — pout m. Ju 1, 2, 4, Ru 4 — walfárt Po 1 

6 — 

Bá 

222 pouť (titulární slavnost) (2098 a) — mapa s. 467 

1 M pouť f. 

pout  m./f. (pouť m. 113, 142, 158) 

hody 

 hotki 

posvíceňí (posficeňi 807, posvicéň 611, 612, 614) 

(v)otpust 

krmaš m. (též 827, též krmáš 749) — k’ermaš (též kermaš 830) — karmaš 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty pro tzv. titulární slavnost, tj. pův. církevní slavnost k uctění památky světce, 

jemuž je zasvěcen místní kostel, spojenou s lidovou zábavou, různými atrakcemi apod. Na Moravě a ve Slezsku 

mohou však některé zapsané výrazy označovat též výroční oslavu vysvěcení kostela, rovněž spojenou s lidovou 

veselicí a hodováním. V Čechách se oba významy rozlišují (pro druhý význam se tu užívá slova posvícení). 

K mapování na husté síti byla položka regionalizována na Moravu. 

Nář. materiál se diferencuje zejména lexikálně; doloženy jsou též rozdíly hláskoslovné (např. pout 

f. × pouť f., krmaš × kermaš × karmaš), slovotvorné (hody × hodky) a rozdíly v rodu (pout m. × pout f.). 

Rozdíl mezi pout f. × pouť f. pokládáme za hláskoslovný; u obou podob je genitiv zakončen na -i. U po- 

doby pouť m. nemáme genitivní formu doloženu, proto ji z praktických důvodů podřazujeme pod pout m. 

K přesnému zeměpisnému rozšíření forem pout m., pout f. a pouť f. viz II-221 pouť. 
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Ve snaze odlišit titulární slavnost od tzv. císařského posvícení byly zejména na Moravě zapsány nář. ekvi- 

valenty porůznu ve spojení se shodnými či neshodnými přívlastky. Tyto rozlišující atributy vztahující se k svět- 

ci, jemuž je místní kostel zasvěcen, nebo k období konání slavnosti (např. bartolomějský, kateřinský, václavský, 

dušičkový, jarní; na Františka, na Petra a Pavla apod.), k charakteru slavnosti, popř. vyjadřující její vztah k tzv. 

císařskému posvícení (malý, mladý) jsou redundantní, a proto byly z mapování vyloučeny. 

Hláskoslovné varianty krmaš/kermaš/karmaš jsou výsledkem rozdílné hláskové adaptace slova cizího pů- 

vodu v českém jazykovém prostředí; k jejich přesnějšímu zeměpisnému vymezení viz II-223 posvícení (císař- 

ské). Označení karmaš je ve slezských nář. a na Valašsku doloženo též ve významu ‚menší hostina po křtu‘ nebo 

‚po pohřbu‘ (Bš). 

3  K základní lexikální trichotomii pouť f. / pout f., pout m. × hody × krmaš/kermaš/karmaš přistupují re- 

gionalismy odpust a posvícení. 

Čechy s přesahy zhruba na záp. polovinu Moravy dokládají pojmenování pouť f., pout f. a pout m. Podoba 

pouť f. byla zapsána též ve stř. úseku vm. nář. a v nář. skupině frenštátské. 

Vých. polovina Moravy užívá v sledovaném významu výraz hody; deminutivní forma hodky byla zazna- 

menána zvláště na Kroměřížsku. 

Záp. skupina slez. nář. se vyděluje ekvivalentem karmaš m., její nejvýchodnější úsek podobou krmaš 

a Těšínsko hláskovou variantou kermaš. Pro Hlučínsko a většinu přechodných nář. česko-polských je charakte- 

ristické označení odpust m. 

Na Třebíčsku a Znojemsku vytváří menší areál výraz posvícení. 

Městská mluva je téměř shodná s nář. okolím. O ústupu tradice této slavnosti ve městech svědčí situace 

v některých městech v sm. pohraničí: z nich nář. ekvivalenty nejsou doloženy. 

4 hodky  jen nář. — Formální dem. k hody, viz tam. 

hody  v sled. významu jen nář.; Jg slc. a mor. ‚posvícení‘, SSJČ plt. 
nář. ‚posvícení‘, SSJ ‚památka založení nebo posvěcení chrá- 

mu a hostina v tento den‘ — Z psl. *godъ pův. ‚příhodný čas‘ 

(hod v češtině znamenalo svátek s bohatým jídlem, pak i jen 
hostinu). 

karmaš  jen nář.; Jg též karmeš, ‚posvícení, hody‘, Bš ‚císařské po- 

svícení‘ Opav., Kl karmáš, karmeš ‚posvícení‘ — Viz kermaš. 
kermaš  m. jen nář.; Jg kermeš slc. ‚posvícení‘, SSJ kermeš nář. 

‚hody spojené s lidovou zábavou‘, pol. kiermasz, ‚místní kos- 

telní slavnost, obvykle při příležitosti svátku patrona daného 
kostela‘, hluž. kermuš, kermuša ‚posvícení‘ — Adaptací výra- 

zu přejatého z němčiny; viz krmaš. 

krmaš  jen nář.; Kt, Bš, laš., SSJČ nář., u všech krmáš ,posvícení‘ — 
Adaptací výrazu přejatého z něm. (střdn. kermesse = spis. 

Kirmes (Kirchmesse) ‚posvícení‘). Nář. realizací se slabič- 

ným r (vzniklým hyperkorektním krácením výchozí skupiny 
-ir-) a slezským krácením z krmáš (srov. 1 M, b. 749). 

odpust  m. jen nář.; Kt ‚posvícení‘ u Opavy, SSJČ nář., Bš ‚pouť, 

pouťová slavnost‘, SSJ ‚památka založení nebo posvěcení 
chrámu‘, pol. ‚místní kostelní slavnost, obvykle při příleži- 

 

 

 tosti svátku patrona daného kostela‘ (Jg ‚odpuštění, dovole- 

ní‘) — Etym. nejasné; patrně od odpustit, to z psl. *pustiti 

(Mch). 
posvícení  v sled. významu jen nář. (stč. posvěcenie, posviecenie, zř. 

posvacenie ‚výroční svátek na památku zasvěcení chrámu‘, 

Jg ‚posvěcení chrámu‘, též ‚hody posvícenské‘, SSJČ též 
poscení nář. ‚podzimní výroční slavnost s lidovými zábava- 

mi na památku posvěcení chrámu‘, citováno z PSJČ) — Ze 

stč. posvětiti ‚požehnat‘ (to z psl. *svętъ); délka patrně vznik- 
la až v dějovém jméně (posviecenie). Nový význam ‚pouť‘ 

patrně vlivem mor. hody, které znamená jak ‚pouť‘, tak ‚po- 

svícení‘. 

pout  f. jen nář. (stč. pút f. ‚pouť, cesta, putování‘) — Depalatalizací 

z pouť; viz pout m. a pouť f. 

pout  m. jen nář.; stč. pút m. ‚pouť, cesta, putování‘, Jg též pút m. 
zast. ‚posvěcení chrámu‘, SSJČ nář. ‚titulární slavnost‘, Bš 

záp. Mor. — Z psl. *p tь m. pův. ‚cesta‘, ‚chůze‘. Slovo 

izolované. Užší význam ‚titulární slavnost chrámu‘ je z 
‚putování‘ na posvátné místo. Tvrdé zakončení důsledkem 

historické depalatalizace. 

pouť  f. Jg ‚posvěcení chrámu‘, SSJČ ‚titulární slavnost‘ — Z psl. 
*p tь m./f.; viz pout m. 

5 — 

6 ASJ IV 350 

Ši 

223 posvícení (císařské) (2098 b) — mapa s. 467 

1 M posvíceňí (posvicéň 610–614, posceňi 130, 147, 148, pochceňi 161, 162) 

hody 

krmaš (též krmáš 749) — kermaš (k’ermaš 831, 833–836, 84) — karmaš 

2  Zjišťovaly se nář. ekvivalenty pro tzv. císařské posvícení. Jeho vznik je spojen s osobou císaře Josefa II., 

který z důvodu omezení počtu posvícení stanovil v r. 1786 jednotné datum konání posvícení na neděli po sv. 

Havlu (16. říjen). Toto tzv. císařské posvícení se však zcela neujalo (srov. chybějící pojmenování v řadě lokalit  
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na stř. a vých. Moravě) nebo bylo slaveno jako další vedle tradičního posvícení, tj. pův. výroční oslavy vysvě- 

cení kostela. Od nář. ekvivalentů pro tzv. titulární slavnost (viz II-222) se liší jednak nedostatkem výrazů odpust 

a pouť, jednak poněkud odlišným územním rozložením shodných pojmenování. 

Nář. materiál se člení lexikálně, ale i hláskoslovně (krmaš × kermaš × karmaš). 

Poměrně často, avšak nesystematicky zachytil nář. výzkum pojmenování posvícení, hody, krmaš/ker- 

maš/karmaš ve spojení s adjektivem. Tyto rozlišující atributy, vztahující se k původu posvícení (císařský, 

starý), k jeho charakteru (velký, hrubý ,velký‘), popř. k období jeho konání (např. havelský, václavský, mar- 

tinský, kateřinský aj.), byly podobně jako u ekvivalentů pro pouť (podle patrona kostela) z mapování vy- 

loučeny. 

U výrazu posvícení má pravidelné krácení koncového í v Čechách poněkud menší rozsah, než je uvedeno 

v PRO A lc. Krácení se omezuje zejména na nář. oblast východočeskou. 

3  Mapa dokládá výraznou lexikální, v podstatě česko-moravsko-slezskou trichotomii představovanou lexé- 

my posvícení × hody × krmaš/kermaš/karmaš. 

Výraz posvícení, shodný se spisovným jazykem, je charakteristický pro celé Čechy a záp. Moravu (ve 

vých. okraji svč. nář. se jako ojedinělé relikty dochovaly hláskové podoby poscení a pochcení). 

Pro zbývající území Moravy je typické označení hody. 

Slezsko se vyčleňuje nář. ekvivalenty krmaš, kermaš a karmaš. Forma krmaš je rozšířena ve frenštátském 

úseku slez. nář. a v úseku ostravickém, označení kermaš se vyskytuje zvláště v přechodných nář. česko-pol- 

ských, podoba karmaš byla zapsána v záp. úseku slez. nář. 

Situace ve městech je téměř shodná s nář. okolím, výraz posvícení byl v mor. a slez. městech zachycen jen 

sporadicky. 

4 Viz II-222 pouť (titulární slavnost), oddíl 4. 

5 posvícení Ju 3, 5, Ru 2, 4 — posvíceni Ju 1, 2 — hodi Ju 6, Ru 4 — hody Ju 7 — kirvaj Ru 4 

6 — 

Ši 

224 Boží hod vánoční (2102) — mapa s. 469 

1 M boží hod — bóží hod 

hod boží — hod bóží 

boží narozeňí (božjé n. 755, bože n. 801, 832–834, 84) — bóží narozeňí 

božího narozeňí — bóžiho narozeňi 

narozeňí páňe 

velká neďele (též 106, 502) 

S velkej deň 137, boží deň 644 

N první svátek (vánoční) 01, 05, 06, 30–32, 63, prvňí vánoční svátek 08, prvňí den vánočňí 02, pjetadvacátího 03, 21, 22, 25 

2  Mapa sleduje nářeční označení prvního svátku vánočního (25. prosince), křesťanského svátku zasvěcené- 

ho památce Kristova narození. Východiskem zachycených pojmenování je liturgické označení Solemnitas nati- 

vitatis Domini (Slavnost narození Páně), v běžném úzu jsou však živé další paralelní názvy, zpravidla víceslov- 

ná ustálená spojení, jejichž základem jsou substantiva narození nebo hod (tj. slavnost). K nim se připojuje adj. 

boží, které je neliturgickým, lidovým ekvivalentem archaického posesivního tvaru Páně, doloženým už ve staré 

češtině. Spojení Boží narození, latinské předloze nejbližší, se vztahuje jen k 25. prosinci, kdežto sousloví Boží 

hod nebo Hod boží může označovat hlavní svátek vánoční, velikonoční i svatodušní. (Jinak se slovem hody ozna- 

čovala slavnost posvěcení chrámu, viz II-223 posvícení.) Spojení Velká neděle je přeneseným pojmenováním 

označujícím původně hlavní svátek velikonoční. 

Eliptické genitivní spojení Božího narození (tj. slavnost, svátek, den Božího narození) koresponduje s tra- 

dičním označováním kalendářních dní podle jmen světců (srov. i obdobnou formu Štěpána jako označení dru- 

hého svátku vánočního, II-225 svátek sv. Štěpána). U méně častého sousloví Narození Páně není zřejmé, zda jde 

o tvar nominativní či genitivní. 

Mladá generace tyto tradiční názvy zpravidla už nepřejímá a ani novější, v době výzkumu oficiální ozna- 

čení první svátek vánoční do mluvy mládeže příliš neproniklo. 
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3  Mapa představuje základní dichotomii českého označení Boží hod a mor. a slezského pojmenování Boží 

narození, které je časté i v svč. oblasti (zde už místy v dubletě s nověji proniklým označením Boží hod). Při vých. 

okraji svč. nář. se dále vyčleňuje menší areál názvu Velká neděle. V oblasti výrazu Boží narození bylo místy roz- 

ptýleně zapsáno (častěji na Moravě, a to zejména v její jižní polovině, soustředěněji na Kroměřížsku) i původní 

liturgické označení Narození Páně. 

V areálu sousloví Boží hod se vyhranilo souvislé území nedubletního názvu Hod boží, tedy spojení s ustá- 

leným postponovaným přívlastkem (zvláště v okolí Prahy a v širokém pásu na přechodu mezi střč. a jzč. nářečí- 

mi a odděleně též na Vysokomýtsku). Rozptýleně je toto spojení doloženo i jinde. Méně zeměpisně vyhraněný 

je výskyt genitivního označení Božího narození — zvláště na širším Boskovicku (v Podkrkonoší v podobě Bóžiho 

narození). 

Na území Čech je hláskoslovnou izoglosou vymezena svč. a střč. oblast adj. bóží (se zdlouženou samo- 

hláskou o). 

V mluvě staré městské generace se udržují názvy tradičního okolí, kdežto mluva mládeže často již ustále- 

né označení nemá. 

4 Boží den  jako sousloví jen nář. — Ojedinělé slovní spojení (srov. 

Boží narození a Velký den). 

Boží hod, Hod boží  stč., Jg hod boží, SSJČ — Slovní spojení (SSJČ 
hod círk. ‚hlavní svátek‘; podle Holuba-Kopečného ‚radost- 

ná doba‘). 

Bóží hod, Hod bóží  jen nář. — Nář. zdloužením samohl. o, viz Boží 
hod. 

Boží narození  jako sousloví jen nář.; stč., Jg Hod božího narození 

(též Boží narození ‚Vánoce‘), SSJ Božie narodenie hovor. — 
Slovní spojení. 

 

Božího narození  jen nář. — Eliptické genitivní slovní spojení (místo 

slavnost, svátek, den Božího narození). 

Bóží narození, Bóžiho narození  jen nář. — Nář. zdloužením 
samohl. o. 

Narození Páně  SSJČ — Slovní spojení, archaický přivlastňovací adj. 

tvar páně (od pán). 
Velká neděle  jako sousloví jen nář.; Jg veliká neděle — Slovní spoje- 

ní. 

Velký den  jako sousloví jen nář. — Ojedinělé slovní spojení (srov. 
Velká neděle a Boží den). 

