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Čtenáři, buď zdráv! Lectori salutem! 

 

Na své první učitelské místo jsem nastoupil v roce 1966 a působil jsem od té doby na 

různých typech středních škol. Měl jsem tudíž hodně možností poznat učitelskou profesi 

z různých stránek i úhlů pohledu, měl jsem možnost poznat různé učitele, jejich pracovní 

metody, nasazení i jejich skutečný zájem o učitelskou práci. Mnohému jsem se během 

svého učitelského působení od těch dobrých přiučil (nikdo se nestal učitelem jen 

absolvováním pedagogické fakulty), o mnohých jsem si říkal, že jejich cestou sice 

nepůjdu, ale přesto mě zajímalo, jak vykonávají své učitelské povolání. Nehledal jsem ale 

návody, recepty, kuchařky, hledal jsem především inspiraci. A to je jedna z těch 

nejdůležitějších otázek učitelské profese – hledám návod nebo inspiraci? 

V Inspiromatu pro češtináře nabízím to druhé. Učitelské povolání není mechanické 

napodobování, je to tvůrčí činnost. Do inspiromatu jsem vybral takové materiály, které 

mohou být ku prospěchu studentům češtinářům, zároveň ale také učitelům ze středních 

a základních škol. Pro studenty Pedagogické fakulty by měl inspiromat hlavně sloužit jako 

sbírka doplňkových materiálů pro různé seminární činnosti, s nimiž se při současné 

minimální časové dotaci, např. v didaktických seminářích, nemohou ani seznámit, natož 

si je prakticky procvičit, pro učitele z praxe pak třeba zase jako sbírka nápadů pro oživení 

jejich každodenního školního působení. 

O tom, že to jde, svědčí i třetí část prvního dílu tohoto inspiromatu. Kolegyně 

Žaloudková se úspěšně pokusila v 9. třídě napsat se svými žáky slohovou práci na téma 

Jak se dělá krampoblouch. Popis pracovního postupu zvolila podle našeho seminárního 

praktika (já jsem se zase inspiroval internetovými stránkami www.ceskaskola.cz).  Myslím 

si, že se paní učitelce i jejím deváťákům práce velice povedla. Přesvědčte se sami. 

I ostatní části prvního dílu inspiromatu jsou především vybrány podle inspirativní 

funkce pro učitelskou praxi. Jejich materiálový charakter by nás totiž měl vést k tvůrčí 

práci s jazykovým materiálem. Naučíme-li sami sebe (a své žáky) pracovat s jazykovou 

matérií, naučíme sebe i je pro život více než jen pozitivistickému odříkávání 

nabiflovaných vědomostí. Ale o to nám přece jde – učit se pro život, nikoli jen pro školní 

papouškování. Non scholae, sed vitae discimus. 

 

 

 

Obsah prvního dílu: 

Čtenáři, buď zdráv! Lectori salutem! 
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1. část: Texty pro nácvik kolektivního přednesu 

 

a) Salička, 

b) Ladoňky klečí v azurovém tajemství příběhů, 

c) A. Jirásek: Mudrcové, 

d) Panu učiteli… 

e) Passion 

  

2. část: Soubor studentských veršovaných receptů, 

 

3. část: Jak se dělá krampoblouch, 

 

4. část: Soubory lingvistických materiálů pro seminární praktika 

 

a) Malý onomaziologický soupis moravských a českých oinonym, 

b) Malý slangový slovník názvů alkoholických nápojů a koktejlů, 

c) Malý chrématonymický slovník pojmenování českých piv, 

d) Malý slovník moravského vinařského sociolektu, 

e) Malý frazeologický slovník k tématu Opilství. 

 

 

1. část 

TEXTY PRO NÁCVIK KOLEKTIVNÍHO PŘEDNESU 

V seminářích věnovaných na pedagogických fakultách kultuře mluveného projevu (ať 

už se ve studijních plánech jmenují jakkoliv) by se měli zejména budoucí učitelé přiučit 

kultivovanému projevu, ale měli by se rovněž naučit, jak přivést ke kultivované řeči své žáky. 

Není to jednoduché. A při dnešním všeobecném odmítání číst poezii (i budoucími češtináři), 

je to spíš sisyfovská dřina. Právě s ohledem na školní praxi jsem vydal v roce 2006 Cvičebnici 

mluveného provu pro učitele, aby se totiž měli učitelé o co opřít, aby se mohli inspirovat 

praktickými zkušenostmi, které jsem nasbíral při vedení různých středoškolských recitačních 

a divadelních souborů, při porotování v různých recitačních soutěžích, ale i při vedení 

Amatérského recitačního souboru na hradecké Pedagogické fakultě v letech 1983 – 1989. 

Nechci znovu opisovat to, co jsem uvedl už ve skriptu. V tomto díle inspiromatu 

uvádím spíše texty (uváděli jsme je mj. v ARSu), které mohou rovněž s úspěchem využít také   

učitelé ve škole.  
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Salička je lidová masopustní hra z 18. století, kterou v hospodě o masopustním úterku 

hrávaly venkovské služky. Je to rozverná jednoaktová hříčka, kterou jsme doplňovali podle 

prostředí, kde jsme vystupovali, různými hospodskými písněmi, popěvky a škádlivkami. 

Ostatně – podobně s touto masopustní taškařicí zacházel i E. F. Burian, který ji uváděl jako 

první část své Lidové suity. Je rovněž možné ji využít při probírání tématu o pobělohorském 

dramatu nebo o Kocmánkových interludiích v rámci jezuitského školního divadla. 

 

SALIČKA 

(lidová masopustní hra z 18. století) 

 

Osoby: Sedlák – Paní – Salička - Frejíř 

Hudební doprovod: trubka, akordeon 

 
Trubka hraje intrádu. 

Salička přijde na scénu, bere si 

atributy, upravuje se a zpívá svou 

písničku (nejlépe Pějme píseň dokola). 

Při písničce ukazuje na jednotlivé 

postavy, které se přidávají k jejímu 

zpěvu, přicházejí na scénu, Salička jim 

podává jejich atributy, aktéři se 

upravují a zařazují plynule do hry 

Sedlák  Chtěl jsem jíti do Bohdanče 

  pro hrnce, pro krajáče. 

Chci v nich věrně handlovati. 

  Co mně pravíš, milá máti? 

 

Paní  Milý muži, dobrá rada, 

  že bych byla sama ráda, 

  abyste doma neseděl 

  a ňáký živnosti hleděl. 

       Salička zpívá: 

       Strakonické dudy nevěděly kudy: 

       byla díra do komína, vyletěly tudy. 

       Všichni se přidávají. 
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Sedlák  Juž du, juž du! 

  Dobře se tu mějte 

  a něco s děvečkou dělejte. 

  Až já se domů navrátím, 

  ať vás holí nevyplatím. 

 

       Paní zpívá: 

       Už je to uděláno, už je to hotovo, 

       pár vajíček na rendlíček,  

kousek másla do toho. 

Všichni opakují. Salička i Paní tančí. 

Při opakování už Paní nezpívá, ale 

chystá dopis. 

Paní  A ty, milá Saličko,  

  doneseš mně toto psaníčko 

  tomu pánu s pérem, 

  co tu chodí s kacapírem. 

  Zkaž mu dobrý den,  

  jak ho znáš, 

  na odpověď ať nečekáš. 

Salička neví, co dřív: kam dát koště, 

jak vzít dopis. Nakonec si sedne        

na koště a jede. Trubka troubí Jede, 

jede poštovský panáček. 

Salička se před Frejířem zastaví           

a školsky odříkává svůj text 

Salička  Dobrý den, dobrý den, pane! 

  Paní jim posílá psaní! 

  Mám to zčerstva vyříditi, 

  na odpověď nečekati. 

Salička provokativně natahuje ruku 

po spropitném, Frejíř se ale k ničemu 
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nemá. Zato jí zpívá: Utíkej, Káčo, 

utíkej, honí tě kocour divokej. 

Salička pochopí a odpovídá mu 

druhou slokou: Jak já bych ráda 

utekla, kdyby se sukně nepletla. 

Frejíř  Dobrý den. Dobrý den, paní! 

  Je-li hotovo snídání? 

        Hudba bez zpěvu: Pekla vdolky 

Paní  Ach, mé milé potěšení! 

  Nechodívaj po snídání! 

  Sem tomu ráda velice, 

že navštívili mé srdce.  

Protože Salička okukuje, posílá ji Paní 

gestikulací pryč. 

  A ty, milá Saličko, 

  vraz na rendlíček vajíčko. 

My budem s tímto pánem seděti, 

 karty hráti a se objímati. 

Ale vzdor prohlášení si nesednou, 

nýbrž začnou tančit a zpívat s hudbou 

To je zlaté posvícení. 

 

Sedlák třikrát silně zatluče. 

 

Paní  Ach, nastojte! Starec de! 

 Vlez, můj znejmilejší, pod lavici,  

já na tě hodim plachtici. 

Zmatek na scéně (zpočátku) 

se uklidňuje též zásluhou 

hudby, která začala dojímavě 

hrát Sbohem buď, miláčku 

(nebo jiný truchlivý 

funébrmarš.  

Paní Ach, totě můj tatíček. 
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  Zdaleka je to poutníček! 

Ráda vás vidím zdravého, Tyto dva verše Salička 

zmatené Paní napovídá 

 než bych vás viděla umrlého.  

 

Sedlák  Ráda ty mne vidíš zdravého, 

  rač bys mne viděla umrlého?    Sedlák je nahluchlý 

        Akordeon hraje Osiřelo dítě. 

  Co se to pod tou lavicí chrustí? 

 

Paní  Snad sou tam německý myši. 

 

Sedlák  Ó, hrubé by to myši byly, 

  aby tou lavicí hnuly! 

  Musím já ty myši rozehnati 

  a jim tam folka nedati.     Sedlák odstraní plachtu 

  Aha! To ty seš, jonáku? 

Frejíř  Ach, pantáto, zima, zimnice 

  rozpálila mne velice. 

Frejíř se chytá Paní, ta ho 

postrkuje k Saličce. 

 

Sedlák  A hrubou ty máš zimnici, 

  že nemůže dívka obstát v seknici.   Salička jej taky odstrkuje. 

  Pudu já s tebou ku právu 

  a s tebou se soudit budu. 

Frejíř  Než bych já šel s tebou ku právu, 

raději ti srubnu hlavu.  
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Frejíř vytáhne dřevěnou šavli 

a srazí Sedlákovi klobouk. 

Sedlák se svalí. Salička vezme 

klobouk a jde do publika 

vybírat. Frejíř a Paní tančí       

a zpívají Pec nám spadla. 