5 boží hod Ju 5 — bóži hod Ju 6, Ru 4 — bóží hod Ju 1, Ru 2 — hod boží Ju 3 — Krista pána narozeňi Ju 6 — prvňi svátek Po 1 — prvňi den svát- 

ku Ju 2 

6 — 

Hl 

225 svátek sv. Štěpána (2103) — mapa s. 471 

1 M Šťepána (Štefana, Chčepána) 

koleda — kolada 

prostředňí svátek 

N spjevačky 816, koleda 161, druhej svátek (vánočňí) 211, 315, 452, 459, 01, 05, 06, 08, 25, 32, 41, 59, druhí den vánočňí 02, 30, 31, 
šestadvacátího 03, 22, dvacátího šestího 25 

2  Mapa sleduje zeměpisné rozšíření nář. ekvivalentů názvu druhého vánočního svátku (26. prosince). 

Nejčastěji je pojmenován tradičním jménem patrona, jemuž je zasvěcen. Genitivní tvar Štěpána je elipsou za 

úplné souslovné označení svátek svatého Štěpána. Ojediněle bylo též zachyceno spojení svatého Štěpána (ma- 

pováno jako Štěpána). Kromě toho se na části území Čech užívá mladších nář. označení, a to koleda a prostřed- 

ní svátek (v lexik. archivu ÚJČ jsou oba výrazy doloženy až u Třebízského). Název koleda je motivován tradič- 

ní kolední obchůzkou, souslovné pojmenování prostřední svátek je analogickým označením podle 

Velikonočního pondělí (tj. druhého svátku velikonočního); u hlavních křesťanských svátků bylo totiž po Božím 

hodu zasvěceným svátkem i úterý. 

Mladá generace jednotlivé vánoční dny speciálními výrazy už zpravidla nepojmenovává (srov. též II-224 

Boží hod vánoční). 

3  Diference v pojmenování sledovaného svátku jsou pouze v Čechách, pro něž je charakteristická trichoto- 

mie Štěpána × prostřední svátek × koleda. Názvu Štěpána se kromě souvislého území zaujímajícího většinu svč. 

oblasti a celou Moravu se Slezskem užívá ještě při jč. okraji a jako dublety i jinde v Čechách. Pro jz. Čechy 

a záp. část střč. oblasti je charakteristické souslovné pojmenování prostřední svátek. K archaickým okrajům však 

tento výraz všude nedospěl (srov. často ještě nedubletní výskyt označení Štěpána zvl. na úseku prachatickém 

a doudlebském). I to potvrzuje skutečnost, že jde o název poměrně mladý. Na přechodu mezi areály prostřední 

svátek a Štěpána je oblast názvu koleda zaujímající zvláště východ střč. oblasti. V přilehlé oblasti svč. (Pojizeří) 
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se uchovala archaická varianta kolada. Výraz koleda je tradičním nářečním pojmenováním také na Chodsku, 

rozptýleně byl jako dubleta zapsán i jinde v záp. části zkoumaného území. 

Těchto názvů užívá též stará generace, do mluvy městské mládeže však zpravidla už nepřešly.

4 kolada  jen nář. — Pův. nepřehlasovaná podoba, viz koleda. 

koleda  SSJČ — Přenesením významu, slovo s významem ‚vánoční 

píseň‘ přejaté z lat. calendae; ze starší podoby kolęda vznik- 
la forma kolada; podoba s -e- vyrovnáním podle dat. a lok., 

kde nastala přehláska. 

 

prostřední svátek  jako sousloví jen nář.; Kt — Slovní spojení. 
Štěpána  SSJČ, SSJ Štefana — Genitivní eliptické označení svátku 

jménem patrona. 

5 koleda Ju 5, Ru 2, 4 — Štěpána Ju 1–3, 6, Ru 2, 4 — druhej svátek Po 1 — druhej den svátku Ju 2 — druhej den Vánoc Ju 3 

6 — 

Hl 

226 rozinka (2105) — mapa s. 471 

1 M rozinka (ruzýnka 738, rožinka 106, 136, rožínek 136) — rozínka (též 301, 307, 310, 407, 424, 445, 446, 

448–451, 457, 460, 44) — rozenka (též 813 nedubl., ru- 801, 830, 831, 835, 836) — hrozinka 

(turecká h. 746, hrozinek 627, hrozínka 618, 704, 738, 748) — hrozénka (též 743, hrozének 

731) — hrozenka 

hrozna f. (též 812 nedubl.) 

hrozno n. (hrozen 815) 

cibéba f. (cibeba 465, 518, 519, cibébla 618, 619, cibépka 629, 634) 

cibébí n. 

vajnperla 604 (vajpidle 515, vamprle 613) 

N sultánka 51, korynta 801 

2  Mapa zaznamenává nář. výrazivo pro rozinku, tj. sušenou bobuli vinné révy. Pro tuto reálii existují ve spis. 

jazyce dvě hláskové podoby téhož lexému, totiž rozinka a hrozinka; ty se v jednotlivých nářečích ještě dále di- 

ferencují hláskoslovně (např. hrozinka × hrozínka × hrozenka × hrozénka), zřídka též slovotvorně (hrozin- 

ka × hrozna × hrozno × hrozinek). Rozdíl hrozinka × rozinka chápeme jako rozdíl hláskoslovný, třebaže se 

k dnešní podobě těchto výrazů dospělo různými cestami (rozinka z něm. Rosine, hrozenka z hrozen, hrozinka 

kontaminací rozinka a hrozenka); obě podoby jsou si hláskově velmi blízké. Lexikálním protikladem výrazu ro- 

zinka (a jeho variant) je regionalismus cibéba, resp. cibébí. 

Z mapování jsme vyloučili pojmenování sultánka, protože označuje pouze velké žlutohnědé rozinky do- 

vážené z Malé Asie, a dále výraz korinta, poněvadž slovo korintka se užívá k označení malých rozinek z řecké 

révy (nazvaných podle Korintu). 

Položka byla určena pro výzkum na řídké síti. Na Moravě však byla zkoumána na síti husté, což umožni- 

lo podat přesnější obraz územní diferenciace. V Čechách je jazyková situace jednoduchá, a proto je mapa regi- 

onalizována na Moravu. 

3  Poměrně pestrá jaz. situace na Moravě (přinášející rozdíly lexikální, slovotvorné a hláskoslovné) kontras- 

tuje se situací v Čechách, z nichž se dokládá jediný lexém rozinka; ten je typický pro celé Čechy s malým pře- 

sahem na Zábřežsko a místy proniká i do čm. nář. Odděleně v hláskové podobě rozenka se vyskytuje též v pře- 

chodných nář. česko-polských a při sz. okrajích Slezska. 

V podstatě na celém zbývajícím území Moravy a Slezska se dokládá podoba hrozinka nebo její varianty: 

hrozenka v středoopavském typu slez. nář. a místy na Uherskobrodsku, hrozénka na záp. Valašsku a při záp. 

okrajích Slovácka. Slovotvorná varianta hrozna se vyčleňuje na vých. Valašsku a forma hrozno n. na 

Frenštátsku. 

Pro již. Moravu včetně jemnického úseku a většinu dolských nář. je charakteristický lexém cibéba (ne- 

zřídka se vyskytuje v dubletě s pojmenováním hrozinka), na Znojemsku a širokém Brněnsku se častěji dokládá 

jeho varianta cibébí. 

Přejatý výraz vajnperla se objevuje ojediněle na jz. cípu Moravy v obcích u bývalého něm. osídlení. 

Situace ve městech na Moravě je v podstatě shodná s příslušným venkovským okolím, do oblasti výrazu 

cibéba proniká pojmenování (h)rozinka. 
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4 cibéba  f. jen nář.; SSJČ nář. (SSJČ potrav., SSJ, u obou ‚druh vel- 

kých rozinek s jádry‘, pol. cybeba ‚velká rozinka‘, ALJ ci- 

bébke han. Prostějov ‚jemné hrozinky‘) — Z něm. Zibeben 

‚nejlepší největší hrozinky‘, to přes ital. zibibbo z arabštiny. 

cibébí  n. jen nář. — Z cibéba formantem -í utvořeno kolektivum, viz 

tam. 

hrozenka  jen nář.; Jg — Od hrozen sufixem -ka. 
hrozénka  jen nář.; Jg — Z hrozenka sekundárním zdloužením samo- 

hlásky e před sonantní souhláskou n, viz hrozenka. 

hrozinka  Jg, Kt též hrozinka, SSJČ (zprav. mn. hrozinky), SSJ hro- 
zienko n. (zprav. mn. hrozienka), hluž. hrózynka — Z rozinka, 

náslovné h- na základě spojení s hrozen. 

 

hrozna  f. jen nář. (Bš hrozna Zlín ‚hrozen‘) — Z hrozno změnou 

rodu, viz tam. 
hrozno  n. jen nář. (Jg, SSJ slc., Bš horň., laš., u všech ‚hrozen‘) — 

Rozšířením významu v návaznosti na sloven. 

rozenka  jen nář.; Jg slc. — Z něm., viz rozinka, -e- na základě spoje- 
ní s hrozen. 

rozinka  Jg, SSJČ (zprav. mn. rozinky), pol. rodzynka, rodzynek m., 

hluž. rózynka — Z něm. Rosine, to z fr. raisin ‚hrozen‘ (lat. 
racēmus). 

rozinka  jen nář.; Kt — Dloužením -i- z rozinka, viz tam. 

vajnperla  jen nář. — Složenina patrně z něm. Wein ‚víno‘ a Perle 
‚perla‘.

5 — 

6 — 

Pv 

227 vánočka (2104) — mapa s. 473 

1 M vánočka (vja- 755) 

houska 

husce f. 118, 119 

šťedrovňice (šťedrák 113) 

šťedrovka 

calta (celta 43) 

pletenka 678, 752 (-énka 503) 

pleteňice 

pletenec 504, 679, 727, 49 

žemle 136, 502, 615 

vandrovňice 214, 215 

štrycle, štricle (štrice 137, 461) — štrucla (štruzla 826, strucla 802) — trucle 137, 644 

N křóťinka 613 

2  Zjišťovala se nář. pojmenování pro pečivo podélného tvaru pletené z pramenů kynutého těsta a pečené 

o Vánocích. Nář. materiál se diferencuje hlavně lexikálně, méně slovotvorně (např. štědrovnice × štědrovka; ple- 

tenice × pletenec × pletenka) a málo hláskoslovně (např. štricle × štrucle). 

Kromě několika výrazů přejatých jsou nář. označení motivována buď dobou, kdy se uvedené pečivo při- 

pravovalo (Vánoce = vánočka, Štědrý den = štědrovka), nebo způsobem zhotovení a tvarem (pletenka, houska), 

popř. určením (pro vandrovníky = vandrovnice). 

V oblasti vm. nářečí jde o reálii poměrně novou; tam se peklo jiné pečivo (např. makovec). Bš dokládá od- 

tud slovo skłádanka, ale to nebylo naším výzkumem zachyceno. 

Na Mladoboleslavsku (např. v b. 214) má plurálová forma vánočky též význam ‚pracovní volno chasy 

o vánočním týdnu‘, SSJČ ‚prázdno při střídání služby (v hospodářství) kolem Nového roku‘, srov. také sloveso 

vánočkovat ‚mít pracovní volno‘. 

3  V podstatě na celém zkoumaném území je dnes už běžný výraz vánočka. Ten se na větší části Moravy 

vyskytuje nedubletně. V Čechách je situace složitější; vedle slova vánočka se zde totiž pravidelně užívá ještě 

označení houska (na Kladsku husce). Ve větších celcích na okrajích Čech se výraz vánočka (spíš výjimečně 

výraz houska) střídá s dalšími tradičními pojmenováními, a to v již. Čechách a na Domažlicku s výrazem cal- 

ta, v záp. polovině svč. nářečí se slovem štědrovnice (na již. okraji uvedené oblasti se slovotvornou variantou 

štědrovka). Výraz štědrovnice vytváří dále enklávu na Třebíčsku. Na Litomyšlsku je ještě malé kompaktní 

území výrazu pletenice. Další slovotvorné varianty od téhož základu se vyskytují sporadicky zvláště na 

Moravě. 

Ve Slezsku a na Moravě byl vedle označení vánočka u starší generace zapsán přejatý výraz štrucle (sev. 

část Slezska), štrycle (zejména sev. okraj vm. nářečí a širší Boskovicko) a trucle (Zábřežsko). 

Ve všech městech se užívá slova vánočka, případné jiné nář. ekvivalenty mají návaznost na své venkovské 

okolí. 
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4 Výrazy calta, houska, štrycle, žemle, pleténka mají v nářečích také význam ‚podlouhlý chléb‘ a ‚houska‘ (srov. I-133 podlouhlý 

chléb, I-137 houska). 

calta  jen nář.; Kt (stč. ‚houska‘, Jg též calda ‚veliký pletenec‘, SSJČ 

nář. ‚druh koláčů, placka‘, hluž. calta ‚houska‘) — Přejato ze 

střhn. (něm. dial. Zaltl). 

houska  Jg též houska vánoční, SSJČ obl. (stč. húska ‚houska‘) — 

Podle Mch přenesením významu (houska dem. od husa); vá- 
nočka velikostí a tvarem připomíná upečenou husu. 

husce  f. jen nář. (stč. húscě ‚houska‘, Jg ‚podlouhlý chléb, houska‘) 

— Přenesením významu formálního dem. k husa, viz houska. 
pletenec  v sled. významu jen nář.; Jg (též ‚koláč, pečivo šestineděl- 

kám do kouta‘), SSJ (SSJČ ‚pletené a do kruhu stočené peči- 

vo‘) — Od adj. pletený, to od zákl. plet- (‚plésti‘). 
pletenice  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ pletenica (stč. ‚splétané 

pečivo‘, SSJČ ‚velká pletená houska‘) — Viz pletenec. 

pletenka  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ (SSJČ též pleténka, ple- 
týnka, pletynka poněk. zast. a nář. ‚velká pletená houska‘) — 

Viz pletenec. 

štědrovka  Jg, SSJČ poněk. zast. ob., též štědrůvka nář. — Viz štěd- 
rovnice. 

štědrovnice  Jg, Kt též štědrovnička, SSJČ poněk. zast. ob. (SSJ 

štědrák ‚druh koláče, který se jí na Štědrý večer‘) — Od adj. 

štědrý; štědrovnice se pekly a jedly o Štědrém dni. 

štrucle  jen nář.; pol. strucla (Kt štrucla i štruca ‚podlouhlý chléb‘ 

Ostravsko) — Přejato z něm. 
štrycle  jen nář. (SSJČ ‚podlouhlý chléb, podlouhlé pečivo‘) — 

Přejato z něm. 

trucle  jen nář. — Přejato z něm. 
vandrovnice  v sled. významu jen nář. — Od adj. vandrovní, to od 

vandr (SSJČ ‚cestování‘; srov. nář. slez. vandrovat ‚střídat 

o vánocích službu u sedláka‘). 
vánočka  Jg též vánočnice a houska vánoční, SSJČ, SSJ vianočka 

hovor. — Univerbizací z vánoční houska, vánoční buchta. 

žemle  v sled. významu jen nář.; Kt Policko (Jg i SSJČ ‚houska‘) — 
Přejato z něm. 

5 vánočka Ju 3, 4 — vanočka Ru 4 — houska Ju 2, 4, 5, Ru 1–4 — šťedro„ka Ju 1 

6 — 

Bh 

228 křížaly (2107) — mapa s. 475 

1 M křížaly (kříšťata 433, kříšťali 225) 

křížalky (gřižalke 639) — kříželky 638, 668, 669 

křížanky 729, 730, 746 

kroužaly 

kroužalky (-álki 162) — krouželky 

krájanky (krajánky 672, 679, 711,712, krajanky 678, 684, 685, 709, 727, 731, 745) 

krajački 712–714 

sušenki (též -énki 713) — sušánki (-anki 442, šušanki též 306, 307) 

sušené 643, 718, 734 (suché 729, 744) 

sucháry 

sucháří 727, 729 

pečky (-k’i) 

ščepány (ščepaně 682, 683) 

ščípałky 

ščípky (ščjépki 755, ščepinki 681, šípki 701) 

hloza (hlóza 716, hlomoz 661) 

mrňa 642 (suchá m. 641, 719) 

špajtle 675 (eplšpejtle 306, špargle 307, 308, eplšparkle 311) 

2  Mapa ukazuje územní rozšíření nář. pojmenování křížal, tj. usušeného, zpravidla rozkrájeného ovoce (nej- 

častěji jablek). Výzkum této položky narážel na některé problémy: místy (zvl. na jihu Čech) se sledovaná reálie 

běžně vyskytuje až v novější době a její označení má buď povahu pojmenování popisného (sušené ovoce, suše- 

ná jablka) – to nebylo mapováno –, nebo bylo přejato ze spisovného jazyka. Někde se jedním názvem pojme- 

novávají všechny druhy usušeného ovoce, ať už krájeného, nebo celého (týká se často slov sušenky, sucháry, hlo- 

za), jinde se přesně odlišují sušená jablka, event. hrušky, od sušených švestek (tak je tomu např. ve Slezsku a na 

vých. Moravě zejména u výrazů pečky, krájanky, štípalky, štípky, které zde mají jen význam krájených křížal). 

Slovo hloza a mrňa znamená místy ještě ‚rozvařené sušené ovoce‘. V b. 512, 605 a 748 příslušné pojmenování pro křížaly 

označuje též sušený nakrájený tuřín. 

Kromě diferencí lexikálních přináší zapsaný nářeční materiál diference slovotvorné (např. křížaly × kří- 

žalky × křížanky, sušenky × sušené, krájanky × krajačky, štěpany × štípalky × štípky) a hláskoslovné (např. su- 

šenky × sušánky, křížalky × kříželky). Materiál získaný přímým terénním výzkumem byl doplněn podle KLA. 
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Pokud jde o motivační zdroje nář. pojmenování, převažují lexémy odvozené od sloves označujících děle- 

ní nebo okrajování ovoce (krajanky, křížaly, kroužaly, štěpany) nebo proces sušení křížal (pečky, eplšparkle). 

3  S poměrně jednoduchou nářeční situací v Čechách kontrastuje Morava s větším počtem lexémů, navíc slo- 

votvorně bohatě obměňovaných. 

Kromě jzč. okraje, kde se vyskytují výrazy sušenky/-ánky, charakterizuje v podstatě celé Čechy s malými 

přesahy na záp. Moravu výraz křížaly. Formální dem. křížalky zabírá velkou část střm. nářečí; většinou dublet- 

ně se vyskytuje též na sz. okraji Čech. 

Větší územní celky vytvářejí na Moravě pojmenování kroužaly (mezi Jihlavou a Znojmem) a jeho slovo- 

tvorná obměna kroužalky (zejména sev. Znojemsko, Moravskokrumlovsko a již. Brněnsko), dále výraz krájanky 

(zvl. střed. část vm. nářečí a Kroměřížsko), štěpány (Zábřežsko a Litovelsko). Slezská nářečí se liší pojmenová- 

ním pečky. Další slova (často jde o slovotvorné obměny výše uvedených výrazů) tvoří mikroareály; jde zejména 

o pojmenování sušenky na Břeclavsku, křížanky na sz. Uherskobrodsku, sucháry zvláště na Hranicku, sucháří na 

sev. od Uh. Brodu, krajačky na vých. od Kyjova, štípalky na širším Vsetínsku, štípky porůznu na Lipnicku a hlo- 

za na Kyjovsku. 

4 hloza  jen nář.; Bš, Kl též loza, lohaza (Jg ‚ovoce‘ zastar.) — Málo jas- 

né. Podle Mch je snad východiskem slovo hlomozina ‚padal- 

ky, ovocné paběrky, to, proč se děti hlomozí po stromech‘. 

krajačky  jen nář. — Deverb. od nář. krájat. 

krajanky  jen nář. — Od nář. adj. krájaný, to od nář. krájat. 

kroužalky  jen nář. — Formál. dem. ke kroužaly, viz tam. 
kroužaly  jen nář. — Deverb. od nář. krúžat, krúžlat ‚krouhat‘ (okra- 

jovat slupku, krájet na plátky), popř. od subst. křížaly konta- 

minací s krouhat. 
krouželky  jen nář. — Formální dem. k subst. kroužaly, viz tam. 

křížalky  Jg i SSJČ dem. — Formální dem. k subst. křížaly, viz tam. 

křížaly  stč. též křížěly, Jg, SSJČ (SSJ křížalka, nář. i krúžalka, krú- 
žala ‚čtvrtka bramboru nebo jablka‘) — Málo jasné. Snad 

souvisí s rus. čakryžiť a srbocharv. križati, obě ‚krájeti‘. 

křížanky  jen nář. — Viz křížaly. 
kříželky  jen nář. — Formální dem. k subst. křížaly, viz tam. 

mrňa  jen nář.; Kt, Bš — Nejasné. 

 

pečky  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Deverb. k péci. 
sucháry  v sled. významu jen nář. (Jg ‚něco suchého nebo usušené- 

ho, např. suché ovoce‘) — Od adj. suchý. 

sucháří  jen nář. — Kolektivum od sucháry, viz tam. 
sušánky  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Viz sušenky, s jzč. změnou e > a po 

měkkých souhláskách. 

sušené  v sled. významu jen nář.; pol. susz — Substantivizované adj. 
slovesné, to od sušit. 

sušenky  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., hluž. — Od adj. sušený, 

to od sušit. 
špajtle  jen nář. — Přejato z něm. (Spaltel). 

štěpány  jen nář.; SSJČ nář., SSJ štiepanky — Od slovesného základu 

štěp- (štěpiti, rozštěpovat); ovoce se před sušením rozštěpu- 
je na díly. 

štípalky  jen nář. — Od slovesa štípat, srov. štěpány. 

štípky  v sled. významu jen nář.; Jg mor. slc., SSJ štiepky — Od slo- 
vesa štípat, srov. štěpány. 

5 křížali Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 1, 4 — křižalki Ju 4 — ščípalky Ju 7 — sušénki Ru 5 — suški Ju 6 — suchí japka Ru 2, 3 

6 — 

Bh 







 

479 

Zkratky 

abstr. abstraktní 
adj. adjektivum, -ivní 

adv. adverbium 

aj. a jiný, a jiní 
akt.  aktivum 

akuz. akuzativ 

angl. angličtina, -ický 
apod. a podobně 

arg. argot, -ický 

arch. archaismus, -ický 
atd. a tak dále 

atp. a tak podobně 
augm. augmentativum, -ivní 

b.  bod 

bás. básnický 
bot. botanický 

bud. č. budoucí čas 

bulh. bulharský, -y 
býv. bývalý 

centr. centrální 

čast. častější, -ji 
čes. český 

čes.-mor. česko-moravský 

čes.-pol. česko-polský 
čísl. číslovka 

čm. českomoravský 

dat. dativ 
dem. deminutivum, -ivní 

dial. dialektický 

dluž. dolní lužičtina, dolnolužický 
dok. dokonavý 

dol. dolní 

doudl. doudlebský 
dubl. dubleta, -ní 

dvojhl. dvojhláska 

emoc. emocionální, -ě 
etym. etymologie, -ický 

euf. eufemismus, -istický 

event. eventuální, -ě 
expr. expresivum, -ivní 

f. femininum 

fam. familiární, -ě 
fonet. fonetický, -y 

fr. francouzština, francouzský 

frenšt. frenštátský 
gen. genitiv 

germ. germánský 

han. hanácký 
hanl. hanlivý 

hist. historický, -y 

hláskosl. hláskoslovný, -ě 
hluž. horní lužičtina 

hor. horní 

horň. horňácký, -y 
hovor. hovorový, -ě 

hypok. hypokoristikum, -ický 
chod. chodský 

ide. indoevropština, -ský 

imp. imperativ 
ind. indikativ 

inf. infinitiv, -ní 

instr. instrumentál 
intenz. intenzivum, -ifikační 

interdial. interdialektický 

it. italština, italský 
iter. iterativum 

j. č. jednotné číslo 
jaz. jazyk, jazykový, -ě 

jč. jihočeský 

jihoslov. jihoslovanský 
již. jižní 

jm. jihomoravský 

jv. jihovýchod, -ní 
jvč. jihovýchodočeský 

jz. jihozápad, -ní 

jzč. jihozápadočeský 
jzm. jihozápadomoravský 

kašub. kašubština, -ský 

keleč. kelečský 
kniž. knižní 

kol. kolektivum, -ivní 

kond. kondicionál 
kopanič. kopaničářský 

laš. lašský 

lat. latina, -ský 
les. lesnický 

lex. lexikální 

lid. lidový, -ě 
litev. litevský, litevsky 

lok. lokál 

lotyš. lotyština, lotyšský 
m. maskulinum 

maď. maďarština, -ský 

min. č. minulý čas 
míst. místní 

mj. mimo jiné 

ml. mladý, mladší 
mn. č. množné číslo 

mor. moravský 

mor-sloven. moravsko-slovenský 
morf. morfologický, -y 

ms. moravskoslovenský, -y 

muž. r. mužský rod 
n. neutrum 

náchod. náchodský 

např. například 
nář. nářečí, nářeční, nářečně 

nazv. nazvaný 

nedok. nedokonavý 
nedubl. nedubletní 

nejč. nejčastější, -ji 
něm. němčina, německý 

neskl. nesklonný 

nč. novočeský 
nom. nominativ 

o. okres 

ob. obecný 
obl. oblast, -ní, -ně 

ojed. ojedinělý, -e 

os. osoba 
part. participium 

pas. pasivum, -ivní 
pejor. pejorativní 

pl. plurál, -ový 

plt. plurale tantum 
podješť. podještědský 

podkrk. podkrkonošský 

Podl. Podluží 
podorl. podorlický 

podst. jm. podstatné jméno 

pol. polština, -ský 
pomíst. jm. pomístní jméno 

pomn. pomnožný 

poněk. poněkud 
popř. popřípadě 

pozn. poznámka 

préz. prézens, prézentní 
protet. protetický 

předl. předložka, -ový 

předp. předpona 
příd. jm. přídavné jméno 

příp. přípona; případně 

přísl. příslovce, -ečný 
přít. č. přítomný čas 

přivl. přivlastňovací 

psl. praslovanština, -ský 
pův. původní, -ě 

refl. reflexivum, -ivní 

reg. region, -ální 
rom. románský 

rus. ruština, -ský 

řec. řečtina, -cký 
říd. řídký, řídce, řidčeji 

s. strana 

samohl. samohláska, -ový 
sč. severočeský 

sémant. sémantika, -ický 

sev. severní 
sg. singulár 

sled. sledovaný 

slez. slezský 
slov. slovanský 

sloven., slc. slovenština, -ský 

slovotv. slovotvorný, -ě 
slož. složený 
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souhl. souhláska, -ový 
specif. specifický, -y 

spis. spisovný, -ě 

správ. správně 

srov. srovnej 

st. starý, starší 

stč. staročeština, -ský 
stř. střední 

stř. r. střední rod 

střč. středočeský 
střhn. středohornoněmecký 

střm. středomoravský 

stsl. staroslověnština 
subst. substantivum, -ivní 

substant. substantivizovaný 
suf. sufix 

sv. severovýchod, -ní, -ně  

svč. severovýchodočeský 

syntakt. syntaktický 
sz. severozápad, -ní, -ně 

szč. severozápadočeský 

tj. to jest 

tvarosl. tvaroslovný 

tzn. to znamená 

tzv. takzvaný 
ukr. ukrajinština, ukrajinský 

univerb. univerbizace, -ovaný 

val. valašský 
vídeň. vídeňský 

vlast. jm. vlastní jméno 

vm. východomoravský 
vok. vokativ 

všesl. všeslovanský 
vých. východní, -ně 

východoslov. východoslovanský 

význ. význam, -ový 

zájm. zájmeno, -ný 
zákl. základ, -ní 

záp. západní, -ně 

zast. zastaralý, -e 

zč. západočeský 

zejm. zejména 

zlín. zlínský 
zm. západomoravský 

znojem. znojemský 

zool. zoologický 
zprav. zpravidla 

zř. zřídka 

zslov. západoslovanský 
zvl. zvláště 

zvrat. zvratný 
žen. r. ženský rod 

živ. životný 
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Značky a symboly 

AJK Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsied- 
nich 

AJPP Atlas językowy polskiego Podkarpacia 

AJŚ Atlas językowy Śląska 
ALE Atlas linguarum Europae 

ALJ Archiv lidového jazyka (viz s. 25) 

ASJ Atlas slovenského jazyka 
Bš Bartoš, F.: Dialektický slovník moravský 

ČJA Český jazykový atlas 

Jg Jungmann, J.: Slovník česko-německý 
Jg slc. též východomoravské 

Ju 1 zkoumaná obec s čes. obyvatelstvem v bývalé Jugoslá- 

vii (viz 2.3.) 
Kl Kálal, K.—Kálal, M.: Slovenský slovník z literatúry aj 

nárečí 

KLA korespondenční lexikální anketa (se Slovníkovým 
dotazníkem, viz ČJA I, s. 26,  pozn. 15) 

Kt Kott, F. Š.: Česko-německý slovník 

Kt(Bš) Kott, F. Š.: Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku 
moravskému 

MAGP Mały atlas gwar polskich 

Mch Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého 
OLA Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas 

Po 1 zkoumaná obec s čes. obyvatelstvem v Polsku (viz 

2.3.) 
PLPJ Polsko-laskie pogranicze językowe 

PSJČ Příruční slovník jazyka českého 

PRO pravidelné regionální obměny (viz kap. 6) 
Ru 1 zkoumaná obec s čes. obyvatelstvem v Rumunsku (viz 

2.3.) 

SSA Sorbischer Sprachatlas 
SSČ Slovník spisovné češtiny 

SSJ Slovník slovenského jazyka 

SSJČ Slovník spisovného jazyka českého 
ÚJČ Ústav pro jazyk český AV ČR 

31, b.31 (dvojciferné číslo) bod městské sítě ČJA (viz 2.2.) 

215, b.215 (trojciferné číslo) bod venkovské sítě ČJA (viz 2.1.) 
II-41 odkaz na komentář a mapu 2. svazku ČJA 

I-39 odkaz na komentář a mapu 1. svazku ČJA 

II-7/229.2 odkaz na komentář a příslušnou izoglosu na svodné 
mapě 2. svazku ČJA (viz 3.2.) 
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Zusammenfassung 

Der zwite Band des Tschechischen Sprachatlasses wurde ebenfalls in der dialektologischen Abteilung 

des Instituts für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften vorbereit und erarbeitet. Wie schon 

im ersten publizierten Band ist auch der nun vorliegende zweite in erster Linie auf die lexikalische 

Differenzierung des mundartlichen Wortchatzes ausgerichtet. 

Für diesen zweiten Band wurden für die Erforschung der tschechischen Mundarten folgende 

Bedeutubgsbereiche ausgewählt: „Garten und Obstgarten“, „Tierwelt“, „Wald und Pflanzenwelt“, „Land- 

schaft“, „Zeit und Wetter“, „Dorf – früher und heute“, „Unterhalung und Brauchtum“. Von den im 

Fragebogen vorhandenen 648 Stichwörtern wurden für den zweiten band 230 Stichwörter kartographisch 

ausgewertet. Überdies wurden 8 Stichwörter im siebten Abschnittt des Kommentars (s. u.) aufgenommen; sie 

sind semantisch verwandt und kartographisch nicht verarbeitet. Neben den lexikalischen Differenzen sind auf 

den Dialektkarten auch wichtige Wortbildungsunterschiede vermerkt. Einige Karten sind sogar primär auf die 

Wortbildungsproblematik hin orientiert (z. B. II-26 krtek); der wird nämlich kein eigener selbständiger Band 

gewidmet. Lautliche Differenzen sind nur dann festgehalten, wenn es sich um unregelmäβige Erscheinungen 

handelt. 

Jeder Kommentar ist in sechs (bzw. Sieben) Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt werden regel- 

mäβige Regionallautänderungen durch Unterstreichung des variabilen Lautes hervorgehoben. Unterstrichene 

Buchstaben verweisen durch einen alphabetischen Index (6.2.) auf das Verzeichnis der regelmäβigen 

Regionallautänderungen (6.1.) und auf das Inventar der korrespondierenden Isoglossen auf den Karten (6.3. – 

Dialektkarten PRO A–F). Der zweite Abschnitt bringt eine Darlegung über die semantische Seite der er- 

forschten lexikalischen Bedeutung und Verallgemeinerung der empirischen Erkenntnisse aus der 

Terrainforschung. Der dritte Abschnitt beschreibt die sprachgeographische Situation aud der Karte. Im vierten 

Abschnitt werden die belegten Ausdrücke durch Wörterbücher (5.4.2. – 5.4.3.) in den vergangenen and gegen- 

wärtigen Wortschatz eingegliedert, ergänzt um eine kurze etymologische Auslegung. Im fünften Abschnitt 

werden Belege aus tchechischen Sprachinseln in Polen, im früheren Jugoslawien und in Rumänien angeführt 

(das Register der untersuchten Gemeinden siehe 2.3.). Der sechste Abschnitt gibt Hinweise auf parallele 

Sprachkarten in wetslawischen Sprachatlanten (5.6.1.) und auf Stichwörter in den Fragebogen des OLA und 

ALE. Im siebten Abschnitt wird gegebenenfalls kurz ein verwandtes, kartographisch nicht verarbeitetes 

Stichwort charakterisiert. 