Sedlák vstane a přidá se 

k nim. Všichni unisono. 

 

*** 

 

Už podtitul druhého textu naznačuje, že jsme prozaický monolog o jihočeské učitelce Tereze 

Balcarové rozdělili do partů, abychom podtrhli dramatický obsah prózy naší bývalé členky Martiny 

Cvachové, studentky slavistiky. Mladí lidé, kteří neradi vystupují na jevišti, se při kolektivním 

přednesu rychleji zbavují trémy, díky kolektivní formě i společenského ostychu, snaží se odvést co 

nejlepší výkon, aby nepokazili úspěch celé partě. Forma kolektivního přednesu je tedy přínosná 

z různých hledisek, proto jsme ji také rádi v Amatérském recitačním souboru (ARS) využívali. A věřte, 

že nás v souboru moc potěšilo, když jsme se setkali s tím, že učitelky, které naším souborem prošly, 

pak na svých školách zakládaly a vedly další recitační kolektivy, např. MARS = Malý ARS v Moravské 

Třebové, v Lípě u Havlíčkova Brodu zase Lipský kočky atd. Forem kolektivního přednesu jsem 

s úspěchem využíval i na středních odborných učilištích a učňovských školách! Věřím tomu, právě     

na základě praxe, že mladí lidé jsou i v tomto směru tvární, že se dokáží i pro takovou činnost 

nadchnout, že se nechají přitáhnout ke čtení i k recitaci. Otázka je, chceme-li to my sami a jaký 

zvolíme přístup. 

LADOŇKY KLEČÍ V AZUROVÉM TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ 

(podle prózy Martiny Cvachové Sonatina pro Terezu) 

 

Muž  Ladoňky klečí v azurovém tajemství příběhů. Sonatina o statečné, moudré a něžné 

Tereze almarové z Písku se neodmyká obvyklým houslovým klíčem, ale vzpomínkou 

jarních květů. 

Žena+Muž Sólový part zní tak čistě jako neuvěřitelná láska. 

Sbor Neuvěřitelná. Neuvěřitelná! 

Matka Neuvěřitelná láska. 

Tereza Láska. 

Muž Neuvěřitelná. 
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Tereza Tereza Balcarová učila v roce 1915 české děti v okolí Mostu. V Maltheuru. Žilo tam tři 

tisíce Čechů a necelý tisíc Němců. 

Matka Byla štíhlá a krásná, obličej jí modelovala cudnost a hrdost. 

Tereza Ve vsi vládla menšina. Pan řídící jí doporučil, aby se představila starostovi. Přijal ji 

vlídně, popřál jí, aby se jí u nich hodně líbilo, usmíval se a mluvil česky. 

Žena Byl to víc sedlák než starosta. 

Matka Ve vedlejší místnosti u tajemníka obecního úřadu vyplnila přihlášku k pobytu. 

Tereza Česky. Sotva ji položila zpět na stůl, vzteklý úředník začal křičet, že s ní zatočí – 

Sbor zatočí, zatočí – 

Tereza Jedině němčina platí pro úřední jednání, jestli ji okamžitě nepřepíše, do smrti na to 

nezapomene – 

Sbor nezapomene, nezapomene, do smrti na to nezapomene. 

Tereza Však časem ztratí roupy, sufražetka jedna, pémiše hunt. 

Sbor Pémiše, pémiše, pémiše hunt, pémiše, pémiše – 

Tereza Potom se od dětí dověděla, že pan obecní tajemník je po rodičích Čech. Od Tábora. 

Sbor Maul halten! 

Tereza Tereza nepřepsala přihlášku k pobytu – 

Žena a nepřepisovala nikdy ani žádnou jinou listinu 

Tereza a užívala své líbezné mateřštiny dál. 

Matka Vždy a všude se důsledně pyšnila svým národem a jeho slavnou minulostí. Písecká 

rodačka – na jižní Čechy nedala dopustit. 

Zpěv Když jsem já šel tou Putimskou branou, dívaly se dvě panenky za mnou a volaly: 

študente, ty malý premiante! 

Tereza Raději než romány brávala do rukou tenké sešitky Dějin města Písku. Psal je doktor 

August Sedláček 

Muž penzionovaný profesor táborského gymnázia, toho času bezplatný archivář města 

Písku. Autor Hradů a zámků českých. Dobrý den. 

Tereza Jak ho toužila poznat! Jednou nastal ten očekávaný den. Při procházce s přítelkyní 

Hruškovou a jejími dětmi byla Sedláčkovi představena 
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Muž a zažila chuchvalec zklamání. Dlouholetý vdovec vypadal totiž přesně jako většina 

mužů jeho věku. Nic romantického na něm nebylo, spíš pedantického. Pozval ji         

do městského archivu 

Tereza  a při první návštěvě ji hned zpražil za neopatrnou poznámku, jestli pro něj královské 

město Písek nemá lepší místnost než sklepní prostor – 

Muž profesor nesmí být rozmazlená slečinka, aby nevydržel trochu toho nepohodlí. 

Důležitější je zabezpečit archiv se vzácným listinným materiálem před požárem, který 

by mohl vzniknout od elektrického vedení. 

Matka Při světle svíčky vyhledal fascikl rodu Balcarů. 

Tereza Tereza slyšela neustálé, neutuchající hubování a hudrování. 

Matka Pak ji ale doprovodil domů, pohovořil s její matkou, 

Muž váženou paní, která ve skrovných vdovských poměrech vychovala, kromě Terezy         

a jejích dvou bratrů, v řádné lidi ještě tři sirotky, 

Matka ujednal si s nimi společné vycházky do lesů – 

Muž - na šišky! 

Matka Pozval  je do konce na svou zahradu. 

Žena A tady vlastně 

Sbor potichu začíná příběh. 

Matka Goethe a Ulrika? 

Žena Sedláček a Rézi? 

Sbor Ladoňky klečí v azurovém tajemství příběhů. 

Tereza Láska je neuvěřitelná. 

Muž Od elektrického vedení může vzniknout požár. 

Žena Buďte opatrná! 

Muž Nejdůležitější je zabezpečit archiv. 

Žena Může vzniknout  požár. 

Sbor Buďte opatrná. 

Muž Buďte opatrná!     

Tereza Tereza odjela, Sedláček docházel k její mamince, ptával se po dceři, co že píše domů, 

vzkazoval jí historické zajímavosti. 
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Žena Sedláček a Rézi? 

Tereza Šišky a historické drobnosti. 

Sbor Od elektrického vedení může vzniknout požár. 

Žena Buďte opatrná. 

Tereza V roce 1918 jí pošta přinesla oznámení o tom, že je přeložena do Čouše u Mostu       

za učitele, odvelené do vojště. 

Sbor Čouš? – Co to je? Čouš? – Kde to je? Kde to je? Co to je? 

Muž K smíchu! Vojště!  Čouš! K smíchu! – Má se užívati českého pojmenování Souš! Vždyť 

to bývala osada rybářů na souši u jezera Komořanského. Souš! Rozumíte? 

Tereza Ale i v Souši – Čouši měla hrstka Němců vládu pevně v rukou. Pravda, byli slušnější 

než v Maltheuru, nepokřikovali denně, že Čechy vykopou a taky na ně neplivali. 

Tereza učila s chutí a nadšením. 

Muž Hned po převratu vyhledal Sedláček důkazní listiny o dávném českém osídlení Souše 

a Záluží. Tedy – ne už Čouš a Maltheur. Souš a Záluží. 

Matka Ze změny se radovala i Tereza. Souš a Záluží. Přešla učit do Mostu. Když padly určené 

hranice okresů, učila v Záhoří u Písku. 

Tereza S beraničkou na hlavě, s holí „jako chlap“, jak vesele říkávala, prošlapávala vysoké 

zimní závěje hned v pět hodin ráno. První cesty proplakala, ale ve škole bývala včas. 

Zpěv-sólo A volaly študente, ty malý premiante. 

Zpěv-sbor A volaly študente, ty malý premiante. 

Muž Odpoledne jí přicházíval naproti starý historik s mnoha osobními problémy. Po válce 

ho páni radní odbyli, když žádal příděl potravinových lístků také pro svou nemocnou 

služebnou. Doporučili mu, aby se poohlédl po mlýnech v okolí a poradil si vůbec jinak. 

Sbor Dobrá rada nad zlato, dobrá rada nad zlato, dobrá rada – 

Muž Vyměřili mu almužnu penze, úspory byly pryč, služebná nemocná, 

Tereza sám vedl složitý život citlivého bezdětného člověka. 

Matka Domácnost upadala, peníze nestačily – 

Muž a tak, když přišel na jaře roku 1921 Tereze naproti až do Záhoří, prosil ji, aby si ho 

vzala. Celibát učitelek je zrušen, smí učit i nadále, když on svou penzi a ona svůj plat 

dají dohromady, pomohou sobě a zaopatří i její maminku. 

Sbor Sedmikrásky ji prosily: Slituj se. Slituj se. 

Muž Špačci se posmívali: Starý pán. Starý pán. 
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Sbor Starý pán. Starý pán. 

Žena Vyžádala si týden na rozmyšlenou. 

Tereza Ale doma s jeho návrhem nepochodila. Maminka se rozzlobila. 

Matka Na stáří nebude děvečkou! Ona, Rézi, si s doktorem povídá o škole, o historii,              

o květinách, ale ona, matka, dobře slyší od lidí, jaký je Sedláček podivín: 

Žena celý den má profesorsky rozdělený podle hodin, 

Žena je neomaleně pravdivý, 

Žena tolik květin má v domě i na zahradě a nikomu ani jednu nepodá. 

Tereza Tereza byla nešťastná. Nemohla spát, ve škole se nemohla soustředit na vyučování, 

zapomínala, co vlastně chtěla říci. Její neštěstí vykrystalizovalo do obrovského 

soucitu. 

Sbor Divná je ta česká půda. Pohřbívá Máchy, Čelakovské, Augustiny Smetany, Tyly, 

Havlíčky, a nemá pro ně nic než trnové věnce. Ach ano, paní Boženo, kdybyste si ruce 

na kost rozedrala, nestačila byste je pro nás všechny uplést. 

Tereza V poslední den stanové lhůty oznámila matce před ranní cestou do školy – že si 

Sedláčka vezme! 

Matka Matka odpověděla, že jí bránit nemůže, ale že s nimi nebude. 

Žena Svatba byla slavná – přes skromné počínání obou snoubenců. 

Muž Sedláček odmítl chodit na katechizmus a zakázal si oddavky budějovickým biskupem. 