In diesem Band wird in besonderem Maβ früher gesammeltes Dialektmaterial verwendet (ALJ – Archiv 

der Volkssprache, KLA – Korrespondenzbefragungen aus dem Lexikalischen Fragebogen f¨r die Erforschung 

der tschechischen Mundarten). Der Groβteil der Stichwörter ist onomasiologisch erfaβt, aber einige sind nach 

semasiologischen Kriterien (z. B. II-208 sodovka) bzw. Onomasiologisch-semasiologisch (z. B. II-131 grapa) re- 

gistriert. 

Die geograpische Gestaltung der Karten entspricht derjenigen des ersten Bandes: Die Karten erfassen vor 

allem Areale, die durch Isoglossen abgegrenzt und mit einem betreffenden Schriftzug gekennzeichnet sind. Die 

Abschnitte mit Streuung oder mit isoliertem Auftreten werden durch Symbole bezeichnet. Die kartographische 

Gestaltung geht von der linguistischen Strukturierung des Karteninhalts aus. Bei den lexikalischen Karten be- 

deutet das, auf der ersten Darstellungsebene die lexikalischen Differenzen aufzuzeingen. Sie sind durch die dick- 

sten Isoglossen oder auch durch volle Symbole (für Äquivalente ohne ihr eigenes Areal) angezeigt. Die wort- 

bildenden (bzw. Morphologischen u. v. a.) Subareale sind durch die Linien mittlerer Stärke und die Vermischung 

mit den Mehrheitsformen wie auch häufigeres Auftreten der Formen auβerhalb des eigenen Areals markiert. 

Falls bei einem Ausdruck keine Dubletten vorkommen, ist dies innerhalb des entsprechenden abgegrenzten 
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Areals mittels eines kleinen diakritischen Zeichens, das sich unterhalb des jeweiligen betreffenden Symbols be- 

findet, gekennzeichnet (bei vertikalen Symbolen – rechts.) 

Der zweite Band des Tschechischen Sprachatlas beinhaltet folgende Kommentare und Karten: 

1 Flieder 

2 Stachelbeere 
3 Kirschbaum 

4 Pflaume 

5 Hungerzwetsche 
6 Obstansammlung 

7 (Stein)kern 

8 (einen Baum) pfropfen 
9 vertrocknete Kelchblätter an der 

Unterseite des Apfels 

10 Schale 
11 Griebs 

12 (einen Baum) schútteln 

13 Obst ernten 
14 Kürbis 

15 Setzling (auch Kollektivum) 

Krautsetzling 
16 Gieβkanne 

17 Blättchen 

18 anwurzeln 
19 Blattkohl 

20 Krautstengel 

21 Erbsenhülse 
22 unreife Erbsenhülse 

23 Tomate 

24 Petersilie 
25 Knoblauchzehe 

26 Maulwurf 

27 Maulwurfshügel 
28 Wiesel 

29 Wanderratte, Ratte 

30 Fledermaus 
31 Hase 

32 Goldamsel 

33 Kauz 
34 Kuckuck 

35 Specht 
36 Zaunkönig 

37 Bachstelze 

38 Starnistkästchen 
39 Sperling 

40 Amsel 

41 Storch 
42 Kiebitz 

43 Käfer 

44 Maikäfer 
45 Mistkäfer 

46 Johanniskäfer 

47 Marienkäfer 
48 Heuschrecke 

49 Libelle 

50 Wespe 
51 Hornisse 

52 Hummel 

53 Bremse 
54 Schmetterling 

55 Raupe 

56 dunkelbehaarte Raupe 
57 Spinne 

58 Ohrwurm 

59 Wanze 
60 Zecke 

61 Nachtschnecke, Schnecke 

62 Regenwurm 

63 Wurm (im Obst) 
64 Kaulquappe 

65 Kröte 

66 Eidechse 
67 Blindschleiche 

68 Wald 

69 Fichte 
70 Kiefer 

71 Lärche 

72 Nadelreisig (trocken) 
Nadelreisig (grün) 

73 Zapfen 

74 Baumrinde 
75 Nadelholzreisig 

76 Ast, Zweig 

77 Baumstamm 
78 Mistel 

79 trockener Baum 

80 Bäume fällen 
81 Holzspäne 

82 Holzchlegel 

83 Baumstümpfe roden 
84 Stumpf 

85 Strauch 

86 Jungwald 
87 Farnkraut 

88 Speisepilz 

89 Pfifferling 
90 Birkenpilz 

91 Steinpilz 

92 Echter Reizker 
93 ungenieβbarer, giftiger Pilz 

94 Sauerklee 

95 Erdbeere 
96 Heidelbeere 

97 Brombeere 
98 Heidekraut 

99 Blume 

100 Blumen (Kollektivum) 
101 Heilkräuter 

102 Spitzwegerich 

(Plantago lanceolata L.) 
103 breiter Wegerich 

(Plantago media L.) 

104 Beifuβ 
105 Quendel 

106 Kornblume 

107 Klatschmohn 
108 Ackerwinde 

109 Quecke 

110 Löwenzahn 
111 Gänseblume 

112 Wucherblume 

113 Vergiβmeinnicht 
114 Butterblume 

115 Schachtelhalm 

116 Schlüsselblume 
117 Sauerampfer 

118 Klette 

119 Schwarzer Holunder 
Blüte des Schwarzen Holunders 

120 Früchte des Schwarzen Holunders 

121 gröserer flacher Stein 

122 Schiefer 
123 Steinchen 

124 Grenzstein im Feld 

125 ein Haufen von Steinen, die von 
einem Feld beseitigt wurden 

126 Tal 

127 žleb – Bedutung 
128 grúň – Bedeutung 

129 ráztoka – Bedeutung 

130 Naβgalle 
131 grapa – Bedeutung 

132 Quelle 

133 járek – Bedeutung 
134 Bach 

135 Wasserwehr 

136 Sumpf 
137 Tiefe (im Fluβ) 

138 Pfütze 

139 Gemeindegrundstück 
140 Weideland 

141 Brachgrundstück; breiter Weg zwis- 

chen Zäunen, wo man geht, 
fährt bzw. weidet 

142 Pfad 

143 enger 
144 Hohlweg 

145 Straβe 

146 Graben (neben dem Weg) 
147 Kurve 

148 oberer 

149 unterer 
150 von oben 

151 es tagt 

152 Sonne 
153 afgehen (Sonne) 

154 es dunkelt 
155 Wirbelwind 

156 es nieselt 

157 (es ist ein) abscheuliches (Wetter) 
158 Regenguβ 

159 es donnert 

160 Verwehungen 
161 es schneit 

162 Schneesturm 

163 Reif 
164 Glatteis 

165 (es ist) glatt 

166 Eiszapfen 
167 Tauwetter 

168 wärmer 

169 Straβenräumer 
170 Feldwärter 

171 Abdecker 

172 Schmiede 
173 Drahtbinder 

174 Laden 

175 Fleischerladen 
176 borgen (perfektiv) 

borgen (imperfektiv) 

177 leichterer 
178 billigerer 

179 trichterförmige Tüte 
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180 Papiersäckchen 
181 arm 

182 betteln 

183 erbitten 

184 guten Morgen! 

185 Laierkasten 

186 sonntägliche Hauptmesse 
187 beten 

188 Kirchenchor 

189 Priester 
190 Nonne 

191 Begräbnis 

192 Friedhof 
193 Totengräber 

194 Grube 
195 Brauch 

196 auf einen Plausch gehen 

ein gemütliches Gespräch 

197 Kegel 
198 Tabakbeutel 

199 Federschleiβen 

200 Federn schleiβen 

201 Fest anläβlich der Beendigung 

des Federchleiβens 

202 Schleiβfeder 
203 Federkiel 

204 Kunkel 

205 Faschingsende 
206 Faschingsumzug 

207 Krapfen 

208 Sodawasser 
209 Schluck 

210 Montag 
211 Dienstag 

212 Ostern 

213 Osterratsche 

214 Osterklapper 
215 Osterrute 

216 Ostern (Brauch) 

217 rund 

218 Osterkuchen 

219 Weidenkätzchen 

220 Pfingsten 
221 Wallfahrt 

222 Kirchweih 

223 sog. Kaiserkirchweihfest (am ersten 
Sonntag nach 16. Oktober) 

224 der erste Weihnachtsfeiertag 

225 der zweite Weihnachtsfeiertag 
226 Rosine 

227 Weihnachtsstolle 
228 Dörrobst 

229 zusammenfassende Karte 

230 zusammenfassende Karte 
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Rejstřík 

Abecední soupis hesel 

Číslo odkazuje na stránku, na níž začíná příslušný komentář. 
 

angrešt 48 

beseda (sousedské posezení s rozhovorem) 
417 

bez (keř černého b.) 285 

bez (plody černého b.) 288 
blatouch 270 

bochníček (velikonoční) 459 

borovice 182 
borůvka 232 

bouchoř 54 

Boží hod vánoční 466 
brk 433 

brouci 122 

břidlice 293 
bubák (uschlý zbytek květu na spodu 

jablka) 64 

budka (špaččí) 114 
byliny (léčivé) 240 

cestář 382 

čáp 118 
čejka 120 

červ (v ovoci) 170 

česnek (stroužek č.) 90 
čmelák 146 

datel 108 

dešťovka 168 
dny (poslední dny masopustu) 434 

dobré jitro 400 

dobývat pařezy 208 
doderky 426 

dolní 336 

doprošovat se 400 
doušek 442 

dračky 422 
draha 322 

dráteník 388 

drát peří 425 
dřevařská palice 208 

dýně 74 

grapa 306 
grúň 303 

hlavní nedělní mše 404 

hlídač (polní) 382 
hod (Boží h. vánoční) 466 

horní 336 

houba (jedlá) 218 
houba (nejedlá, jedovatá) 226 

housenka (chlupatá tmavá) 154 

housenka 154 
hrachový lusk 84 

hraniční kámen v polích 294 

hrobník 414 

hromada kamení vybraného z pole 298 
hřbitov 412 

hřmí 358 

chlupatá housenka (tmavá) 154 
chodit na besedu 417 

chrobák 128 

chroust 124 
chrpa modrák 252 

chudý 398 

chumáč ovoce 58 
chvojí 192 

jablíčko (rajské) 86 

jahoda 230 
jáma 414 

járek 308 

jedlá houba 218 
jehličí (spadané suché) 186 

jeptiška 410 

ještěrka 176 
jez 312 

jinovatka 366 

jitrocel kopinatý 241 
jitrocel větší 244 

jitro (dobré) 400 

jmelí 200 
kácet stromy 204 

kaluž (po dešti) 316 

kámen (hraniční v polích) 294 
kámen (větší plochý) 290 

kamínek 294 

kapradí 214 
kapusta 80 

keř černého bezu 285 
keř 210 

klapačka (velikonoční) 452 

klíště 164 
kluzko (je k.) 372 

kmen 198 

kněz 408 
kobliha 438 

kobylka 136 

kočičky 459 
kolovrátek (flašinet) 402 

konev (kropicí) 77 

konipas bílý 112 
kopretina 266 

kornout 394 

kostelní kůr 406 
kos 118 

košťál 82 

kovárna 386 

kozák 220 
kropicí konev 77 

krtek 94 

krtinec 94 
krysa 98 

křemenáč 222 

křížaly 474 
kukačka 108 

kulatý 458 

kůra 190 
kůr (kostelní) 406 

kuželka 418 

květina 238 
kvítí 240 

lacinější 394 

lasička 96 
léčivé byliny 240 

lehčí 392 

les 180 
letnice 460 

liják 354 

lísteček 78 
lístek 78 

liška (druh houby) 220 

lopuch (plody l.) 282 
lusk (hrachový) 84 

lusk (nezralý hrachový) 84 

mák (vlčí) 252 
maspustní průvod 436 

masopust (poslední dny masopustu) 434 

mateřídouška 250 
mlází 212 

močál 313 
modlit se 404 

modrák (chrpa m.) 252 

modřín 184 
motýl 152 

mše (hlavní nedělní) 404 

mží 351 
náledí 368 

nejedlá, jedovatá houba 226 

netopýr 100 
nezralý hrachový lusk 84 

obecní pozemek 318 

obchod (krám) 388 
obchod (řeznický) 390 

obleva 376 

ohryzek 68 
ostružina 234 

ošklivě (je o.) 352 
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ovád 148 
ovoce (chumáč o.) 58 

padá sníh 362 

palice (dřevařská) 208 

pampeliška (smetanka) 260 

pápěrka 430 

papírový sáček 397 
pařez 209 

pastvina 321 

pavouk 158 
pecka 62 

pelyněk 248 

pěšina 322 
petržel 88 

piliny 206 
plody černého bezu 288 

plody lopuchu 282 

pohodný 384 
pohřeb 412 

polní hlídač 382 

pomlázka (svazek prutů) 454 

pomlázka (zvyk) 456 

pomněnka 268 

pondělí 444 
poslední dny masopustu 434 

posvícení (císařské) 464 

potkan 98 
potok 310 

pouť (titulární slavnost) 462 

pouť 462 
pozemek (obecní) 318 

pramen 306 

průvod (masopustní) 436 
prvosenka 276 

přeslice 433 

přeslička 275 
příkop u cesty 330 

půjčit 392 

pulec 172 
pýr 260 

rajské jablíčko 86 

rampouch 374 
ráztoka 306 

ropucha 174 

rozednívá se 340 

rozinka 470 

ryzec pravý 224 

řehtačka (velikonoční) 448 
řeznický obchod 390 

sáček (papírový) 397 

sazenice 76 
sedmikráska 264 

shora 338 

silnice 328 
sklízet ovoce 72 

slepýš 178 
slimák 166 

slunce 344 

slunéčko sedmitečné 131 
slupka 66 

smrk 182 

sněhová vánice 362 

sněží 362 

sníh (padá s.) 362 

sodovka 440 
spadané suché jehličí 186 

sršeň 144 

stmívá se 346 
strom (suchý) 202 

stroužek česneku 90 

střízlík 110 
suchý strom 202 

svátek sv. Štěpána 468 

světluška 130 
svítá 340 

svlačec 256 

sýček 104 
šeřík 46 

šídlo 138 

šiška 189 
škvor 160 

špaččí budka 114 

šťavel 229 
štěnice 162 

Štěpána (svátek sv. Š.) 468 

štěpovat (strom) 62 

šťovík 278 

švestka 52 

tabák (váček na t.) 420 
tepleji 380 

třást 70 

třešně 51 
tůň 314 

údolí 300 

ujmout 80 
úterý 444 

úvar 304 
úvoz 326 

užší 324 

váček na tabák 420 
vánice (sněhová) 362 

vánočka 472 

vážka 138 

Velikonoce 446 

velikonoční bochníček 459 

velikonoční mklepačka 452 
velikonoční řehtačka 448 

větev 194 

větrný vír 348 
větší plochý kámen 290 

vír (větrný) 348 

vlčí mák 252 
vosa 142 

vrabec 116 

vřes 236 
vycházet (o slunci) 344 

zajíc 102 

zatáčka 332 
závěje 358 

zvyk 416 

žebrat 398 
žleb 303 

žluva 102 

Abecední soupis podob 

Soupis zahrnuje všechny mapované výrazy. Číslo odkazuje na stránku 4. oddílu příslušného komentáře. Významy homonymních výrazů 
nejsou odlišeny. 

 

abatyše 410 
agrest 50 

agrys 50 

aldamáš 428 
andělíček 266, 270 

angrešl 50 

angrešla 50 
angrešt 50 

angrešť 50 

angreštka 50 
ankalinka 134 

ankrešt 50 

antoušek 386 
aurích 161 

babák 284 

babčulka 57 
babí hněv 284 

babí list 246 

babí lístek 246 
babí listí 246 

babí plesk 274 

babí ucho 246 
babička 266 

babídouoška 250 

babka 126, 134, 210, 246, 284 
babkovníci 438 

babouk 124, 158 

bábrlinka 134 
babský dřist 246 

babský pes 156 

babučinář 158 
bačkora 57 

bahňátka 460 

bachor 57 
bakule 60 

bálinka 134 

balvoko 274 
baňa 74 

bandurka 402 

barborka 266 
barucha 190 

baruše 190 

baruška 134, 190 
barušky 460 

bařina 314, 318 

bařisko 314 
bat 208 

baženíště 314 

bažina 314 
bažír 314 

bažisko 314 

bedrunka 134 
bejlí 202 

běl 226 
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béra 190, 234 
beran 208, 267 

berunka 134 

beruška 134 

beseda 418 

besedy f. pl. 418 

bez 48, 286 
beza 48, 286 

bezinka 286 

bezinky plt. 286, 290 
bezový květ 288 

bičík 258 

bída 284 
bílý bez 286 

bílý chebz 286 
bílý kozák 222 

blbuňka 134 

blatník 274 
blatouch 274 

blaťouch 274 

blavatek 252 

bláznivé dni 436 

blénka 134 

bleštice 162 
blíčí se 342 

blindšlajche 180 

bloštice 162 
blošťka 162 

blýskáček 180 

blýskavka 274 
bocán 120 

bocáň 120 

bočán 120 
bočáň 120 

bodlák 284 

bodličí 188 
bodličky 188 

bogdál 120 

bohdál 120 
bochánek 459 

bochníček 459 

bojtel 397 
bombík 284 

bor 183 

borek 183 
borka 183, 190 

borovice 183 

borovka 183, 232 
borovnice 232 

boruka 232 

borůvka 232 
bosňák 223 

botáň 120 

boubel 147 
boubelinka 134 

boudka 114 

bouchor m. 57 
bouchoř 57 

bouří 358 

božec 156 
Boží den 468 

Boží hod 468 

Bóží hod 468 
Boží narození 468 

Bóží narození 468 
Božího narození 468 

Bóžiho narození 468 
brabčák 116 

brabec 116 

brabl 116 

brablec 116 

brablenáček 134 

brabouk 124, 158 
bramor 294 

brča 60 

brejždí se 342 
brk 433 

brkač 452 

brko 433 
brmbál 60 

brňa 60 
bromberák 147, 234 

brouk 124, 170 

bručán 147 
brumbár 126, 128, 147, 150 

brumbel 376 

brumbelák 128 

brumbera 234 

brunčák 128, 147 

brundibál 128 
brundibár 128, 147 

brundivál 128, 147 

brundivár 128 
brusinka 232 

břasa 238 

břem 186 
břen 186 

břes 238 

břesk 238 
břest 238 

břešťák 238 

břešťán 238 
břetenice 180 

břez 238 

březa 238 
březák 222, 223 

březec 238 

březek 238 
březník 238 

březovec 238 

březový hříbek 223 
březový kozák 222 

břidla 294 

břidlice 294 
břila 292 

břím 186 

břín 186 
bříň f. 186 

břítenice 180 

břítov 414 
břitvenka 180 

bubák 66, 284 

bubínek 50 
budka 114 

buďka 114 

budlík 114 
budník 114 

buchanec 57 

búk 150 
bukač 274 

bukvička 278 
bulat 206 

buličí oko 267, 274 
bunk 147, 150 

burák 57 

butlice 438 

butrbluma 274 

býčí oko 274 

bylinky 241 
byliny 241 

bzejna 286 

bzí 286 
bzikačka 150 

bzikanda 150 

bzikavec 150 
bzikavka 150 

bzikna 150 
bzinky 290 

bzučák 147 

bzučán 147 
cacorka 113 

cák 376 

calta 474 

capka 455 

capouch 57, 376 

caunkenyk 112 
cecík 176 

ceďák 356 

cefna 78 
cechna 78 

cejhák 356 

cejkanec 356 
celdoň 242, 246 

celník 242, 246 

cendolín 242, 246 
cep 60 

cesta 328 

cesták 382 
cestař 382 

cestář 382 

cestička 324 
cibéba f. 472 

cibébí n. 472 

cibuch 376 
cicůr 376 

cigánka 256 

cigára 376 
cihlář 223 

cikánská blecha 284 

cíl 296 
cimbál 61, 376 

cingér 376 

cink 274 
cínovačka 370 

cinter 414 

cipel 376 
císarka 328 

císařská 328 

cizrle 50 
cmírá 352 

cucek 376 

cúda 364 
cukrůvka 274 

culík 376 

cumpel 376 
cvalník 246 

cvrček 137, 284 
čača 61 
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čagánka 263 
čajka 122 

čáp 120 

čapka 66 

čaša 61 

čečulka 66 

čejak 122 
čepek 66 

čerešně 51 

čerev 170 
černá bzejna 286 

černá chebza 286 

černá jahoda 232 
černá malina 234 

černá tráva 238 
černice 232, 234 

čerňuvka 234 

černý bez 286 
černý drozd 118 

černý chebz 286 

černý květ 288 

čert 350 

čert se žení 350 

čertí peří 216 
čertík 112, 284 

čertokryje 216 

čertovo hovno 350 
čertovo křídlo 216 

čertovo peří 216 

červ 168, 170 
červák 170 

červená jahoda 230 

červeňák 223 
červené svátky 446 

červeně vejce 446 

červený kozák 223 
červený mák 256 

červík 168, 170 

červovrt 172 
česat 74 

četina 194 

četyna 188, 194 
četyní 188 

čever 172 

čina 364 
činěnice 364 

čistec 370 

čížek 112 
čmel 147 

čmelák 147 

čmelda 147 
čmoldán 147 

čmrlák 147 

čmulák 147 
čpulec 172 

čubík 396 

čujík 106 
čumbrk 284 

čumprďáci 438 

čuplík 376 
čuvík 106 

ďama 416 

ďáma 416 
datel 110 

datlík 110 
debře 302 

deštička 86 
dešťovka 168 

děvka 122 

díra 416 

díšťák 104 

dívka 122 

divoký bez 286 
divoký mák 256 

dlaška 57, 86 

dlašťka 86 
dleska 86 

dloubanka 263 

dní se 342 
dobré jitro 402 

dobré ráno 402 
dobrejtro 402 

dobrý den 402 

dobrýtro 402 
dobývat 209 

doderky 428 

doděrky 428 

doderná 428 

doderné n. 428 

dodírky 428 
dodírná 428 

dodračky 428 

dodrák 428 
dodraná 428 

dodranky 428 

dodrápaná 428 
dodrhlá 428 

dodrhnutá 428 

dodržky 428 
dodřená 428 

dolec 302 

dolejní 338 
dolejší 338 

dolení 338 

dolík 302 
dolina 302 

dolní 338 

doodržná 428 
doprášat se 400 

doprošovat se 400 

dopytovat se 400 
dorotí kvítí 267 

dorotka 266 

doškubaná 428 
doškubky 428 

ďoura 416 

doušek 444 
douška 250 

drač 214 

dráč 386 
dračka 424 

dračky plt. 424 

draha plt. 
dráhy f. pl. 322 

draní 424 

drapačka 424 
drapačky plt. 424 

drápání 424 

drápat 425 
drápek 92 

drat 425 
drát 425 

dratař 388 
draťař 388 

drátař 388 

drátář 388 

dráteník 388 

drátovník 388 

drbat 72 
drčák 452 

drhačka 424 

drhačky plt. 424 
drhnout 425 

drhnutí 424 

drchtačka 452 
drkač 452 

drkačka 452 
drmolízek 112 

drn 61 

drnčák 452 
drnčál 61 

drndačka 452 

drnomistr 386 

drtiny 208 

drutař 388 

druťař 388 
druťář 388 

dryja 364 

dřačky 424 
dřasa 238 

fřeň f. 186 

dření 424 
dřenice 364 

dřes 238 

dřet 425 
dřez 238 

dřet 425 

dřez 238 
dřezec 238 

dřezek 238 

dříč 386 
dříčky plt. 424 

dřík 386 

dřím 186 
dřín 186 

dříň f. 186 

dřít 425 
dřízdačka 452 

dubová žába 174 

duča 316 
dud 66 

dulní 3638 

důl 302 
důtky 455 

dýmenice 364 

dyně 74 
dýně 74 

dynovačka 455 

dynování 456 
dyta 397 

egreš 50 

éheška 122 
engrešt 50 

eryka 238 

fabrek 252 
fafrnka 50 

falář 408 
farář 408 
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fašanci 438 
fašank 436 

federbal 428 

fechtovat 400 

ferečí 216 

ferečina 216 

fergismajnycht 270 
fifronice 364 

fijavice 364 

flajšinet 402 
flanca 76 

flancek 76 

flancka 76 
flašinet 402 

flašinét 402 
flider 48 

flidra 113 

fofeřice 364 
fochr 350 

foukanice 364 

fučka 364 

fufr 350, 364 

fuchr 350 

fuja 364 
fujanice 364 

fujava 364 

fujavice 364 
funos 412 

funus 412 

funús 412 
fúnus 412 

fusa 142 

fůsa 142 
futeř 364 

gágor 57 

galánka 284 
gáňa 147 

gangal 57 

ganzar 57 
gazděna 174 

gemba 228 

giskana 78 
glaga 57 

glk 444 

glumb 82 
gminné 320 

gogulka 57 

gramofonek 258 
granec 61 

grapa 306 

grmaně 57 
grumplice 174 

grúň 303 

gruta 174 
guča 61 

gulatý 458 

gulovatý 458 
guvňoř 128 

gvelb 390 

habán 61 
habáň 228 

hadí anička 178 

hadí hlava 140 
hadí houba 228 

hadí jazýček 242 
hadí matka 140 

hadí oko 140 
hadí panenka 140, 178 

hadí peřina 216 

hadí žídlo 140 

hadí žíhadlo 140 

hadinec 228 

haďor 228 
hafel 61 

hafera 232 

háj 182 
hajdalinka 134 

hájice 214 

hájník 140 
hajný 384 

hajramr 382 
halinka 134 

hálinka 134 

haluz f. 196 
halúz f. 196 

haluza f. 196 

halúza f. 196 

hambál 61 

hamlara 51 

hastrman 140 
hastrmánek 274 

hať 312 

havíř 223 
hejkal 106 

hejprle 232 

hejta 418 
helenka 134 

híní 368 

hinovatka 368 
hištěrka 178 

hladina 370 

hladko 374 
hlasička 96 

hlaváč 172, 274 

hlavačice 77 
hlavatice 77 

hlavatka 77 

hlávková hlavačice 77 
hlávková hlavatice 77 

hlávková sáděnice 77 

hlávková sazenice 77 
hlb 82 

hlemýžd 166 

hlemýžď 166, 170 
hlemýždě n. 170 

hlésta 170 

hlídač 384 
hlísta 170 

hlíště n. 170 

hlíždě n. 170 
hloub 82 

hloubek 82 

hloubka 316 
hloza 476 

hlt 444 

hłt 444 
hlubáň 316 

hlubně 316 

hlubočice 326 
hlubočina 316, 326 

hluboká cesta 326 
hlucháň 274 

hmlí 352 
hmour 188 

hnídavec 238 

hnidavka 150 

Hod boží 468 

Hod bóží 468 

hodky 464 
hodovačka 455 

hody 464, 466 

holcpók 164 
holomráz 138 

holomraznice 368 

holoť 368, 370 
holunder 286 

holý vták 100 
hora 182 

horejší 336 

hornajzl 144 
horní 336 

hornyst 144 

horská veš 164 

horyl 226 

hořejní 336 

hořejší 336 
hoření 336 

hořká polyň(e) 248 

hospofyňka 174 
hoštec 156 

hotař 384 

hotrka 452 
houba 218 

houlinka 134 

housanka 154 
housena 154 

housenice 154 

housenka 154 
houser 57 

housinka 154 

houska 154, 474 
houskejší 326 

houšť 214 

houští 214 
houština 214 

houvad 150 

houvád 152 
houvar 306 

hovad 152 

hovád 152 
hovadice 152 

hovadník 152 

hovado 152 
(hovňář) 128 

hovnibrouk 128 

hovnivák 128 
hovnivál 128 

hovnivár 128 

hovnolezec 128 
hovnovál 128 

hovnovár 128 

hrabanka 188 
hrabovník 222 

hradčice 328 

hradská 328 
hrachovina 438 

hranečák 296 
hranečník 296 
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hraničák 296 
hraniční kámen 296 

hraničník 296 

hrátky f. plt. 418 

hratva 418 

hratvy 424 

hrč 61 
hrča 61 

hrčák 452 

hrkač 452 
hrkačka 452 

hrkál 452 

hrkávka 452 
hrkotka 452 

hrobák 414 
hrobař 414 

hrobář 414 

hrobka 298 
hrobník 414 

hromadnice 298 

hrozen 61 

hrozenka 472 

hrozénka 472 

hrozinka 472 
hrozna f. 472 

hrozno n. 472 

hrubá 404 
hrubá mše 404 

hryzec 226 

hřbitov 414 
hřib 218 

hříb 218 

hříbek 218 
hřímá 358 

hřimí 358 

hřmí 358 
hub 218 

huba 218 

hubař 166 
húborek 57 

hučnice 330 

huml 147 
hural 286, 290 

hurala 290 

husar 267 
husárek 266 

husce f. 474 

husí jazýček 242 
husí kvítko 266 

husí pupek 266 

husí smrt 278 
husí víno 50 

husička 266, 267 

huší 326 
hut 444 

húta 418 

hutař 384 
hýl 57 

cháb 212 

chabryk 252 
charba 252 

charpa 252 

charva 252 
chebz 48, 286 

chebza 48, 286 
chebzí n. 48, 286 

chebzíček 48 
chebzík 48 

chebzinky 290 

chebzové jahůdky 290 

chebzový květ 288 

chlápanice 364 

chlapská zlost 258 
chlejsták 356 

chlemák 166, 170 

chlemýžď 166, 170 
chlésta 170 

chlísta 170 

chlupáč 50, 284 
chlupáček 50 

chlupěnka 50 
chmelí 202 

chmour 188 

choc 284 
chocový knoflík 284 

(chodit) po škarkách 438 

(chodit) s masopustem 438 

(chodit) s mědvědem 438 

chodník 324 

chocholář 161 
chocholouš 161 

chojí 194 

cholomout 350 
chór 406 

chóra 406 

chrabunšč 126 
chrást 212 

chrastál 174 

chrastaňa 174 
chrastavá zába 174 

chrastavice 176 

chrastavka 57, 176 
chrastoň 176 

chrastula 176 

chrmta 57 
chrobák 124, 128, 170, 172 

chromajzlík 57 

chroust 126 
chrpa 252 

chrsták 356 

chrt 94 
chrtek 94 

chrustavec 238 

chudobka 266 
chudobný 398 

chudý 398 

chuchvalec 61 
chuj 194 

chůj 194 

chujavice 364 
chůje 194 

chumáč 61 

chumel 61, 350 
chumela 364 

chumelenice 364 

chumelí (se) 362 
chumelice 364 

chumelka 364 

chundel 61 
chvět 72 

chvít 72 
chvját 72 

chvoj 183, 194 
chvoje 194 

chvojí 194 

chvójí 194 

chvojina 183, 194 

chvojka 183, 194 

chvostal 172 
chvuj 194 

chvůj 183, 194 

chvůje 183, 194 
chvujka 194 

il m. 202 

ila f. 
imelí 202 

imelo 202 
jahoda 230, 232 

jahůdka 50 

jakoubka 50 
jama 416 

jáma 316, 416 

jamela 202 

jamelo 202 

janek 223 

janíček 131 
jár 310 

jára 310 

járek 310, 310, 332 
járka 310 

jasní se 342 

jarníček 278 
jaštěrka 178 

jašťérka 178 

jaštěřice 178 
jaštírka 178 

jašťurka 178 

jatka 390 
jazýček 242, 246 

jazýčky 242, 246 

jazyk 242, 246 
jedák 228 

jedlek 188 

jedováč 228 
jedovák 228 

jedovál 228 

jedovatá houba 228 
jedovatina 228 

jehla 140 

jehličí 188 
jehličky 1898 

jelení jazyk 242 

jemela f. 202 
jemelí 202 

jemelo 202 

jepice 140 
jeptiška 410 

jeptyška 410 

ještěrka 178 
ješťérka 178 

ještěřice 178 

jetev f. 196 
jez 312 

ježek 284 

jílí 202 
jín m. 368 

jíně f. 368 
jínění 368 
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jíní 368 
jinovač 368 