I tak se dost zvědavých lidí přijde podívat, kterak si bere o čtyřicet let mladší ženu. 

Sbor Starý pán, starý pán. 

Tereza A Tereza se honila po cestách mezi školou a domácností. Až onemocněla zápalem 

plic. 

Matka Maminka neodolala, přistěhovala se konečně k Sedláčkovým a pomáhala. 

Žena Krátká závrať štěstí, 

Žena poznávání vzácných lidí, 

Žena objevy a objevování, 

Žena oběti a obětování, 

Žena sonatina vzlínala výškami nadějí vzhůru. 

Sbor Vzhůru, vzhůru. 
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Tereza Tereza pomáhala i Sedláčkovým starým přátelům a známým. Byla trpělivou 

obrušovatelkou hran jeho neústupností, bavila ho, byla jeho sluníčkem. Spisovateli 

Klostermannovi udělala radost setkáním s jeho starou láskou Růženkou, kvůli paní 

Hejdukové zmírňovala dopady Sedláčkových nenálad na ženský spolek, jemuž dělala 

šlechetná paní předsedkyni. 

 Rozčilení za ladoňky natrhané do vázy na Sedláčkův pracovní stůl ji poučilo, že si 

doktor prostě nepřeje, aby květiny předčasně umíraly. 

 Když v lednu 1926 August Sedláček zemřel, nenosila mu pak nikdy květiny na hrob, 

ale podle jeho přání oblékala dva sirotky a dávala stokorunu na dobré účely. 

Sbor Díky, díky. 

Zpěv Sedum let jsem v Písku študýroval, ani jednu pannu nemiloval, jenom jednu jsem měl 

rád, tá da dyja ta da dá. 

Žena Za druhé světové války se chovala stejně neohroženě jako za té první. Nezapomněla 

ani pod nánosem všedních starostí.  

Žena Nezapomněli ovšem ani Henleinovi kumpáni. 

Tereza Ta odbojná česká učitelka! Přejmenováním nám ukradla dvě obce! Ale my jí ukážeme! 

My s ní zatočíme! 

Sbor Zatočíme. Zatočíme! 

Tereza Ale Tereza měla také dobré  přátele, a tak nikdy nepřestala chodit Pískem ve staré 

pelerínce po Sedláčkovi a s hlavou vzhůru dál statečně pomáhala rodinám zatčených 

Čechů. 

Muž V ladoňkových očích měla vždycky sonatinu.  

Tereza Dala mi krajkový límeček z vlastnoručně háčkovaných hvězdiček. Vždycky držela palce 

dětem, naději lidstva. Jako malá holčička jsem jí na jaře ve dvaasedmdesátém roce 

zpívala písničku o vlaštovce: 

Zpěv Vlaštovičko, leť, už je na tě čas. Listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje, bude brzy 

mráz. 

Sbor Vlaštovičko, leť na slunečný jih …. 

Tereza Na podzim s vlaštovkami odlétla. Poslala mi za sebe naši malou. Říkáme jí Terezka. 

Muž Slyšíte také tu sonatinu vnitřní síly? 

Sbor Ladoňky klečí v azurovém tajemství příběhů. 

Žena Od elektrického vedení může vzniknout požár! 

Muž Terezo! 



 15 

Žena Terezko! 

Matka Bud opatrná! 

Žena Je nespálená a mladá. 

Tereza A vy třeba nevěřte, že se to stalo. 

 

 

*** 

 

Při probírání díla Aloise Jiráska jsem na střední škole vždy mnohem raději sáhl            

po následující Jiráskově próze, než bych se zaobíral reprodukcí obsahové stránky jeho 

románů. Ta drobná próza i žáky vždy zaujala, dala se v hodině přečíst, ani její obsahová           

a jazyková analýza nebyla zas tak moc problematická, navíc rovněž dobře ve škole posloužila 

jako základ pro mezipředmětové vztahy.  

Próza Mudrcové patří mezi drobné povídky Aloise Jiráska, možná i méně známé, které 

kdysi vyšly ve dvoudílném svazku jeho drobných próz Z dávných dob, později byla zařazena    

i do sborníku Vojenské povídky. 

Je dobré, seznámí-li se žáci na začátku s Jirákovou povídkou, protože pak budou lépe 

akceptovat při čtení podle partů myšlenkové poselství povídky. Pro nastudování kolektivního 

přednesu jsme povídku doplnili o text českobratrské písně, o které se Jirásek vlastně jen 

zmiňuje. Do Jiráskova textu tak vstoupil zcela ústrojně jiný text, který nejen zdůraznil 

myšlenkové poselství této povídky, ale podtrhl i bázi, na níž je, masarykovsky řečeno, 

vystavěno české myšlení. 

ALOIS JIRÁSEK: MUDRCOVÉ 

Starý okop polní baterie u lesíka napolo sesutý, zarostlý křovím, už dobrých sto let o samotě 
v polích stojí. Samojediný zůstal ze všech okopův a náspů, které tu planinou dlouhým pruhem se táhly, 
kryjíce početná pruská děla, namířená proti císařské armádě zákopy chráněné. Teď podobá se 
dávnověké mohyle, ve které pasáci za mlhavých jiter a studených podvečerů oheň sobě topí a s níž    
do dálky halekají. 
 L. P. 1778 za války o dědictví bavorské všecken kraj při Medhuji a horním Labi, hostě dvě 
armády, podobal se nesmírnému mraveništi. V čele pruského vojska Fridrich, naproti Josef, oba 
filosofové. 

Hustá mlha ulehla na krajinu jako hluboké jezero; bylo zrána, ticho, jako by ani vojáčka nebylo 
na blízku. Nikde nesměli zvonit; ale místo zvuku zazněl zpěv mužského hlasu: „Kdo ochrany 
Nejvyššího“. 

Tuto píseň zaslechl Václav Suk, obecný voják císařského pluku Hillerova, stoje daleko               
na přední stráži na pokraji travnatého dolu. Husté křoví do pola ho skrývalo. Že zima byla, vyhrnul si 
až pod třírohý klobouk šedý plášť, takže mu copánek nebylo viděti. Tu ta píseň – a jakoby zrovna 
naproti! Tam již nepřítel – jak to? 
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Suk nejraději tak nějakou světskou s kamarády při ohni nebo před stanem mladé markytánky, 
ale tentokrát jím pobožný zpěv hnul. Zpívalať ho doma babička od světnice do komory, od komory     
na půdu, když pantoflíčky klapajíc budila všecko stavení. 

Suk spustil také; hlas naproti na chvilku se zarazil, pak nanovo zazvučel a vlnami zvolna 
stoupající mlhy nesla se starodávná píseň. 

Václav však dlouho nevydržel; zvědavost mu nedala. Ten tam za úvalem notoval dále jako 
kantor a zdálo se, že chce ty verše dozpívati, jak Sukova bába dělávala. 

„Hé, ty tam, jsi voják?“ 
S takovou začal Suk hovor a nemluvil do tiché mlhy. Dozvěděl se, že rozmlouvá s vojákem, 

s pruskou přední stráží. 
„A jak to, tys Bramburák a mluvíš česky?“ 
„Jsem z Čech, z Kladska, od českých hranic. Sloužím po vůli boží už druhý rok.“ 
„Je pobožný,“ pomyslil sobě Suk. „Jistě helvít,“ a vyslovil svoji domněnku nahlas. Prušák 

přisvědčil.                                                                                                                        
 „A jak ti říkají?“ 

„Jan Koláčný.“ 
„Ale my tak povídáme – co by nám asi naši páni –“ 
„Což děláme něco zlého?“ 
„Toť, jsme krajané, oba Češi. Kdypak se tohle trefí?“                                                         

 Hovor uvázl. Suk viděl řidnoucí mlhou siluetu pruského vojáka ve špičatém čáku, podobném 
biskupské čepici. Stál u starého košatého buku. Za chvíli Suk začal:  

„Je to dnes zima - “   
„Je. Pojď se ohřít – “ a Koláčný to řekl tak upřímně, jako by stál na prahu zachumelené horské 

své chalupy.                                                                                              
 „Kam?“ 

„Sem. Ke mně. Mám plnou láhev.“ 
Suk se zarazil, Nedůvěra se probudila. Lest nějaká, a pak vyjíti z vykázaného místa! Koláčný 

mu porozuměl. 
„Neboj se, příteli! Jak bych ti mohl ublížit? Odložme zbraň a každý na půl cesty -“ 

        Tento hlas neklame a Suk viděl, an Koláčný pušku opírá o kmen. Ohlédl se a šel. Na půl cestě 
potkali se oba vojáci. Pruský nepřítel podával s nelíčenou upřímností ruku. 

„Jen pojď a neboj se, vždyť jsme sobě nic zlého neudělali, jsme bratři, jedné krve, co nám        
do toho, co si potentáti udělali?“ děl helvít, písmák, a veselý hoch z království mu porozuměl. 
 Jak tito zde uvažovali, tak uvažovali zajisté před nimi mnozí a bude uvažováno vždy, ať jsou 
králové filosofy nebo dle snu Platonova filosofové králi. 

„A tuhle to skončilo,“ dodal starý kmotr, jenž mi ten příběh podle dávných pamětí vypravoval, 
a ukázal mi na zpustlou baterii, ve které jsme odpočívali. 

Oba mudrlanti zabrali se do hovoru, a stihli je. Tuto zde seděl pruský král a sem přivedli          
na soud Koláčného. Pověděl všechno a za chvíli ho tamto za baterií zastřelili. Ten druhý sice olovu        
a prachu ušel, proběhl však krvavou ulicí a bůhví, kde si ostatní trest odskákal. 

Toť, co do vojska, které mudruje a uvažuje. 
 

Alois Jirásek: Mudrcové 

Hlasové rozdělení: 

S1   (sólový part)     s (sbor) 
S2   (sólový part)     sm (mužský sbor) 
S3   (sólový part)     sž (ženský sbor) 
S4   (sólový part)     sž1 (první část ženského sboru) 
       sž2 (druhá část ženského sboru) 
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S1 Starý okop polní baterie u lesíka napolo sesutý, zarostlý křovím, už dobrých sto let  o samotě 

v polích stojí. 

 

sm Samojediný zůstal ze všech okopův a náspů, které tu planinou dlouhým pruhem  se táhly,  

sž1 kryjíce početná pruská děla 

sž2 namířená proti císařské armádě zákopy chráněné. 

 

S2 Teď podobá se dávnověké mohyle,  

sž ve které pasáci za mlhavých jiter a studených podvečerů oheň sobě topí 

sm a s níž do dálky halekají. 

 

sž1  Léta Páně sedmnáctistého sedmdesátého osmého 

sm  za války o dědictví bavorské 

sž2  všecken kraj při Metuji a horním Labi, hostě dvě armády, podobal se nesmírnému mraveništi. 

S1  V čele pruského vojska Fridrich, 

S2  naproti Josef 

S1+S2 oba filosofové. 

 

sž  Hustá mlha ulehla na krajinu jako hluboké jezero; 

sž1  bylo zrána, 

sž2  ticho, 

sm  jako by ani vojáčka nebylo na blízku. 

sž1  Nikde nesměli zvonit; 

sž2 ale místo zvuku zazněl zpěv mužského hlasu 

 

S3 Máš-li útočiště v Hospodinu, 
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 u Nejvyššího svůj domov, 

 nestane se ti nic zlého, 

 pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 

 

S4 Tuto píseň zaslechl Václav Suk, obecný voják císařského pluku Hillerova, stoje daleko              

na přední stráži na pokraji travnatého dolu. Husté křoví do pola ho skrývalo. Že zima byla, 

vyhrnul si až pod třírohý klobouk šedý plášť, takže mu copánek nebylo viděti.   Tu ta píseň –   

a jakoby zrovna naproti? Tam již nepřítel – jak to? 

 

sž  Suk nejraději tak nějakou světskou s kamarády při ohni 

sm  nebo před stanem mladé markytánky,  

sž ale tentokrát jím pobožný zpěv hnul. 

 

sž1 Zpívalať ho doma babička od světnice do komory, od komory na půdu, když pantoflíčky 

klapajíc budila všecko stavení. 

 

sž Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, 

přečká noc ve stínu Všemocného. 

Říkám o Hospodinu: 

mé útočiště, má pevná tvrz 

je můj Bůh, v nějž doufám. 

 

S1 Suk spustil také; 

S2 hlas naproti na chvilku se zarazil, pak nanovo zazvučel 

S1+S2 a vlnami zvolna stoupající mlhy 

sm  nesla se starodávná píseň. 

 

s Máš-li útočiště v Hospodinu, 

 u Nejvyššího svůj domov, 
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 nestane se ti nic zlého, 

 pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 

 

sž2 Václav však dlouho nevydržel; zvědavost mu nedala. Ten tam za úvalem notoval dále jako 

kantor a zdálo se, že chce ty verše dozpívati, jako Sukova bába dělávala. 

 

S4 Hé, ty tam, jsi voják? 

sž2 S takovou začal Suk hovor a nemluvil do tiché mlhy. Dověděl se, že rozmlouvá s vojákem, 

s pruskou přední stráží. 

S4 A jak to, tys Bramburák a mluvíš česky? 

S3 Jsem Čech, z Kladska, od českých hranic. Sloužím po vůli boží už druhý rok. 

S4 Je pobožný, pomyslil sobě Suk. Jistě Helvít, a vyslovil svoji domněnku nahlas. 

S3 Prušák přisvědčil. 

S4 A jak ti říkají? 

S3 Jan Koláčný. 

S4 Ale my tak povídáme – co by nám asi naši páni –  

S3 Což děláme něco zlého? 

S4 Toť, jsme krajané, oba Češi. Kdypak se tohle trefí? 

sm Hovor uvázl. 

S1 Suk viděl řidnoucí mlhou siluetu pruského vojáka ve špičatém čáku, podobném biskupské 

čepici. Stál u starého košatého buku. Za chvíli Suk začal: 

S4 Je to dnes zima- 

S3 Je. Pojď se ohřát. 

S2 A Koláčný to řekl tak upřímně, jako by stál na prahu zachumelené horské své chalupy. 

S4 Kam? 

S3 Sem. Ke mně. Mám plnou láhev. 

S1 Suk se zarazil. Nedůvěra se probudila. Lest nějaká, a pak vyjíti z vykázaného místa! 

S2 Koláčný mu porozuměl. 

S3 Neboj se, příteli! Jak bych ti mohl ublížit? Odložme zbraň a každý na půl cesty –  
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sm  Tento hlas neklame 

sž1 a Suk viděl, an Koláčný pušku opírá o kmen. 

sž2  Ohlédl se a šel. 

sž1  Na půl cestě potkali se oba vojáci. 

sž2  Pruský nepřítel podával s nelíčenou upřímností ruku. 

S3 Jen pojď a neboj se, vždyť jsme sobě nic zlého neudělali, jsme bratři jedné krve, 

S4 co nám do toho, co si potentáti udělali? 

S2 děl helvít, písmák, 

S1 a veselý hoch z království mu porozuměl. 

sž  Jak tito zde uvažovali, tak uvažovali zajisté před nimi mnozí 

sm  a bude uvažováno vždy, 

sž1  ať jsou králové filosofy 

sm  nebo dle snu Platonova 

sž2  filosofové králi. 

 

S1 A tuhle to skončilo, dodal starý kmotr, jenž mi ten příběh podle dávných pamětí vypravoval a 

ukázal mi na zpustlou baterii, ve které jsme odpočívali. 

 

sž1  Oba mudrlanti zabrali se do hovoru, 

sž2  a stihli je. 

S2 Tuto zde seděl pruský král a sem přivedli na soud Koláčného. Pověděl všechno  a za chvíli ho 

tamto za baterií zastřelili. 

S1 Ten druhý sice olovu a prachu ušel, proběhl však krvavou ulicí a bůhví, kde si ostatní trest 

odskákal. 

sm Toť, co do vojska, které mudruje a uvažuje. 

 

S3 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, 

S4 přečká noc ve stínu Všemocného. 

sž Říkám o Hospodinu: 



 21 

sm mé útočiště, má pevná tvrz 

s je můj Bůh, v nějž doufám. 

 

 

 *** 

 

Pro následující text určený ke kolektivnímu přednesu jsme využili povídku Boženy 

Němcové Pan učitel, kterou jsme v prvé řadě doplnili ukázkami z lidové poezie se školskou 

tematikou. Myslíme si, že tyto dva druhy textů mají k sobě blízko nejen námětem, ale              

i životním náhledem. Pro jeho zdůraznění jsme pak využili i několika drobných citátů 

z korespondence Boženy Němcové. 

Oproti jiným textům pro kolektivní přednes, které tu uvádíme, nefixovali jsme 

tentokrát rozdělení na jednotlivé role a party, protože počet recitátorů se v ARSu měnil 

při každém představení, jednak i proto, že jsme při tomto pořadu důrazem na kolektivní 

charakter zvoleného tématu, akcentovali právě školní problematiku. Ani tentokrát 

nepředkládám hotový text k nastudování, zase uvádím jen inspiraci.  

Ještě si všimni, pozorný čtenáři, že se školní tematika objevuje mezi našimi návrhy už 

podruhé. Není to samoúčelné. 

 

 

PANU UČITELI … 

Do školy 

Dej mě, mamičko, dej mě do školy, bych se naučil drobné litery. 

Říkat litery a psát psaníčko. Dej mě do školy moje mamičko. 

 

- Až půjdeš pro maso, vezmi tu holku s sebou do školy, ohlášena už je. 

- Mě bolí žaludek. 

- Nech ho bolet, však on přestane, a jdi jen do školy, k učení potřebuješ hlavy. 

- Až zítra půjdu. 
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- No tohle by byla čistá věc, pročpak tě sem rodiče dali, než abys do školy chodila? 

- Mě bolí – 

- Milá dušinko, to už jinák na světě není, učení je mučení, to si musí každý přetrpět. 

- Ale oni mě tam budou bít! 

- Já když chodila do školy, byla jsem bita jako žito. To si musíme každý přetrpět. 

- Až zítra půjdu. 

- Dnes jako zítra. Škola zůstane školou, jen ty pojď, nikdo tě tam neukousne. 

- Ale oni mě tam budou bít! 

- Když budeš hodná, nebudou tě bít, pan učitel je hodný. A nyní chutě pojď, sice ti 

udělám hanbu a povedu tě do školy na provázku. 

 

Abeceda 

První třída kašička, druhá třída růžička, třetí třída hodní žáci, čtvrtá třída darebáci, 

pátá třída medvědi, protože nic nevědí. 

 

   První třída lelele, druhá třída andělé, 

   třetí třída srnci, nesou vrabce v hrnci, 

       

      První třída myší díra, druhá třída růžička, 

      třetí třída kočky, že neuměj počty. 

 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, cos to, Kubo, cos to sněd´? 

Brambory pečený, byly málo maštěný. 

 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, a sedum, vosum, devět, 

zavřete si chaloupečku, vleze vám tam medvěd. 
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A já stará medvědice ráda jídám jitrnice. Kolikpak jich sníš? 

 

Abeceda těžká, krajíc chleba zmešká. 

Á bé cé dé kočka přede, kocour motá, pes počítá, kolik nití do desíti? 

 

Á bé cé dé en, kočka předla len. Kocourovi na gatě, ať nechodí po blátě. 

 

Abeceda skáče, jedla by koláče. Koláče nemáme a chleba nedáme. 

 

Abeceda těžká, krajíc chleba zmešká. 

 

Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery:  

jedna, dvě, tři, čtyři – to jsou moje litery. 

 

Který pták má na ocase abecedu? 

 

 

Ve škole 

- To je Bětuška, moje nová žačka, není-li pravda? Z té bude dozajista dobrá dívčina. 

- Naši vzkazujou uctivou službu, a máte již s ní míti strpení, pane učiteli. 

 

Ale co jsou ti mladší hospodáři, to jsou jiní chlapíci. 

A to je všecko to, že tu mají hodného učitele. 

 

Nyní je čas pracovat a jen pracovat a připravovat role a zasívat a smeť ze zeleného oseníčka 

plet, pak dá pánbůh i dobrú žatvu. 
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Černé símě, bílá niva, moudrá hlava ji osívá. 

Pamatuj si to, Bětuško. 

Snad se na nich dočkám někdy radostí. 

 

Pane učitel, pučte mi pytel, co se naučím, to do něj strčím. 

Domine, domine, sedí rechtor v komíně.  A rechtorka za pecí, bije děti palicí. 

No počkej, počkej, jen jak přijdeš do školy, však oni tě tam naučí být tichou. 

Proč? 

Pro slepičí kvoč, aby slepička nekvokala, protože nemá proč. 

Mně se stejská. – Kup si pejska. – A on ti zavejská, ať se ti nestejská. 

Snad se na nich dočkám někdy radostí. 

Jen vy se, děvčata, učte takovým pracím, jestli to nebudete muset samy dělat, budete umět 

poručit, což také každý neumí. 