jinováč 368 

jinovačka 368 

jinovatka 368 

jinovátka 368 

jinovať 368 
jinovaťka 368 

jiňovatka 368 

jinovka 368 
jinuvatka 368 

jiskerka 266 

(j)ištěrka 178 
(j)íštěrka 178 

jitrocel 242, 246 
jítrocel 242, 246 

jitrocí n. 242, 246 

jítrocí n. 242, 246 
jitrocíl 242, 246 

jítrocíl 242, 246 

jitrocín 242, 246 

jítrocín 242, 246 

jmel m. 202 

jmelí 202 
jmélí 202 

johanyskyver 131 

joštěrka 178 
juh 378 

juhyně 316 

kabelka 397 
kabélka 397 

kabełka 397 

kabéłka 397 
kábícl 122 

kabilka 397 

kabiłka 197 
kácat 206 

kácet 206 

kácit 206 
kačena 267, 274 

kačenka 263 

kačinec 274 
káděr 314 

kadlátka f. 52 

kadlátko n. 52 
kadlec 158 

kadlubek 114 

kadrlka 278 
kajstra 397 

kakuška 266, 267 

kalaba 318 
kalaběna 228 

kalač 152 

kalačka 152 
kalíšek 66 

kalous 106 

kaluha 318 
kaluž 318 

kaluže 318 

kalužina 318 
kámen 294 

kamenáč 223 

kameňák 223 
kamének 294 

kamenice 298 
kameníček 294 

kamínek 294 
kamlyček 294 

kamýček 270, 294 

kamýšek 294 

kanec 57 

kankališka 136 

kantar 455 
kapraď f. 216 

kapradí 216 

kaprádí 216 
kapradina 216 

kapradlí 216 

kapratí 216 
kapratina 216 

kapsa 396, 397 
kapusta 82 

karabáč 455 

karabina 455 
karlátka f. 52 

karmaš 464, 466 

kašička 288 

kátět 206 

kátit 206 

(kávěr) 314 
kaz 298 

kázání 456 

kázek 298 
kel 82 

kél 82 

kélí 82 
kerchov 414 

kermaš m. 464 466 

keř 212 
kchejl 82 

kchel 82 

kchél 82 
kchor 406 

kchór 406 

kchóra 406 
kchůr 406 

kivis 122 

kiviska 122 
kladívko 454 

kladivo 140 

klakotka 454 
klapač 454 

klapáč 454 

klapačka 454 
klapadlo 454 

klapavice 454 

klapky 454 
klapotka 454 

klášterná 410 

klášterná panna 410 
klášternice 410 

klát 210 

kleklajka 100 
klekotka 454 

klenč 186 

kleňhák 164 
klepač 454 

klepáč 454 

klepáček 278 
klepačka 454 

klepadlo 454 
klepák 454 

klepat 72 
klepavka 454 

klepina 86 

klepotka 454 

klest f. 194 

klest m. 194 

kleška 86 
kleštice f. 86, 164 

kletka 114 

klíček 432 
klička 420 

klipák 164 

klíšť m. 164 
klíšťák 161, 164 

klíště n. 86, 164, 170 
klizavina 370 

klizko 374 

klobásky pl. 280 
klobouček 274 

kloboučí 274 

kloboučky 258 

klocek 420 

klomen 196 

kloník 196 
kloň 196 

klop 164 

klouzačka 370 
klouzenice 370 

klučik 278 

kluzavka 270 
kluzko 374 

klzko 374 

kmen 196, 198 
kmeň 198 

kmín 196 

knefel 284 
kněz 408 

kníha 122 

kníhačka 122 
kníhara 122 

kníhavka 122 

kníhora 122 
kníra 122 

kniz 408 

knoflík 284 
kobelka 397 

kobełka 397 

koblih m. 440 
kobliha 440 

koblížek 440 

kobližka 440 
kobyla 137 

kobylí šťáb 280 

kobyliha 440 
kobylinec 280 

kobylišťáp 280 

kobylištibr 280 
kobylka 137, 140 

kobza 126 

kobzár 126 
kobzinky 290 

koc 114 

kocák 284 
kocánky 460 

kocar 455 
kocicál 276 
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kocmatice 286, 288 
kocour 57 

kočák 276 

kočí chvost 276 

kočí mýdlo 270 

kočička 156 

kočičky 460 
kočka 156, 284 

kohát 210 

kohoutek 57, 256, 278 
kokáč 57 

kokrhél 256 

kokýšek 256 
kolada 458, 470 

kolajka 122 
kolčava 96 

koleda 458, 470 

koledníci 438 
kolek 420 

koleno 334 

koliha 122 

kolocíř 246 

koloděj 222, 224 

kolovatý 458 
kolovrátek 402 

komár 152 

komeň 196 
komínek 66 

kominíček 66 

kominík 66 
komva 78 

konár 196 

koňar 137 
koňas 137 

koncprd(a) 228 

končalka 96 
končava 96 

končiny 436 

konec masopustu 436 
konev 78 

koníček 113, 137 

koník 137, 140 
konipas 113, 137 

konipásek 113, 137 

koňská moucha 152 
koňské kule 284 

koňský šťáb 280 

koňský šťáp 280 
koňský šťáv 280 

koňský štibr 280 

koňský štíf 280 
koňský štív 280 

konva 78 

konvalinka 136 
konvice 78, 114 

konzar 267 

konzárek 266 
kopat 209 

kopec 61, 212, 296 

kopidol 414 
kopidul 414 

kopratina 267 

kopretina 267 
kór 406 

koráb 190 
korába 190 

korbáč 455 
korban 57 

korbélek 396 

korec 114 

kormout 396 

kormoutka 396 

kornblúme 252 
kornout 396 

korňout 396 

kornouta 396 
kornoutek 396 

kornoutka 396 

koruna 190 
korunka 66, 136 

kořen 210 
koření 241 

kos 118 

kosák 118 
kosan 118 

kosík 118 

kosmatice 288 

kosovec 118 

kostka 62 

kostrnek 432 
košťál 82 

košťálek 77 

koštil 82 
kotačka 284 

koťánky 460 

koťátka 460 
kotec 114 

kotejš 432 

kotev f. 196 
koti 438 

kotlačka 285 

kotlina 114 
kotouč 61 

kotrč 61 

kotváč 61 
koupačka 458 

koouřenice 364 

kouří sníh 362 
koval 130 

kováreň 388 

kovarna 388 
kovárna 388 

kovárňa 388 

kovárně 388 
kovář 224 

koza 126, 190, 222 

kozák 57, 126, 218, 222, 224 
kozamyška 126 

kozár 126, 222, 224 

kozí jmelí 280 
kozí vemínko 270 

kozicár 50 

kozičkový chrást 286 
kozičkový květ 288 

kozičky 288, 288, 290 

kozinky 290 
kozlík 57 

kozub 57 

kozubec 396 
kože 68 

kožka 68 
krahulíček 112 

krajačky 476 
krájanky 476 

krákorka 190 

králíček 112 

krám 390 

kranec 61 

krapadlí 216 
kráva 226 

kravarka 226 

kravička 226 
kravina 228 

kravinčák 130 

kravirka 226 
(kravka) 130 

kravka 226 
kravská houba 228 

krb 114 

krbál 210 
krbis 74 

krč m. 210 

krčice 94 

krčovat 209 

krdel 61 

kregel 420 
kregla 420 

krejčí 140 

krepla 440 
kreplík 440 

kret 94 

kretinec 96 
kretovina 96 

kretůvka 96 

krhaničkovo listí 246 
krchov 414 

krchovo 414 

krmaš 464, 466 
krmholec 57 

kromolka 57 

krnal 57 
krompáček 278 

kropáč 78, 356 

kropáček 278 
kropenice 78 

kropenka 78 

kropice 78 
kropička 78 

kropidlo 78 

kroužalky 476 
kroužaly 476 

krouželky 476 

krt 94 
krťák 96 

krtek 94 

krtice 94 
krtičák 96 

krtičina 96 

krtičinec 96 
krtičňák 96 

krtina 96 

krtinčák 96 
krtinec 96 

kruchta 406 

krumpáč 61 
krumplice 174 

krupička 270 
krut 334 
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krůta 176 
krutka 190 

kruvka 126, 130 

kruželek 420 

kruželka 420 

krychov 414 

krysa 98 
křák 212 

křapačka 452 

křapák 57 
křást 61 

křehtík 459 

křechýl 376 
křemelák 224 

křemenáč 222, 224 
křemeňák 224 

křenec 376 

křenka 48 
křepelička 136 

křešně 48 

kříb 212 

křidla 294 

křidlice 294 

kříkop 332 
kříkopa 332 

křípopa 312, 332 

křístačka 452 
křivačka 57 

křivák 57 

křížalka 92 
křížalky 476 

křížaly 476 

křížanky 476 
kříželky 476 

křováček 112 

křupík 70, 280 
ksundz 408 

kšeft 390 

kšice 396 
kštice 61 

kučit 209 

kučovat 209 
kudláč 50 

kudláček 50 

kudlačka 50, 285 
kudlibabka 285 

kujíček 106 

kujík 122 
kukačka 108, 278 

kúkačka 108 

kukanda 108 
kukaranda 108 

kukna 108 

kukučka 108 
kukuk 108 

kukulka 108 

kuky 404 
kulatý 458 

kulich 106 

kulovatý 458 
kůň 137 

kupina 234 

kůr 406 
kůra 68, 190, 406 

kurka 220 
kurva 268 

kuřa 220 
kuřáček 220 

kuřátko 220 

kuřavice 57 

kuře 220 

kuří dřístek 278 

kuří řiť 278 
kuří stopka 278 

kuřička 220 

kuřítko 220 
kůs 118 

kuvík 106, 122 

kuzňa 388 
kužálek 420 

kužalka 420 
kúžalka 420 

kůže 68 

kuželek 420 
kuželka 420 

kužélka 420 

kúželka 420 

kužílek 420 

kúžilek 420 

kužílka 420 
kvák 61 

kvelb 390 

květec 274 
květina 240 

kvíčeří se 346 

kvítí 240 
kvítíčko 266 

kvítka pl. 240 

kvítko 240 
kyča 61 

kyčka 455 

kyčkování 458 
kyjaň f. 208 

kyjanice 208 

kyjánka 208 
kynkul f. 288 

kynkule 290 

kyselá jatelinka 230 
kyselé jmelí 280 

kyselé lupení 280 

kyselé zelí 280 
kyselec 280 

kyselina 280 

kyselinda 280 
kyselka 280 

kyselo 280 

kystka 61 
kytka 61, 240 

kytky 240 

lacenější 394 
lacenší 394 

lacený 194 

lacinější 394 
lacinší 394 

laciný 394 

lacnejší 394 
lacnější 394 

lacný 394 

lajer 404 
lajerkastn 404 

lajermon 404 
lajir 404 

lajr 404 
las 182 

lasice 98 

lasička 98 

laska 98 

latopýr 100 

latopýř 100 
lautraj 364 

lediště 370 

leovačka 370 
ledovatina 370 

ledovatka 370 

ledovice 370 
ledovina 370 

ledovka 370 
ledovo 374 

ledůvka 370 

lehčejší 392 
lehčí 192 

lehkejší 392 

leja 356 

leják 356 

lejavec 356 

lep 202 
lepuše 152 

lepiduše 285 

lepík 285 
lepuše 152 

lerpám 186 

lerpán 186 
les 182 

lesní veš 164 

lésteček 78 
léstek 78 

letnice 460 

letopýr 100 
letopýř 100 

levčí 192 

levkejší 392 
levnější 392 

levný 394 

ležák 166 
libela 140 

lija 356 

liják 356 
líják 356 

lijavec 356 

líjavec 356 
linka 136 

lísteček 78 

lístejček 80 
lístek 80 

liška 220 

litopýr 100 
litopýř 100 

lok 444 

lokáč 318 
louž 318 

louže 318 

lucernička 131 
lulek 106 

lunk 444 

lupánek 80 
lupínek 80 

lupínko 80 
lusek 84 
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lusk 84 
luska 84 

lusko 84 

lutopýř 100 

lužánka 318 

luže 318 

lužina 318 
lyk 444 

lyrka 404 

mačec 256 
máček 256 

majdalenka 136 

májíček 263, 274 
májička 263 

májík 263 
majka 136 

májka 126 

majkéfr 126 
májová koza 126 

májové kvítí 274 

májovec 126 

májovka 263, 274 

mák 256 

makeš 256 
makovina 256 

makovinka 256 

makůvka 256 
malina 230, 234 

malovna 458 

manda 285 
mandelinka 136 

margaretka 268 

marijenkefr 136 
Marků pes 156 

marunka 136 

mařenka 250 
mateřídouška 250 

mařídroužka 250 

mařinka 136 
masárňa 390 

másilka 263 

maslak 258 
maslenka 274 

maslina 263 

máslový květ 274 
masopust 436 

(chodit) s masopustem 438 

masopustní blázni 438 
masopustní dni 436 

masopustní úterý 436 

masopustníci 438 
mastné kvítko 274 

mastný flek 274 

mastný knedlík 274 
maškara 438 

maškaráci 438 

maškaráda 438 
maškarádi 438 

maškary 438 

maškaři 438 
mateřánka 250 

mateří soušek 250 

mateří douška 250 
mateřička 250 

mateřidouška 250 
mateřídouška 250 

mateřídroužka 252 
mateřinka 252 

matička 66 

matoulík 153 

matys 172 

mazanec 268, 274, 459 

medák 147 
meďák 147, 180 

měďáček 180 

měďák 180 
medrunka 136 

medulák 147 

meďurák 147 
(chodit) s medvědem 438 

medvědice 234 
měchatá žába 176 

měchňáček 50 

měchounek 50 
měchounka 50 

měchourka 50 

mejlí 202 

melí 202 

mélí 202 

meluzína 350 
mentel 153 

menurka 136 

merfán 186 
merunka 136 

meruzalka 50 

měsíček 263, 268 
měsík 263 

měšec 422 

mete sníh 362 
mete se 362 

metel f. 364 

metelec 350 
metelenice 364 

metelice 350, 364 

metelka 364 
metla 455 

metúr 153 

mezák 296 
mezník 296 

mhlí 352 

milovník 258 
míšek 398, 422 

mláď 214 

mládí 214 
mladina 214 

mladý les 214 

mláz m. 214 
mlází 214 

mlazina 214 

mléčňák 226 
mlékovka 226 

mlíč 263 

mlíčák 263 
mlíčavka 263 

mlíčen 263 

mlíčí 263 
mlíčník 263 

mlynář 126 

mlýncké kolo 268 
mlýnek 350 

mlží 352 
mníšek 263 

mniška 410 
močál 314 

močáliště 314 

močár 314 

močara 314 

močároviště 314 

močařina 314 
močářisko 314 

močí 352 

močislo 314 
modlet se 406 

modlit se 406 

modrá kašička 270 
modrá rosička 270 

modrák 224, 252 
modřín 186 

mokřada 314 

mošinka 398 
motejl 153 

motejlík 153 

motchejl 153 

motolík 153 

motolýš 153 

motovidlo 140, 153 
motrlák 153 

motrpél 153 

motýl 57, 153 
motýlice 153 

mouchynka 51 

mour 66, 188 
mráz 368 

mrazovka 370 

mrcouch 57 
mrholí 352 

mrhoulí 352 

mrňa 476 
mrní 352 

mrskáč 455 

mrskačka 455, 458 
mrskút 458 

mrť 188 

mrtí 189 
mrva 189 

mřek 182 

muchavec 152 
muchomůra 228 

mumel 147 

muňka 51 
můra 153 

mušira 228 

muška 66 
muzikant 140 

mýdélko 270 

myslivec 140 
myšák 100 

myší hora 238 

myší králík 112 
myší ucho 246 

mýtník 382 

mýto 214 
myť 214 

mží 352 

mžourá 352 
náhlík 156 

náledek 370 
náledí 370 
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námetě 360 
námezník 296 