Jen choďte do školy a učte se pilně, a já vám rád zaopatřím a vyžádám, čeho budete 

potřebovat. 

Pamatuj si to, Bětuško, a děkuj každému, kdo tě něčemu dobrému naučí. 

 

Teď je všecko jinačí, než to bývalo za starých hospodářů – dříve nedbali o nic, raději všechno 

propili, ale co jsou ti mladší hospodáři, to jsou jinší chlapíci.   

A to je všecko to, že tu mají hodného učitele. Dříve neuměl nikdo ani svého jména podepsat, 

a teď vám zná ta mládež psát jako nějací písaři. 

 

Černé símě, bílá niva, moudrá hlava ji osívá. 

Bílý políčko, černý rolíčko – husou oraný. 

Husou oře, pískem seje – a zlato se mu rodí. 

Vidíte, dítky, kdyby tu ten močál hospodáři vysušili, měli by o kus dobrého pole víc, kdyby 

tento holý vrch třešněmi posázeli, měla by obec za několik let několik set zlatých užitku,        
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a kdyby si tu cestu spravili, nemuseli by koně týrat, vozy lámat a o čtvrt hodiny byli by dříve 

na místě. Pamatujte si, vy chlapci, až někdy hospodařit budete, co vám tuto řekl starý váš 

učitel. 

 

Entáto daváto enemíny lucimíry mikšanto. 

Pane špás, to byl soused: před prasetem chlívek utek, my jsme chlívek chytili, do prasete 

strčili  

Nedaleko Litoměstamyšle kováří tam jeden zvostávák, ten měl syna, jankoval se menek. 

Před potokem pět kopek konopí, za potokem pět kopek konopí. – Šla Prokopka pro Prokopa: 

Pojď, Prokope, sníst drobet oukropka! – Pan kaplan má chlapce střapce, ten chlapec má 

vrabce v kapse. – Olemujeme-li mu to, nebo neolemujeme-li mu to. – Mydli málo, per více, 

neper tuto, per tamto, per dále. – Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, ten to ryje.  

Ende dende dyfi de, dyfi dafe domine, ence nós, ence prós, alve salve cukr aus! 

Der dý das, vem tě ras, tahals kočku za ocas. 

Ajn cval draj, pliky, pane, ráj, plika, pane obrštuk, já jsem šelma, ty seš kluk. 

Entáto daváto enemíny lucimíry mikšanto.  

 

Čtení  

Neboj se, Bětuško, a byť jsi i dobře ještě číst neuměla, nemusíš se za to stydět. Učeným se 

nikdo nenarodil, každý se musil teprve učit, a když jsem byl tak malý jako ty, také jsem ještě 

číst neuměl. 

Nic bych si tak tuze nepřála jako důkladné vzdělání, potom bych přece mohla vlasti své se 

zavděčit něčím lepším, než jsem dosud podala. Chybí vyšší vzdělání u mne, pak bych mohla 

již nyní lepší práce podávat, ale tak jsem musila bídně se domáhat toho, co vím, a skoro jen 

sama sobě vše děkuju.  

Mně na tom mnoho záleží, jakož i každému, kdo o dobro své milé vlasti pečuje, aby lid 

venkovský se vzdělával, a to se může prozatím jen čtením stát. 

Neboj se, Bětuško, když jsem já byl tak malý jako ty, také jsem ještě číst neuměl. Učeným se 

nikdo nenarodil, každý se musel teprve učit. 

Srdce lidu – věru to je kniha, na jejichž stránkách bývá ta nejkrásnější poezie. Jenže ji 

málokdo čte, poněvadž není rým prý dost lahodný a forma ne dost elegantní. 
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Psaní 

Píšu, píšu  patnáct, ještě jednou patnáct, nevěříš-li, tovaryši, napiš si je sám. 

K čemu má člověk chuť, v tom i lépe prospěje. 

Psala Ančička, čte po ní kočička, 

psal malý Mourek, čte po něm kocourek. 

 

Andon dodyon cive kopion ana vaka levá ruka ten líšeňský zvon. 

En ten tytyjon červený karfijon amarika apartika Ferda leze do pytlíka cink bunk ven. 

 

Snad se na nich dočkám někdy radostí. 

 

A to je všecko to, že tu mají hodného učitele. Dříve neuměl nikdo ani svého jména podepsat, 

a teď vám zná ta mládež psát jako nějací písaři. 

 

K čemu má člověk chuť, v tom i lépe prospěje. 

 

Když jsem já šel dubinou, padala tam rosa, slyšel jsem tam zaťukat na doubečku kosa. 

Tři koroptve letěly, už nastal den bílý, napsal jsem jich dvaatřicet, však jich tam víc není. 

Pamatuj si to, Bětuško, a děkuj každému, kdo tě něčemu dobrému naučí. 

 

Počítání 

Kolik děr, tolik syslů, kolik hlav, tolik smyslů. 

Kolik udělá vrabec skoků za sto roků? 

Půl deváté bez půl páté, dvě a půl třetí, kolik je to? 

Stojí v poli devět holí,  
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na každé holi devět kabelí, 

v každé kabeli devět koček,  

každá kočka devět mladých. 

Kolik koček dohromady? 

(7290 – i s koťaty) 

 

Sto luk, na každé louce sto kop, u každé kopy sto volů. Kolik je to rohů? 

(Dva milióny) 

 

Páslo děvče husy, šel tudy pán a řekl: „Kolik máš, panenko, těch husí? Není-li jich kopa“ „Ba 

není,“ odpovědělo děvče. „Kdybych jich měla mít kopu, muselo by jich být ještě jednou tolik 

a polovic tolik  a čtvrt tolik a tři a dvě.“ 

Kolik bylo těch husí? (Dvacet) 

Kopa ptáků po šestáku, po čem je den? 

Pět ptáčků po zlaťáčku, po čem je den? 

 

Sedm je málo, pět je mnoho a jednoho je dost. 

 

Kolik děr, tolik syslů, kolik hlav, tolik smyslů. 

Tři sta třiatřicet stříbrných křepeliček přeletělo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech. 

Vašku, Vašku 

Vašku, Vašku, máš na zádech tašku. 

A v té tašce myš. Málo toho víš. 

Vašku, Vašku, kdes nechal tašku? 

Na kraji v lese, vlk ti ji nese.  

 

Janek do Prahy, Janek z Prahy. 
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Poškoláku, poškoláku, koliks dostal za to fláků, žes nic neuměl? 

 

Metla je zdravý koření pro děti nevycvičený. 

 

A máte již s ní míti strpení, pane učiteli. 

- Ale oni mě tam budou bít. 

- To si musíme každý přetrpět. 

- Když budeš hodná, nebudou tě bít, pan učitel je hodný. 

 

Kdo má rád děti, je hodný člověk. 

 

Věru to největší potěšení pro nás, když vidíme tu chasu okolo sebe skákat a se veselit a když 

nás jinak nermoutí; trochu zlosti si necháme rádi líbit, to jinak nemůže ani být, když dítě 

trochu živé je, zvlášť chlapci. 

 

Ale oni – 

 

Žalobníček, žalobníček, uhodil si na zvoneček: Cink, cink, cink. 

Ale oni – 

 

Píka, píka, Amerika, Čechy, Morava, Slezsko – plesk ho! 

Naši vzkazujou uctivou službu, a máte již míti strpení, pane učiteli. 

 

Amen, Vašku, zavři knížku. 

 

O škole 
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- Povídejte mi tedy, jak se vám vedlo, čemu jste se ve škole učili a jak jste se chovali? 

- Hečte, babičko, já jsem bankaufsér! 

- Prosím tě, hochu, copak je to? 

- Víte, babičko, kdo sedí na kraji ve škamně, ten dává na ostatní pozor, co vedle něho sedí,     

a který se nepořádně chová, toho si zapíše. 

- Mně se zdá, že tomu u nás říkají dohlížitel, ale to musel dávat pozor vždy jen ten 

nejhodnější a nejpilnější hoch z celé lavice, a pan učitel ho neudělal hned dohližitelem. 

- Já jsem bankaufsér! 

Janek do Prahy, Janek z Prahy. 

 

- I copak z toho, to se nemusí umět, to se učíme jen tak, že pan učitel chce. 

- Protože pan učitel chce, aby z vás něco bylo, a čím víc umíte, tím snáze ve světě projdete. 

- A holečku, babičko, on se žádný rád neučí německé diktando, je těžké. Ale pan učitel jinak 

nedá. 

 

Der dý das, vem tě ras, tahals kočku za ocas. 

Inu, když vyz toho ještě nemáte rozum, ale máte poslechnout pana učitele a všemu se rádi 

učit. 

Pamatuj si to, Bětuško, a děkuj každému, kdo tě něčemu dobrému naučí. 

Snad se na nich dočkám někdy radostí. 

No ukaž, jsi-li celá, jestli tě tam kousek neukousli? 

Ze školy 

Jen choďte do školy a učte se pilně, a já vám rád zaopatřím a vyžádám, čeho bude třeba. 

Pamatujte si, vy chlapci, až někdy hospodařit budete, co vám tuto řekl starý váš učitel. 

Jen vy se, děvčata, učte takovým pracím, jestli to nebudete muset samy dělat, budete umět 

poručit, což také každý neumí. 

Snad se na nich dočkám někdy radostí. 

Teď je všecko jinačí, než to bývalo za starých hospodářů. 



 30 

A to je všecko to, že tu mají hodného učitele. 

Že se klade do hrobu srdce, kteréž pro blaho svých bližních jako pro své vlastní bilo. 

Mramorový kříž se zlatým nápisem, překlenutý jasanem, stojí na jeho hrobě, ale krásnější     

a vytrvalejší je pomník ten, kterýž sám si vystavěl v srdcích svých vděčných žáků a žákyň. 

- To je ta zlatá kniha. 

- A kde je černá? 

- Černé my nemáme. 

- Do zlaté zapíšou se ty nejhodnější a o zkoušce se čtou nahlas. 

Pamatuj si to, Bětuško! 

 

*** 

 
Následující pořad sestavil a se členy Recitačního studia Šrámkova domu v Sobotce 

nastudoval v roce 1968 Jiří Paďour, pozdější českobudějovický biskup. Tenkrát to pro nás 
bylo jako zjevení, jako blesk z čistého nebe. Něco nevídaného a nečekaného. Měli jsme pocit, 
že musíme smeknout a stát s obnaženými hlavami. Možná i pokleknout. Navštívila nás krása.  

V následujícím roce byl pak text ještě publikován jako Textová příloha Divadelní 
výchovy č. 6. ÚDLUT, Praha 1969. Potom přišla normalizace. 

Vrátil jsem se k Paďourovu textu kvůli jeho poselství. Kvůli morálnímu poselství. Kvůli 
lásce. I v dnešní době je poselství tohoto pořadu stále aktuální. A možná víc než dřív. 

Původní předlohu jsem pro potřeby studentů Pedagogické fakulty mírně upravil (ale 
jen co se týče rozdělení hlasových partů). 

 
 
 
 
 
 

PASSION 

 

Osoby a obsazení: 

M1   (mužské sólo)   D1   (dívčí sólo)    všichni 

M2   (mužské sólo)   D2   (dívčí sólo)    mužský sbor 

M3   (mužské sólo)   D3   (dívčí sólo)    sž1 ženský sbor 

     D4   (dívčí sólo)    sž2 ženský sbor 
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     D5   (dívčí sólo) 

     D6   (dívčí sólo) 

 

 

D1   Eli, Eli, lemma sabachtani! 

všichni Hosana synu Davidovu! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně! 

Hosana na výsostech! 

sž1 Eli, Eli, lemma sabachtani! 

 

M3 A kdybych měl dar prorokování 

M2 a znal všechna tajemství 

M3 a měl i poznání o všem 

M2 a kdybych měl všechnu víru, že bych hory přenášel, 

M1 kdybych však lásky neměl, ničím bych nebyl. 

M2 A kdybych rozdal chudým na živobytí veškerý svůj statek a vydal své 

tělo k spálení, 

M1 kdybych však lásky neměl, nic by mi to neprospělo. 

 Láska je shovívavá a dobrotivá 

M3 láska nezávidí, 

M2 nechlubí se a nevyvyšuje se, 

M3 není ctižádostivá, 

M2 nehledá svůj prospěch, 

M3 neroztrpčuje se, 

M2 nepřemýšlí o zlém, 

M3 neraduje se z bezpráví, 

M2 nýbrž se raduje s pravdou, 

všichni všecko snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno přetrpí. 
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D1   Láska nikdy nepomíjí! 

M2   Ať již jest u někoho dar prorokování, 

mužský sbor  zanikne, 

M3   ať již dar jazyků, 

mužský sbor  přestane, 

M2   ať již dar poznání, 

mužský sbor  zanikne. 

M1   Neboť částečně jen poznáváme a částečně prorokujeme. 

Když však přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. 

M2 Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, 

usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, odložil jsem, co bylo 

dětské. 

všichni Nyní vidíme jako v zrcadle, mlhavě, ale v budoucnu tváří v tvář. 

M1 Nyní poznávám částečně, v budoucnu však budu poznávati tak, jak 

jsem sám poznán. 

mužský sbor sám poznán, 

všichni poznán, poznán, poznán. 

sž2 Nyní zůstávají: víra, naděje, láska, tato tři 

D1 ale největší z nich je láska 

všichni láska 

sž1 je láska 

mužský sbor je, je 

sž2 láska 

všichni je LÁSKA 

D1 je ELI, ELI 

 Eli, Eli 

sž1 Eli, Eli 
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sž2 Eli, Eli 

všichni Eli, Eli, lemma sabachtani! 

D3 Eli, Eli, lemma sabachtani znamená: 

 Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 

sž2 Bože můj, Otče můj, 

všichni Bože můj, 

D1 Eli, 

všichni Otče můj, 

D1   Eli, 

všichni   LÁSKA! 

D1   Eli je láska. 

všichni   Proč jsi nás opustil, Otče? 

D2 Tehdy přišel Ježíš s nimi do dvorce jménem Getsemany  a řekl svým 

učedníkům: „Poseďte zde, dokud se budu tamo modlit!“ A vzal Petra 

s dvěma syny Zebedeovými a počal se rmoutiti a teskniti. Tu praví: 

„Smutná je duše má až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ 

sž1 Láska nikdy nepomíjí! 

mužský sbor Blahoslavení jste, když vás budou pro mne tupit  a pronásledovat. 

D2 A popošel kousek, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li možno, ať 

odejde ode mne tento kalich, ale ne jak já chci, nýbrž jak Ty.“ 

sž1 Nehledá svůj prospěch. 

D2 I přišel k svým učedníkům a nalezl je, jak spí. I řekl Petrovi: „To jste 

nemohli ani hodinu se mnou bdíti?“ 

všichni bdíti, bdíti, bdíti, bdíti 

D2 I nechal je, znovu odešel a modlil se po třetí táž slova. Potom přišel 

k svým učedníkům a řekl jim: „Vy klidně spíte dále? Hle, přiblížila se 

hodina, kdy Syn člověka bude vydán  do rukou hříšníků. Vstaňte, 

pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zradí!“ 

všichni zradí, zradí 
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D1 Eli 

všichni zradí 

 

D2 Když ještě mluvil, hle, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel a s ním veliký 

zástup s meči a kyji poslaný od velekněží a starších lidu. Ten, který ho 

zradil, dal jim znamení: „Koho políbím, ten to je, toho zajměte!“ A 

hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Zdráv buď, Mistře!“ A políbil ho. I řekl 

mu Ježíš: „Příteli, proč jsi přišel?“ Tu přistoupili, chopili se Ježíše a jali 

ho. 

všichni Elííí – 

D3 A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku a vytasiv svůj meč, 

sekl  po jednom služebníku veleknězovu a uťal mu ucho. Tu řekl mu 

Ježíš: „Zastrč svůj meč, kam patří! Neboť všichni, kteří berou meč, 

mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu prositi Otce svého, a dá mi hned 

více než dvanáct pluků andělských? Jak se tedy naplní Písma, že se tak 

musí státi?“ 

D4 Tehdy řekl Ježíš zástupu: „Jako na lotra jste vyšli s meči a kyji, abyste 

mě jali. Den co den jsem sedával u vás a učil v chrámě, a nejali jste mě. 

Ale toto se všechno stalo, aby se naplnila Písma proroků.“ Tehdy ho 

všichni učedníci opustili a utekli. 

všichni opustili a utekli, Eli, Eli 

 

M1 Ti však, kteří Ježíš jali, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se už 

shromáždili zákoníci a starší. Petr šel za ním zpovzdálí až ke dvoru 

veleknězovu; vešel dovnitř a seděl se služebníky, aby viděl konec. 

Velekněží a celá velerada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho 

mohli vydati na smrt, ale nenalezli, ačkoliv předstoupilo mnoho křivých 

svědků. Naposled přišli dva křiví svědkové a řekli: „Tento pravil: Mohu 

zbořiti chrám Boží a ve třech dnech jej zase vystavěti.“ Tu povstal 

velekněz a řekl mu: „Nic neodpovídáš   na to, co tito proti tobě 

svědčí?“ Ale Ježíš mlčel. I řekl mu velekněz: „Zapřísahám tě při Bohu 

živém, abys nám pověděl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží?“   Dí mu Ježíš: „Ano, 

já jsem!“ 

všichni Ano, já jsem. 

mužský sbor Já jsem, ano, já jsem! 
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sž1 Eli, Eli, Eli! 

M1 Avšak pravím vám: „ Od tohoto času uzříte Syna člověka seděti po 

pravici Všemohoucího a přicházeti v oblacích nebeských.“ 

všichni Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 

nasyceni. 

M1 Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: „Rouhal se! Nač ještě 

potřebujeme svědky? Hle, nyní jste slyšeli rouhání. Co soudíte vy? A 

oni odpověděli: „Hoden je smrti!“ 

sž2 co soudíte vy? 

mužský sbor co soudíte vy? 

 

všichni  potom mu plivali do tváře a bili ho pěstmi, jiní ho políčkovali, říkajíce: 

„Hádej nám, Mesiáši, kdo tě udeřil?“ 

D1 Eli 

sž1 Eli 

 

M3 Petr pak seděl venku na dvoře. I přistoupila k němu jedna služka a řekla 

mu: „Ty také jsi byl s Ježíšem Nazaretským!“ Ale on přede všemi zapřel: 

„Nerozumím, co pravíš!“ Když vešel do brány, uzřela ho jiná služka        

a řekla přítomným: „Také tento byl s Ježíšem Nazaretským!“ On opět 

zapřel se zapřísaháním: „Neznám toho člověka.“ 

D4 Neznám toho člověka. 

M2 Neznám toho člověka. 

D5 Neznám toho člověka! 

M3 Po malé chvíli přistoupili okolostojící a řekli Petrovi: „Skutečně i ty jsi 

z nich, neboť i tvá výslovnost tě prozrazuje.“ Tu se počal zaklínati           

i přísahati, že nezná toho člověka. A vtom kohout zakokrhal.                    

I rozpomenul se Petr na slova Ježíšova, která řekl: „Dříve než kohout 

zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ I vyšel ven a hořce plakal. 

všichni zapřeš, zapřeš, zapřeš mě! 
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D4 Když se pak rozednilo, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti 

Ježíšovi,  že ho vydají na smrt. A svázaného přivedli ho k vladaři 

Pontskému Pilátovi a odevzdali mu ho. 

D5 Tehdy vida Jidáš, který ho zradil, že jest odsouzen, z lítosti vrátil třicet 

stříbrných velekněžím a starším se slovy: „Zhřešil jsem, poněvadž jsem 

zradil krev spravedlivou.“ 

D4 Ale oni řekli: „Co nám do toho, to je tvá věc!“ I pohodil stříbrné 

v chrámě, odešel odtud a oběsil se osidlem. 

D2 Velekněží však vzali stříbrné a pravili: „Nesmějí se vložiti zpět do 

pokladny, neboť je to mzda za krev.“ A po poradě koupili za ně pole 

hrnčířovo k pohřbívání poutníků. Proto se to pole až do dneška nazývá 

Hakeldamach, to jest Pole krve. Tehdy se naplnilo, co předpověděl 

prorok Jeremijáš slovy: 

M1 A vzali třicet stříbrných 

všichni třicet stříbrných 

M1 mzdu to za člověka tak oceněného, 

všichni  mzdu to za člověka – za člověka – za člověka 

M1  kterého za tolik ocenili synové izraelští, 

všichni  synové izraelští 

M1  a dali je za pole hrnčířovo, 

všichni  za pole hrnčířovo 

M1  jak ustanovil Pán. 