Narození Páně 468 

návěje 360 

nedopýr 100 

nehed 156 

německá myš 98 
němka 98 

němkyně 98 

nesrstka 51 
netopr 100 

netopýr100 

netopýř 102 
nezabudka 270 

nezapomínajka 270 
nižní 338 

nouze 285 

nožice 140 
obad 152 

obcina 320 

obcizna 320 

občina 320 

obec 320 

obecná 320 
obecňák 320 

obecní 320 

obecnice 320 
obecník 320 

obecnina 320 

obecnisko 320 
obecnost 320 

ohryzek 70 

obchod 390 
obírat 74 

obkusek 70 

obleva 378 
oblouk 334 

obměk 378 

obřezek 70 
obyčej 416 

obžerek 70 

očko 66 
odbírák 156 

oddenek198 

oderky 428 
oděrka 432 

oděrník 386 

odíračka 424 
odíračky plt. 424 

odírat 425 

odlev 378 
odleva 378 

odměk 378 

odpust m. 462, 464 
odračky 428 

odraz 156 

odrhačky plt. 424 
odrhání 424 

odrhat 425 

održky plt. 424 
odzhora 340 

odzhůry 340 

odzvrchu 340 
ohryzek 70 

ohrýzek 70 
ohřizek 70 

ohyb 334 
ojím 368 

oklik 334 

oklika 334 

oklouzka 370 

okluk 334 

okluka 334 
okluz 370 

okluzka 370 

okluzko 374 
okluzlo 374 

okoun 172 

okrouhlý 458 
okrouhle 51 

okrut 334 
okružák 70 

okurce 57 

okusek 70 
oledí 370 

omrz 370 

omrzáč 370 

omrzala 370 

omrzlice 370 

omrzlina 370 
opratě 258 

opusta 312 

ornknajpr 161 
ořezek 70 

oříšek 112 

osa 142 
osák 142, 224 

osičák 224 

osičník 224 
osikám 222, 224 

oskluzko 374 

osluz 370 
ospenka 432 

ostanka 432 

ostatek 436 
ostatek masopust 436 

ostatky 436 

ostatníci 438 
ostenek 432 

ostenka 432 

ostružánka 234 
ostružek 70 

ostružina 234 

ostřežnice 234 
ošadlina 368 

ošívat 72 

ošklivě 354 
ošklivo 354 

oškurec 70 

ošumělina 368 
otáčka 258, 334 

otlačisko 156 

otlak 156 
ouborek 57 

ouborka 57 

oupaříček 266 
oupor 57 

ousčí 326 

ouskejší 326 
ouščejší 326 

ouščí 326 
outarej 445 

ostarek 445 
outerej 445 

ouvar 306 

ouvaříště 306 

ouvinka 368 

ouvoz 326 

odvozová cesta 326 
ovád 152 

operek 70 

pabouk 158 
pabučár 158 

pača 61 

paček 196, 398 
padá sníh 362 

padanka 189 
pade sníh 362 

padavka 189 

padlík 302 
padlina 302, 368 

pádol m. 302 

padolím 302 

pádolina 302 

padze sníh 362 

pajtlovat 72 
pajerka 100 

pajš 194 

pajtlík 422 
pajtlovat 72 

pajunk 160 

paklík 396 
palcát 57 

palčák 144 

paleček 112 
palice 208 

palk 160 

palka 432 
paluk 160 

pámbíčkova kravička 136 

pámbíčkova ovečka 136 
pámbíčkova slepička 136 

pamihod 455 

pamihoda 455 
pámovička 136 

pampalice 263 

pampališek 263 
pampališka 263 

pampelice 263 

pampelich 263 
pampelicha 263 

pampelišek 263 

pampeliška 263 
pampeluše 263 

pampeluška 263 

pámpovička 136 
pamprdlice 263 

pampuliška 264 

panáček 408 
panák 256 

pancíř 61 

pancká houba 226 
panenská kytka 268 

panenka 136, 256 

pangeny 332 
panget 332 

panice 140 
pankejt 332 
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panna 122, 224, 268, 410 
panoha 196 

pápěra 432 

pápěrek 632 

páperka 432 

pápěrka 432 

páperko 432 
parád m. 216 

kapraď 218 

paráď 218 
kapradí 218 

parádí 218 

kapradina 218 
papradlí 218 

paprátí 218 
paprátka 218 

paproť 218 

paprotina 218 
papuč 57 

paradajka 88 

paradajské n. 88 

paradajské jabko 88 

paradajské jablíčko 88 

paradajz 88 
paradízepfl 88 

parez 210 

parouzek 92 
pařez 210 

paseka 214 

pasínek 321 
pasink 321 

paskoník 137 

pastva 321 
pastvina 321 

pastvisko321 

pástvisko 321 
pastviště 321 

pastviště 321 

pastýrečka 113 
pasunek 321 

pasunk 1321 

pasuňk 321 
paša 321 

paště 321 

patník 296 
patružlen 90 

pauk 160 

paúk 160 
paušl 61 

pavlač m. 408 

pavlače plt. 408 
pavouk 66, 160 

pazourek 92 

pecka 62 
pečky 476 

pejručí 194 

pelestička 136 
peluň f. 248 

pelunek 248 

peluněk 248 
pelunka 248 

peluňka 248 

pelynek 248 
pelyněk 248 

pelynka 248 
pelyňka 248 

peň m. 198, 210 
pépl m. 66 

peračina 218 

perečina 218 

péro 433 

peručí 189 

pěšina 324 
pětižilka 242 

petrklíč 278 

petrovy kluče pl. 278 
petrunka 136 

petruška 90 

petružel 90 
petruželí 90 

petržel f. 90 
petržel m. 90 

petržel f. 90 

petržel m. 90 
petrželí 90 

pichličí 189 

pichličky 189 

piják 164 

piliny 208 

pimpera 432 
pimpěrka 432 

pinkalinka 136 

pípa 66 
piporec 57 

pisk 432 

piska 432 
pískavka 161 

piskor 433 

piškvor 161 
puškvorec 161 

piškvoř 161 

piviska 122 
pizda 122 

pjolunek 248 

pjoluňka 248 
placáč 292 

placák 292 

placan 292 
placatý kámen 293 

placek 293 

placka 293 
planý bez 288 

planý chebz 288 

planý mák 256 
plaskáč 293 

plaskatý kámen 293 

plaskurka 57 
plaský kámen 293 

plaščák 293 

platnéř 382 
plavák 356 

plazák 166 

pleskáč 57, 293 
pleskanec 256 

pleskatý kámen 293 

pleskáč 293 
plesknatý kámen 293 

plesnivá moucha 152 

plesnivec 152 
plesnivka 152 

pleso 316 
pléšek 264 

pléška 264 
pletenec 474 

pletenice 474 

pletenka 474 

pletí 194 

pliska 113 

pliskva 113 
plíška 264 

plocháč 293 

plochák 293 
plochý kámen 293 

ploskáč 293 

plotňák 293 
ploštice 162 

plošťka 162 
plotna 293 

plotníček 112 

plotník 112 
plucar 74 

plzák 228 

plž 166 

plžák 166 

pňák 210 

pobaba 424, 428 
pobyt 418 

pobytí 418 

podborovák 224 
podliska 113 

podliška 113 

podplotníček 112 
podrost 214 

podzimka 230 

pohodák 386 
pohodňák 386 

pohodník 386 

pohodný 386 
pohrabač 382 

pohrabáč 382 

pohrabovač 382 
pohřeb 412 

pohřib 412 

pohůnek 106 
pochcanka 274 

pojčat 392 

pojčávat 392 
pojčit 392 

pojžčat 392 

pojžčávat 392 
polák 224 

poledňák 350 

polednice 350 
poledníček 350 

poledník 350 

poledovice 370 
poledůvka 370 

polesná 136 

poleva 378 
olévačka 78 

politina 370 

polňák 102 
polní hajný 384 

polní hlídač 384 

polní mák 256 
polyň f. 248 

polynek 248 
pelyněk 248 
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polýnek 248 

polynka 248 

pomlázka 455, 458 

pomněnka 270 

ponděle f. 444 

pondělek m. 444 
pondělí n. 444 

ponebíčka líčka 136 

popelinka 136 
porážet 206 

pořeb 412 

póřeb 412 
poskunče 57 

posvícení 464, 466 

poševice 350 
pošva 396 

potkan 100 

potkán 100 
potočník 270, 276 

potok 312 

poučet 392 
pouk 160 

poulinka 136 

pout f. 464, 464 
pout m. 462, 464 

pouť f. 462, 464 

povětrnice 350 
povětří 350 

povichr 350 

povije 364 
povol 378 

povola 378 

povrhelec 57 
povuj 258 

požčat 392 

požčávat 392 
rachota 364 

pramen 308 
prameň 308 

prasátko 92 

prasečí ucho 246 
prask 189 

praskač 57 

práskač 452 
praskačka 455 

práskajíce 364 

prášenice 364 
práší 362 

práší se 362 

prašivá houba 228 
prašivá moucha 152 

prašivá žába 176 

prašivec 238, 350 
prašivka 152, 176, 229 

práška 364 

prdel 210 
preclík 57 

bremzák 152 

premzna 152 
prcholí 352 

prosit 400 

prosit se 400 
prostřední svátek 470 

prská 352 

prstýnek 270 
prše f. 189 

prší sníh 362 

průdol 302 

průdolí 302 

průdolina 302 

prut 455 

prutek 102 
pryzma 298 

przňák 126 

přanda 276 
přaska 276 

přaslena 276 

přaslénka 276 
přaslice 276, 434 

přaslička 276 

přástva 418, 425 
přeslice 276 

přeslice 434, 434 

přeslička 276 
přetrženka 142 

přijat se 80 

přijmout se 80 
přijunt se 80 

příkop 332 

příkopa 332 
přímnout se 80 

připeňák 164 

připínák 164 
připíňák 164, 285 

přísada 76 

příšť 308 
příval 356 

psák 229 

psárka 229 
psí bez 288 

psí bzinky 290 

psí houba 229 
psí jazýček 242, 246 

psí jazyk 242, 246 
psí lud 122 

psí mák 256 

psí ucho 246 
psinec 229 

psinka 66 

(psók) 229 
psosór 246 

psota 285 

ptačí fojt 112 
ptačí mák 256 

ptaní 400 

ptání 400 
ptat 400 

pucl 172 

pučet 392 
pučit 392 

púčit 392 

pučívat 392 
pučívat 392 

pučovat 392 

pudlač 78 
puhač 106 

puchr 57 

puchýř 57 
pukač 288 

pukavec 256 

puklice 268 
pulc 172 

pulčák 172 

pulče n. 172 

pulec 172 

pampelice 264 

pumpelich 264 

pumpeliše 264 
pampelišek 264 

pumpeliška264 

pumpeluch 264 
pumr 57 

pupava 264 

pupík 66 
puškvorec 57 

puta 266 

puťák 106 
púťák 106 

putpuďák 106 

pýr 102, 260 
pýrovka 260 

pýř 260 

pýřavka 260 
pýřavka 260 

pýřinka 260 

pýřka 260 
pýřovice 260 

pýřavka 260 

pýtání 400 
pýtat 400 

pytel 61 

pytlík 57, 398, 422 
račok 164 

rádvind 350 

ráchá 352 
rachtačka 452 

rajča n. 88 

rajče n. 88 
rajčinka 88 

rajml 368 
rajračka 452 

rajské n. sg. 88 

rajské jabko 88 
rajské jablíčko 88 

rajščák 88 

rajšče n. 88 
rajštak 324 

rampouch 57, 61, 376 

ranec 61 
ranní se 342 

rapňačka 176 

rapouch 376 
ropucha 176 

rarach 350 

rarášek 350 
ras 386 

rasák 386 

rasík 386 
rasoška 386 

rasovský 386 

rata 100 
ratanec 43 

roztoka 304 

rechotka 452 
rejd 334 

relpám 186 

relpán 186 
reptač 452 
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revit 64 

rez m. 238 

rezec 226 

rezek 226 

rezka 226, 238 

rigol 332 
rmelí 202 

roc 100 

rocák 100 
rocna 100, 176 

roháč 161 

rolna 176 
rolná žába 176 

rolnice 176 

romejší 352 
ropouch 57 

ropucha 176 

rosí 352 
raskobylka 137 

rošťáček 112 

rošťák 112 
roští 194 

roubl 57 

roublík 57, 376 
roublovat 64 

roubovat 64 

rouca 455 
roucačka 458 

roup 57 

roupa 57 
rousá 352 

rozbrejždívá se 342 

rozbřeskává se 342 
rozbřeskuje se 342 

rozednívá se 342 

rozenka 472 
rozinka 472 

rozínka 472 
rozploutí 378 

rozpoušť 378 

rozpuk 156 
rozsvětlívá se 342 

rozšeřívá se 342 

roztok 378 
rozvodná se 342 

rožeň 61 

rúbat 206 
ruda 57 

rukavička 278 

rulík 61 
ručejší 352 

rumpa 57 

rumpál 57, 61, 376 
rundál 61 

rundalec 61 

rondel 61 
rundelec 61 

rutkup 224 

rúždanec 126 
růženec 61 

rybička 270 

rýha 332 
rýpanka 264 

ryz 226 

ryzec 226 
ryzek 226 

rýzek 226 

ryzka 226 

ryžec 226 

řahtačka 452 

řasa 238 

řbitov 414 
řebříček 48 

řehotka 452 

řehtačka 452 
řechotáč 452 

repotám 452 

řez 208, 238 
řeziny 208 

řeznický krám 390 

říkat 406 
římá 358 

řincál 61 

řiť 210 
řiz 208 

řmí 358 

sáček 398 
sačí 352 

sád 296 

sáď 76 
sadba 76 

sádě 76 

saděnice 76 
sáděnice 76 

sadička 76 

sádník 296 
sádovec 296 

sadzunka 76 

saholí 352 
saskář 152 

sazečka 77 

sazačka zelí 77 
sazenice 77 

sazenice zelí 77 
sázenice 77 

sazenka 77 

mázovec 77 
seč 214 

sedlák 268 

sedmikrása 268 
sedmikráska 266 

sedmitečka 136 

selnice 330 
sestřička 410 

sešemřívá se 346 

sešeřívá se 346 
seží 352 

shazovat 206 

síruje 352 
siholí 352 

sije 352 

siká 352 
silnic 330 

silnice 330 

silničář 382 
silničkář 382 

siňák 224 

sinokvet 252 
sipí 352 

sirotka 266 

síří 352 
sivý kozák 222 

skála 300 

skalice 300 

skálinka 136, 232 

skalka 300 

skalnice 300 

sklenář 140 
sklep 390 

sklínka 370 

sklouzačka 370 
skluzko 374 

skrut 334 

skříček 106 
skřip 276 

skřípač 452 

skřítek 350 
skřivan 186 

skřivánčí 186 

skřivánčí dřevo 186 
skřivánčina 186 

skulínek 112 

skura 68 
skůra 190 

skurka 68 

kuvík 122 
skváč 61 

slačec 258 

sláček 258 
slačes 258 

slačesť 258 

sladec 258 
slak 258 

slaní 194 

slatec 258 
slejvák 356 

slepá moucha 152 

slepák 152, 180 
slepé kotě 180 

slepec 152 
slepička 112, 140 

slepík 180 

slepíš 180 
slepíž 180 

slepník 180 

slepý hovád 152 
slepý mák 256 

slepýř 180 

slepýš 152, 180 
slepýž 180 

slimák 166 

slip 152 
slíva 52 

slivka 52 

slizák 166 
slizko 374 

slnice 330 

slunce 344 
slunco 344 

sluníčko 136, 268 

sluníčko víčko 136 
slunko 344 

slupka 68 

smaženice 440 
smažinka 440 

smět m. 196 

smetana 264 
smetaník 264 
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smetanka 264 
smetel f. 196 