 

sž2 Ježíš pak stál před vladařem. I otázal se ho vladař: „Ty jsi král 

židovský?“ Ježíš mu řekl: „Ano, já jsem.“ 

všichni Ano, já jsem 

mužský sbor já jsem, ano, já jsem! 

sž1 Eli, Eli, Eli 

D5 A když velekněží a starší na něho žalovali, neodpověděl nic. Tu mu řekl 

Pilát: „Neslyšíš, jak hrozné věci proti tobě svědčí?“ Ale od mu 

neodpověděl na žádné slovo, až se vladař divil. 
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M2 Ale když seděl na soudné stolici, vzkázala mu jeho manželka: „Nic 

neměj s tímto spravedlivým, neboť jsem dnes ve snách kvůli němu 

mnoho vytrpěla.“ 

 Avšak velekněží a starší přemluvili lid, aby žádali o Barabáše, Ježíše 

však aby nechali zahubit. I promluvil vladař a řekl jim: „Kterého z těch 

dvou chcete, abych vám propustil?“ A oni řekli: „Barabáše.“ Dí jim 

Pilát: „Co tedy mám učinit s Ježíšem, který se nazývá Mesiáš?“ Všichni 

odpovídají: „Ať jest ukřižován!“ Dí jim vladař: „Co zlého učinil?“ Ale oni 

křičeli ještě hlasitěji: „Ať jest ukřižován!“ Vida tedy Pilát, že nic 

nezmůže, ale že bouře roste, vzal vodu, a umývaje si ruce před lidem, 

pravil: „Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého. To je vaše věc.“           

A všechen lid odpověděl: „Krev na nás i na naše děti!“ Tu jim propustil 

Barabáše. 

všichni Krev na nás i na naše děti! 

mužský sbor Krev na nás i na naše děti! 

sž2 Krev na nás i na naše děti! 

sž1 Krev na nás i na naše děti! 

D1 Eli, Eli 

všichni Elííí – 

 

D4 Ježíše dal zbičovat a vydal jim ho, aby byl ukřižován. Tehdy vedli 

vladařovi vojáci Ježíše do soudní budovy, shromáždili k němu celou 

četu, svlékli ho a přioděli ho šarlatovým pláštěm. A spletli korunu z trní, 

vložili mu ji na hlavu a do pravice mu dali třtinu. Klekali před ním           

a posměšně pravili: „Zdráv buď, králi židovský!“ Když ho poplivali, vzali 

třtinu a bili ho po hlavě. A když se mu neposmívali, svlékli z něho plášť 

a oblékli ho v jeho roucho. Pak ho odvedli, aby ho ukřižovali. 

 

D2 Když vycházeli, potkali jednoho muže z Kyrény, jménem Šimona. Toho 

přinutili, aby nesl jeho kříž.  

A přišli na místo jménem Golgota, to jest v překladu Lebka. 
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A dali mu píti vína smíšeného se žlučí. Okusil, ale napíti se nechtěl. 

Když ho pak ukřižovali, rozdělili si jeho roucho, metajíce o ně los, aby 

se naplnilo, co předpověděl prorok slovy:  

D2+D3   „Rozdělili si má roucha. A o můj oděv metali los.“ 

D4 A sedíce, hlídali ho tam. I dali mu nad hlavu nápis o jeho vině: „Tento je 

Ježíš, král židovský.“ S ním také ukřižovali dva lotry, jednoho po pravici, 

druhého  po levici. 

D1 Ti, kteří tudy chodili, potřásajíce hlavami, rouhali se mu takto: „Ty, jenž 

boříš chrám Boží a ve třech dnech jej zase stavíš, pomoz sám sobě!   

Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Podobně se mu posmívali i velekněží se 

zákoníky a staršími a pravili: „Jiným pomohl, ale sám sobě pomoci 

nemůže? Je-li králem izraelským, ať sestoupí z kříže, a my uvěříme 

v něho. Doufal v Boha, ať ho nyní vysvobodí, má-li v něm zalíbení; 

vždyť pravil: „Syn Boží jsem!“ Taktéž ho tupili i lotři, kteří byli s ním 

ukřižováni. 

všichni Ať sestoupí z kříže! Ať sestoupí z kříže! 

 

D2 Od šesté hodiny pak nastala tma po celé krajině až do hodiny deváté. 

D1 A kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lemma 

sabachtani,“ to jest „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

D2 Někteří pak z těch, kteří tam stáli, to slyšeli a pravili: „Eliáše volá 

tento!“ A hned jeden z nich běžel, vzal houbu, namočil ji do octa a 

nabodnuv ji na třtinu, dával mu píti. Jiní však říkali: „Počkej, ať uvidíme, 

přijde-li Eliáš ho vysvoboditi!“ Ale Ježíš zvolal silným hlasem a vypustil 

duši. 

M1 Eli 

D1 Eli 

D2 Eli 

M3 Eli 

D3 Eli 

D4 Eli 

D1 Eli 
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D3 Eli 

M2 Eli 

všichni Eli 

sž2 A hle – opona chrámová se roztrhla ve dvě půle od vrchu až dolů 

D5 země se otřásla, 

D6 skály se rozpukly 

D5 a hroby se otevřely, 

D6 a mnoho těl zesnulých světců vstalo a po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, 

vešli    do svatého města a ukázali se mnohým. 

D5 Když setník a ti, kteří s ním byli u Ježíše na stráži, viděli zemětřesení      

a to, co se dělo, báli se velice a pravili: „Skutečně, Syn Boží byl tento!“ 

D1+M1 Hosana, hosana, aleluja! 

sž1 Hosana, hosana, aleluja! 

mužský sbor Hosana, hosana, aleluja! 

sž2 Hosana, hosana, aleluja! 

 

všichni Blahoslavení chudí duchem, 

sž1 neboť jejich je království nebeské. 

všichni Blahoslavení tiší, 

D3 neboť oni dostanou za úděl zemi. 

všichni Blahoslavení lkající, 

M2 neboť oni budou potěšeni. 

všichni Blahoslaveni, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, 

D4 neboť oni budou nasyceni. 

všichni Blahoslavení milosrdní, 

M1 neboť oni dojdou milosrdenství. 

všichni Blahoslavení čistého srdce, 
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sž1 neboť oni budou viděti Boha. 

všichni Blahoslavení pokojní, 

sž2 neboť oni budou slouti synové Boží. 

všichni Blahoslavení, kteří trpí příkoří pro spravedlnost, 

sž1 neboť jejich je království nebeské. 

M1 Blahoslavení jste, když vás budou pro mě tupit a pronásledovat             

a mluvit všechno zlé lživě proti vám. Radujte se a plesejte, neboť vaše 

odplata je hojná v nebesích 

všichni odplata je hojná v nebesích. 

M1 Vždyť také tak pronásledovali proroky 

všichni pronásledovali proroky, 

M1 kteří žili před vámi, 

všichni žili před námi. 

 

D1 Eli, Bože můj! – Eli, Otče můj! – Eli, 

všichni Otče náš! 

 

 

 

2. část  

 

V seminářích integrované didaktiky jazykové a slohové výchovy se musí jeden 

jaksepatří ohánět, aby studentstvo neotrávil, nýbrž aby je naopak namlsal novými 

možnostmi, metodami a formami učitelské profese, aby totiž jejich pozdější působení           

ve školách nebylo monotónní a fádní, bez chutí a vůní. Jak vím z autopsie, kuchař i číšník       

(v jedné osobě) se musí pořádně starat, aby to, co servíruje, bylo kvalitní. Didaktický seminář 

není čaj z pytlíku. 
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Byl jsem velmi rád, když jsem před lety našel Nerudovu báseň Skopové s marjánkou.            

Pro nácvik popisu děje to byla výborná inspirace. Ze slohového hlediska báseň obsahuje vše 

potřebné, navíc je jako důležité koření přítomen humor. Báječná inspirace a podnět pro 

studenty k jejich budoucí učitelské práci. 

Zveršované recepty jsou autentické, až na pár drobností jsem nezasahoval do jejich 

podoby,  a to ani do rytmické a rýmové stavby. Jsou prostě takové, jaké v semináři vznikly. 

 

Jan Neruda: 
Skopové s marjánkou 

 
Vezmi maso skopcem dané 

vysoký ocásek zvané 
čili „šrůtka“; to je zkrátka 
od žebírek vzatá částka. 

Vem též brambory ze sklípku, 
česneku vem stroužky dvoje, 

jíšku z hovězího loje, 
vonné marjánky též ždibku. 
A teď kuchařka nechť hledí, 

ať se masu v teple daří, 
pak ať polívku z něj scedí, 

brambory v ní poovaří, 
a pak – ale nepospíchej! – 

zapraž znovu vše to smíchej 
s masem – v krásné snaze tejné, 

by vše vřelo v chuti stejné. 
Pochutnáš si: v mísy lůně 

rozloží se oblak vůně. 
 
 
 
 

SOUBOR STUDENTSKÝCH VERŠOVANÝCH RECEPTŮ 

 

PŘEDKRMY  
Buřty na pivu – Míchaná vajíčka – Vaječné řízky se sýrem        
 
POLÉVKY   
Naše kérkonošské kyselo – Zelnicová – Zelňačka        
 
HLAVNÍ JÍDLA  
Bezkonkurenční pizza – Hovězí guláš – Kuře  à la kachna – Kuřecí nudličky – Ryba  na špeku – 
Slepice  na paprice – Sousedovo kuře dle hladového trampa – Středomořský poklad – Šišky  
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s mákem – Špe- kové knedlíky – Šunkafleky –Těstoviny s tuňákem – Tvarohové knedlíky 
s jahodami – Vepřové koleno mňam – Zapečené brambory – Zapékané  brambory – Zelenina  
s noky              
 
PŘÍLOHY  
Bramborová kaše – Bramborový salát od tchýně – Domácí chléb             
 
MOUČNÍKY  
Babiččin piškot – Bramborák – Bramborové placky sádlem maštěné – Bublanina – Dort         
na Den matek – Grilované švestkové hromádky – Jablečný dort – Indická rýžová směs 
s ovocem a karí – Koláč s ovo- cem – Koláč „Studený pes“ – Langoše z F15 – Makovec – 
Palačinka se špenátem – Palačinky – Piškotový dort – Recept na moučník – Rychlý nepečený 
dort – Suflé s ovocem – Švestková zavařenina –Třený dort             
 
SPECIALITA PODNIKU 
Recept na šťastný život          
 

*** 
 
Buřty na pivu 
(Martin Krátoška) 
 

Vezmi dvě papriky a jemně vykroj z nich 
roj bílých semínek, pak nožem po krajích 
rozděl a nakrájej z té krásně křehké látky 
vonné a šťavnaté, jako prst dlouhé plátky. 
 
Také tři jablíčka, červená jako z ráje 
můžeš hned podobně na tenké proužky zkrájet. 
Jenom si pozor dej, krájej na prkýnku, 
aby ti šťáva hned netekla na linku. 
 