smetev f. 196 

smradlavý bez 288 

smradlavý chebz 288 

smráká se 346 

smrč f. 182 
smrča 182 

smrčí 194 

smrčina 182 
smrčka 182 

smrek 182 

smrholí 352 
smrk 182 

smrká se 346 
smrkává se 346 

sněť f. 196 

snět m. 196, 198 
snetev f. 196 

sněte f. 196 

sněženka 266 

sněží 362 

snopel 376 

sodovka 442 
sojíček 106 

sosna 183 

sosňa 183 
souchotnice 238 

souchotník 238 

soukeník 152 
soumezňák 296 

soumezník 296 

soumraká se 346 
souš f. 204 

souš m. 204 

souše f. 204 
soušek 204 

souška 204 

souvar 306 
souvozí 326 

spinek 432 

spiní 432 
spinka 258, 432 

splav 312 

spláv 312 
spleták 61 

spodní 338 

spršák 356 
sprysk 370 

spuchlík 57 

srkavý kůň 137 
srní veš 164 

srstka 51 

sršák 144 
sršán 144 

sršáň 144 

sršen 144 
sršeň f. 142, 144 

sršeň m. 142, 146 

srší 352 
sršín 146 

sršeň 146 

sršňák 142, 146 
sršňák 146 

sršně f. 142, 146 
sržán 146 

staříček 264 
stav 312 

stelivo 189 

stezka 324 

stezník 324 

stežka 324 

stežník 324 
stínat 206 

stinka 162 

stlačec 258 
stlaní 189 

stmívá se 346 

stoka 332 
stokras 268 

stokrása 266 
stokrátka 266 

stomek 432 

stonek 210, 432 
stonka 432 

stopka 432 

strnčná žába 176 

strniskový kůň 137 

strouček 84, 92 

stroučka 92 
stroučko 92 

strouha 312, 332 

strouhanka 189 
strouzek 91 

strouže 92 

stroužek 92 
stroužka 92 

struha 312, 332 

struk 58, 84, 92 
struko 84 

strunčko 84 

stružina 234 
stryk 285 

stržeň m. 66 

střapaté zelí 82 
střapec 61 

střaslena 276 

střaslice 276 
střechýl 376 

střempel 376 

střešínka 232 
střešně 51 

stříbrník 238 

stříhavka 161 
střízlík 112 

stříž 112, 368 

stupka 432 
suchár 204 

suchárek 204 

sucháry 476 
sucháří 476 

suchý strom 204 

suk 196 
sušánky 476 

sušené 476 

sušenky 476 
sušice 204 

sušina 204 

suška 204 
suteřice 364 

sutina 189 
sůva 106 

Svatodušní svátky 460 
svatojáncká babka 131 

svatojáncká moucha 131 

svatojáncká muška 131 

svatojáncký brouček 131 

svatojánek 131 

svatojánka 131 
svatojánská muška 131 

svatojánské kvítí 268 

svatojánský bez 48 
svatojánský chrobáček 131 

svatý Duch 460 

večeřívá se 346 
světlí se 342 

světlička 131 
světlíčko 131 

světlo 332 

světlojánka 131 
světluška 131 

světlý janek 131 

světýlko 131 

svíčka 376 

sviní ucho 246 

svinská houba 229 
svinské hovno 350 

svítá 342 

svítá se 342 
svlačec 258 

svlak 258 

svrk 186 
sýček 106 

syčí 352 

sychrá 352 
syrůvka 226 

šádoňk 428 

šách 190 
šácha 190 

šálený mák 256 

šance 360 
šanec 332 

šaří se 342 

šáška 190 
ščudleček 230 

šedá moucha 152 

šedivák 152, 368 
šedivec 368 

šedivina 368 

šedivka 152 
šelina 68 

šeredně 352 

šerha 386 
šeřík 48 

šeří se 342, 346 

šešetka 266 
šešulka 58, 66 

šiber 294 

šibr 294 
šibra 294 

šídlo 140 

šidloboto 140 
šifer 294 

šifr 294 

šifra 294 
šintr 386 

šipl 61 
šiplice 152 
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šírá se 342, 346 
šiška 190, 285, 440 

šíšňák 66 

šišňár 146 

šíšně f. 66 

škaredě 354 

škaredně 354 
(chodit) po škarkách 438 

škarnésta 396 

škarnéta 396 
škarnétka 396 

škarnice 396 

škarnout 396 
škarnoouta 396 

škarnoutka 396 
škarňoutka 396 

škarnycle 396 

škarpa 332 
škeredě 354 

škmor 161 

škmorák 161 

škmorec 161 

ěkorně 397 

škornout 397 
škorňout 397 

škrabačka 189 

škrabka 68 
škrižla 293 

škrkačka 452 

škrobák 124 
škroukačka 452 

škříček 212 

škřípek 212 
škubačka 425 

škubačky plt. 425 

škubání 425 
škubat 425 

škuran 176 

škutina 189 
škvor 161 

škvorák 161 

škvorec 161 
škvoř 161 

šlahačka 458 

šlák 214 
šlatec 258 

šleda 293 

šlechta 293 
šlejfíř 224 

šleta 293 

šlopa 293 
šluk 444 

šlupina 68 

šlupka 68 
šmagrňa 51 

šmekústr 458 

šmergust 458 
šmerkúst 458 

šmigrust 458 

šmigrúst 458 
šmolec 147 

šmolka 270 

šmyglavo 374 
šmyklavo 374 

šnajder 140 
šnek 166 

šněk 166 
šňupák 66 

šónunk 214 

šoseja 330 

šotek 350 

šoustek 350 

špačkovna 114 
špačník 114 

špajtle 476 

špajzlík 58 
špalek 210 

španělský bez 48 

špaňhél 48 
špánka 232 

špárek 92 
špenčí 189 

špendličí 189 

špendlík 285 
špendlíky 189 

špenka 432 

špicvégerich 242 

špičák 222 

špičí 189 

špička 66, 432 
špičník 222, 224 

špílí 189 

špinka 432 
špráchanec 356 

šprcek 116 

špruček 172 
špulák 172 

špulec 172 

špunt 66 
šreka 332 

šršeň m. 146 

šršňák 146, 147 
šrun 368 

šťáb 280 

šťabík 280 
šťaglík 280 

štam 198 

štangl 376 
šťáp 280 

šťastné dřevo 186 

šťáv 280 
šťáva 280 

šťavel 230, 280 

šťavík 280 
šťavlík 280 

štědrovka 474 

štědrovnice 474 
štěnice 162 

Štěpána 470 

štěpány 476 
štěpit 64 

štěpný bez 48 

čtěpovat 64 
štěrkotka 452 

štěrkuvka 452 

štěvík 280 
štibr 280 

štíbr 364 

štíf 280 
štíhle 170 

štípalky 476 
štípit 64 

štipka 161 
štípky 476 

štír 161, 280 

štírka 178 

štív 280 

šťoblík 280 

šťopka 432 
šťour 170, 172 

šťovík 280 

šťovka 170 
šťovlík 280 

štrasnverter 382 

štrouček 92 
štroučka 92 

štrucle 474 
štrycle 474 

šťukoták 454 

šťur 100 
šťúrka 178 

šumelí (se) 362 

šupa 68 

šupina 68 

šupka 68 

šurp 58 
šušeň m. 66 

šušňák 66 

šušně 66 
šúta 68 

šůta 190 

švadlena 140 
švagr 285 

šveler 312 

šveska 52 
švestka 52 

švon 386 

švrk 182 
táč m. 418 

táčky f. plt. 418 

talíř 268 
taluta 332 

tání 378 

taras 194, 332 
taška 58 

tatar 456 

tatarec 458 
tátí 378 

tělo 198 

temenec 308 
teplej 380 

tepléj 380 

teplejá 380 
tepléjá 380 

teplejác 380 

teplejc 380 
tepleji 380 

teplejic 380 

tepléjic 380 
teplejš 380 

tepléjš 380 

teplejší 380 
tepli 380 

teplijá 380 

teplijác 380 
teplijáč 380 

tchór 408 
tchořice 285 
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tintěra 432 
tintěrka 432 

tis 186 

tlaška 86 

tleška 186 

tmel m. 202 

tmelí 202 
tmíse 348 

tobulka 58 

točák 350 
tódnfógl 106 

tomata f. 88 

ťopka 66 
toudeň f. 316 

toulačka 418 
toulka 418 

touň 316 

touně 316 
tradadyje 366 

trachtýr 397 

trcaňa 452 

trcek 112 

trhat 74 

trkačka 452 
trmenec 308 

trnka 52 

trocíl 242, 246 
troud 58 

trs 61 

trtiny 208 
trucle 474 

trudovatá žába 176 

truhlelek 102 
truhlík 114 

trúlelek 102 

tryska 432 
třáp 61 

třaska 113 

třaslena 276 
třaslice 276 

třaslička 276 

třasolka 113 
třasoprdelka 113 

třasprdelka 113 

třasořitka 113 
třást 72 

třepáč 293 

třepák 293 
třepat 72 

třepatý kámen 293 

třepnatý kámen 293 
třepořítka 113 

třešně 51 

tříbrňák 180 
třinst 72 

tříst 72 

třízlík 112 
ťuhýk 106 

ťujík 106 

tuplipán 256 
tůň 316 

tůně 316 

tůňka 316 
turecký bez 48 

turecký chebz 48 
turek 74, 136, 224 

turenka 51 
turkyně 74 

ťuvík 106 

tymenec 308 

tyran 156 

tytka 397 

údol m. 302 
údolí 302 

údolina 302 

ucháč 161 
uchál 161 

uchár 161 

uchavec 161 
ucho 246 

ucholář 161 
uchovář 161 

ujat se 80 

ujec 172 
ujmout se 80 

úleva 378 

úlich 356 

úlicha 356 

úliva 356 

úpad m. 302 
usčí 326 

usší 326 

ušák 161 
ušál 162 

uščí 326 

uší 326 
ušník 162 

ušší 326 

úterek m. 446 
úterý 446 

uvík 106 

užejší 326 
uží 326 

úžlabina 302 

vaček 58 
vačka 58 

vachtař 384 

vajnperla 472 
válat 206 

valcůvka 330 

válená cesta 330 
valit 206 

vancka 162 

vandrovnice 474 
vánice 360, 166 

vánočka 474 

varcheť 61 
vartíř 384 

vatra 189 

vatrč 61 
vážka 140 

včelák 147 

večerek 102 
večeřálek 102 

večeřalka 102 

večeřátko 102 
večeří se 348 

végerichblat 248 

věhíř 350 
věchar 350 

věje 166 
vějíř 350 

vějka 366 
vejr 350 

veliká noc 448 

velikonoc 448 

velikonoce 448 

celká 404 

velká chudobka 268 
velká jiskerka 268 

velká mše 404 

velká myš 100 
Velká neděle 468 

velká noc 448 

velká šešetka 268 
velkanoc 448 

velké husí kvítko 268 
velkonoc 448 

velkonoce 448 

Velký den 468 
velký javorník 126 

velký sirotek 268 

velškraut 82 

věník 61 

vepsna 142 

verbán 186 
vergl 404 

verkl 404 

verpán 186 
verunka 136 

verunka kunka 136 

(ves) 418 
veš 285 

větel f. 196 

větev f. 196 
větle f. 196 

větrník 350 

větrný mlýn 350 
větřice 350 

větva 196 

vidličák 162 
vidlička 162 

vidličkař 162 

vidní se 342 
víchorec 350 

vichr 350 

vijatyka366 
vilha 104 

víno 51 

vinovať 368 
vinovatka 368 

vír 350 

viro 316 
višně 51 

vízrl 98 

vlaska 98 
vlčí mak 256 

vlčí mák 256 

vlha 104 
vlk 285 

vodnál 140 

vodník 113, 140 
vodotok 332 

voják 224 

volač 58 
volák 152 

volavka 58 
volí oko 268, 274 
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volí ucho 248 
volové oko 274 

volské oko 274 

volské ucho 248 

volský jazyk 248 

voňavý bez 48 

voňavý chebz 48 
vondrák 252 

voprňka 51 

vos m. 142, 146, 147 
vosa 142, 146, 147 

vosák 152, 146, 147 

vouterej 446 
vrabčák 116 

vrabec 116 
vrábel 116 

vrablc 118 

vracet 206 
vraní očko 270 

vrbel 350 

vrčák 452 

vrčál 452 

vrchní 336 

vrkač 452 
vrkačka 452 

vrkoč 61 

vrňačka 452 
vrňák 452 

vroubek 92 

vroubit 64 
vroubovat 64 

vrták 162 

vrťák 350 
vrubel 118 

vrubovat 64 

vrzák 452 
vrzgáč 452 

vřasa 238 

vřes 238 
vřesina 238 

vřesk 238 

vřest 238 
vřetenice 180 

vřetenka 180 

vřez 238 
vřítenice 180 

vřítenka 180 

vtorek 446 
vůbec 320 

(vunžejšy) 326 

vus m. 142 
vůs m. 142 

vusa 142 

vůsa 142 
vúterek 446 

vúterý 446 

vydobývat 209 
vychádět 344 

vycházat 344 

vycházet 344 
vychodit 344 

vykopávat 209 

vyndávat 209 
výřev 306 

výřevíště 306 
výřevníště 306 

výskyď 300 
vyšní 336 

výtažný 386 

vývar 306 

vývařisko 306, 308 

vývařiště 306 

vývoz 328 
vývozek 328 

zadmuchoviska 360 

zahrabovač 382 
záhyb 334 

zajačí zelí 230 

zajec 102 
zaječí jetel 230 

zaječí mák 256 
zaječí salát 230 

zaječí ucho 248 

zaječí zelí 230 
zajic 102 

zajíc 102 

zajičí kyselka 230 

zajičí ščudlek 230 

zajičí šťavlík 230 

zajičí štív 230 
zajinčá kapusta 230 

zajunc 102 

zákluk 334 
zákluka 334 

zakonka 410 

zákop 332 
zákopa 332 

zákrut 334 

zákruta 334 
zalévačka 78 

záměje 360 

záměnty 360 
zametanice 366 

zámětě 360 

záměti 360 
zámety 360 

záměty 360 

zámtě 360 
záružka 275 

záspě 360 

zíástava 312 
zatáčka 334 

zátoč 334 

zátoček 334 
zátočka 334 

zátočina 334 

zátok 334, 350 
záušák 162 

záušník 162 

závěje 360 
závěrucha 366 

závěti 360 

závije 360 
zažírák 164 

zblk 316 

zboun 58 
zdolina 302 

zdrap 306 

zdrapa 306 
zednický patron 130 

zelené svěnta 460 
zelený koník 137 

zelený kůň 137 
zeliny 241 

źeliny 241 

zelná flancka 77 

zelná hlavačice 77 

zelná hlavatice 77 

zelná přísada 77 
zelná sazenice 77 

zelová flancka 77 

zelová přísada 77 
zelová sazečka 77 

zemská žába 176 

zezhora 340 
zezhůry 340 

zezulka 108 
zgrapa 306 

zhlaň f. 316 

zhora 340 
zhůry 340 

zíb 376 

zkaženec 58 

zkaženka 58 

zlá houba 229 

zlatohlavec 140 
zloděj 285 

zlodějka 142 

zlý vítr 350 
zorí se 342 

zoubek 92 

zřídlo 308 
zunk 444 

zvěrčá kapusta 230 

zverec 102 
zvonek 376 

zvracet 206 

zvrcha 340 
zvrchu 340 

zvršku 340 

zvungel 376 
zvyk 416 

žaběna 229 

žabí houba 229 
žabí kvítí 275 

žabí pouk 275 

žabina 229 
žabrounek 172 

žangel 376 

žarouž 275 
žaroužek 275 

žbánečka 232 

žbluně 316 
žbrudně 316 

žebrácká veš 285 

žebrácký knoflík 285 
žebrák 285 

žebrat 400 

žédlo 308 
žemle 474 

ženich 285 

žežulka 108 
žid 66, 285 

židák 229 

žídlo 140, 308 
židovo hříbě 104 

židovský knoflík 285 
žihadlo 140 
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žila 456 
žíla 456 

žilka 456 

žilný list 242 

žiropáda 156 

živý nehet 156 

žížala 162, 170 

žlab 303 
žlabina 302 

žleb 302, 303 

žloutenka 275 

žluna 104 

žluťáčí 275 

žluťák 275 

žlutoplesk 275 
žluva 104 

žumpa 316 

žuna 104 

žvachel 61 

žvanec 61 

Rejstřík vypracovala Eva Balátová 
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