Teď dobře poslouchej, tu je to jádro pudla: 
musíš si připravit - a stačí na to kudla - 
dva či tři buřtíky, a až je budeš mít, 
stáhnout je z kůže a podélně rozdělit. 
 
Když tohle všechno máš, stačí ti už jen málo, 
ba skoro ještě míň, než by se možná zdálo: 
papriku s rajčaty nasyp do pekáčku 
a na to naskládej půlky ze špekáčků. 
Pak zbývá kečupem zamávat v chvatu divém 
a celé dílo hned zalíti černým pivem. 
 
Jestli jsi labužník a břich se s tebou nepře, 
zakryj to cibulí a posyp špetkou pepře. 
 
Do žhavé trouby vše na hodinu se vrazí. 
Dej pozor, ať tě pak proud vůně neporazí! 
 
Poprvé ústa se otevřou údivem, 



 43 

podruhé lačností. Podávej s pečivem. 
 
 
Míchaná vajíčka       Vaječné řízky se sýrem 
(P. Hančíková)        (G. Machová) 

 
Připrav máslo, cibuli, vejce, sůl a pepř,    Vezmi čtyři vejce malá, 
jen pár minut, už se těš!     od slepičky nakladená, 
Je to velmi snadná práce,     strouhanky pět lžic, špetku soli 
rozžhav pánev, stačí krátce.     a pro lepší chuť 
Nasekej cibulku nadrobno,     přidej nakrájeného sýra kus. 
na másle osmažit bylo by záhodno.    Vše do misky dej, 
Přidej vejce, míchej trpělivě,     důkladně promíchej. 
nelekej se, poskakují-li divě.     Na pánvi olej rozehřej, 
Za chvíli už nastane ta pravá chvíle,    lžící těsto sázej 
kdy přesvědčíš se o výsledku své píle!    a do zlatova opékej. 
        Chléb s hořčicí pak řízky obkládej. 
 
 
 

Naše kérkonošské kyselo 
(H. Mesnerová) 

 
Potřebovat budeš:      Ve vlažné vodě v jiném hrnci 
Trochu chlebového kvasu     chlebový kvas rozmíchej. 
z pšeničného klasu,      Povař půl hodinky asi. 
nasušené houby z lesa,      Stále pomalu míchej. 
při vzpomínce srdce plesá. 
Čtyři vejce, másla kus      Na pánvičce na máslíčku 
a cibulku přidat zkus.      usmaž cibulku a vejce. 
Zalij sladkou smetanou,      Přidej vše ke kyselíčku, 
dej bramboru vařenou.      potěšíš každého strejce. 
Kořeníme solí, kmínem, 
zapijeme třeba vínem.      Zjemni bílou smetanou, 
        trochou octa dochuť, 
Postup:        dej bramboru vařenou, 
Vodu nalej na houbičky,     pak už jen „Dobrou chuť!“ 
trochu osol, okmínuj, 
zahřej do skoku pokličky, 
darů země pamatuj. 
 
 

Zelnicová 
(Z. Tydlačková) 

 
Už babičky říkávaly,     V hrnci máslo rychle rozpusť,  
dobrá medicína – zelí,     přidej mouku, vznikne záhusť, 
musí být však kyselé.     zaprášíš to paprikou, 
Tak neváhej! Z postele!     cítíš vůni velikou? 
 
Na polévku připrav zelí,     Vlažnou vodou zalijeme, 
papriku a špetku soli,     párkrát řádně zamícháme. 
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trochu mouky, koření,     A nyní tři hrsti zelí, 
co nám jídlo ovoní.     co polévku okyselí. 
 
Nezapomeň uzeninu,     Koření a houby přisyp, 
vyber párek či slaninu.     jídlo bude chutnat ti líp. 
Ještě máslo na zásmažku,    Na závěr jde smetana, 
k tomu suchých hub vem trošku.   míchej zvolna ode dna. 
 
     Vydrž to tak minut pět 
     a vrhni se na oběd. 
 
 

Zelňačka 
(A. Rothanzl) 

 
Vezmi kysané zelí, co doma máte,   bez toho žádná pochoutka to není. 
stačí dvě hrsti, ať neplýtváte.    Po půl hodině, když zelí měkké je, 
Propláchni vodou, ať část kyselosti    přijde to, co nejvíc složité je. 
ztratí       Dvě velké lžíce mouky dej 
do hrnce dej,      a do smetany zamíchej. 
vodou zalej, na plotnu postav,    Pozor dej, ať ve vodě se ti nesrazí, 
vše ať se už brzo vaří.     hrudky odporné dojem pokazí. 
Nezapomeň na pepř, sůl a nové    K tomu se brambory uvaří –  
koření,       všem chutná a dobře se daří. 
 
 

Bezkonkurenční pizza 
(M. Nyklová) 

 
Zkusíme ji upéct sami     Rozmícháme, uválíme, 
bez pomoci naší mámy.     na plech pěkně umístíme. 
Pizza bude zcela     Poklademe rajčat plátky, 
senza, super, skvělá.     kousky šunky, sýra, 
       aby na povrchu pizzy 
Vyrazíme do obchodu,     nezbyla nám díra. 
nakoupíme mouku, vodu. 
Přidáme i vajíčko,     Moc se na ni těšíme, 
taky kvasnic maličko.     i když jasně tušíme, 
       že možná nejlepší je 
       zajít do pizzerie. 
 
 

Hovězí guláš 
(M. Dorážková) 

 
Pět set gramů hovězího     Povaříme, podusíme, 
nakrájíme akorát,     podlijeme vodičkou, 
gulášek je dobré jídlo,     trochou jíšky zahustíme, 
každý ho má přeci rád.     zamícháme vidličkou. 
 
Cibulka se pěkně smaží,     Ukrojíme skývu chleba, 
zamícháme ji občas,     nalijem si na talíř, 
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česnekem se chuť vyváží,    sejdeme se u oběda, 
královský bude hodokvas.    tohle jídlo, to má říz. 
 
Sladká paprika je dobrá,    Vše si dobře promíchala, 
nešetříme nikdy jí,     všechnu vodu vydusila. 
ostrá ta se také přidá,     Na stolek pak všechno dej 
jídlo s ní se dobře jí.     a rodinu zavolej 
 
Teď už maso dáme dusit,    ihned jistě uvidíš, 
trochu soli přidáme,     jak je všechny překvapíš 
bez pepře se nedá vařit,    jak jsi skvělá kuchařka, 
špetičku ho přidáme.     ať dcerka či babička. 
 
    Teď jen popřát dobrou chuť, 
    s chutí do jídla se pusť. 
 
 
 
 
 

Kuře à la kachna 
(I. Cikánková) 

 
Kuře à la kachna     Připravíme vodní lázeň, 
zvládne každá machna.     ale pozor, ne zas bazén! 
Posolíme, pokmínujem,     Černé pivo do ní dáme, 
do dutiny jabko vsunem.    šťávou často poléváme. 
 
Ne však celé, ani nápad,    Zatím jedno pivo dáme! 
krájíme je na kousky,     Za hodinku oběd máme. 
kdo by nechtěl tohle chápat, 
asi mluví francouzsky. 
 

 
 
 
 
 

Kuřecí nudličky 
(Z. Havelková) 

 
Prý: udělej z kuřete čínu, 

to se řekne, ale jak, 
když kuchyní se pouze mihnu, 

to nemůže mít ten správný šmak. 
K ruce kuchařku, pomocnici beru, 

s receptem se určitě poperu; 
á, tady to je – čínské kuřecí nudličky – 

koření z pytlíčků, maso z ledničky. 
Nakrájené nudličky smočíme v olejové lázni, 

říká kuchařka, já propadám bázni, 
přisypeme vegetu, karí, grilovaní koření, 
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páni! Já snad ještě propadnu tomu vaření! 
Další cesta masa na pánev má vést – 

už to bude – jen to nepoplést! 
Cibulka najemno, zelí čínské, kukuřice mražená, 

vše řádně promíchat – tak tedy vzniká směs smažená. 
Ale jak dlouho? Teď, Rettigová raď! 

Něco mi říká: už to zkrať! 
Hotovo. Čas oběda se blíží … 
Teď jenom nerozvařit rýži. 

 
Ryba na špeku 

(L. Krejčí) 

 
Zajdi si k rybníčku, ulov si rybičku.   Ohýnek ať v troubě plane, 
Naporcuj ji potom směle,    ryba ta se chutnou stane. 
bude to vypadat skvěle.     Trochu másla (na lžíci), 
Přidej sůl, citrónovou šťávičku,    vína malou sklenici 
kmínem to posyp trošičku.    do pekáče nalívej 
Špek na plátky nakrájíme    a porce ryb obracej. 
A pekáček připravíme.     Pak vše pěkně upečené 
Rybu do něj hezky polož,    s bramborami podávej, 
a slaninu na ni rozlož.     všem požitek dopřávej. 
 
 

Slepice na paprice 
(J. Brabců) 

 
Babička je z vesnice     Zamíchej to, přidej vodu, 
a v kurníku má slepice.     k varnému to doveď bodu. 
Dozvíme se od ní více     Vař to přesně deset min., 
jak je kuchtit na paprice:    ani déle, ani míň. 
 
„Vezmeš hrnec a tu drůbež    Přilij ještě smetany 
do změknutí vařit budeš.    a už to máš vyhraný. 
Potom necháš v kastrůlku    Zbývá omáčku zahustit 
zpěnit bílou cibulku.     a můžeš se do ní pustit. 
 
No a ta až zesklovatí,     Knedlíky pak v pohodě 
hoďte na ni, lidé zlatí,     koupíš v každém obchodě.“ 
kousky oné slepice 
obalené v paprice.     Jo – a pivo v hospodě. 
 
 

Sousedovo kuře dle hladového trampa 
(A. Štefková) 

 
Táborníku! Máš-li hlad,     Brambory, rajče, bylinky, 
zkus si kuře obstarat,     jak ses učil od maminky, 
vyhledej záhonek či sad,    pečlivě omyj v prameni živé vody, 
zeleninu a byliny musíš nasbírat.   nakrájej, naskládej do nádoby. 
 
 V ohništi udržuj plamínek mírný, 
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aby se chutě krásně propojily. 
Každý kousek kuřete, 
přílohy – co snesete 
teď už to jen – zblajzněte! 
 
 

Středomořský poklad 
(I. Kupková) 

 
Dvě balení krabích tyčinek    zvlášť si povař brokolici 
k tomu svazeček ředkviček,    nezapomeň kukuřici, 
půl kila rýže do košíčku,     tu přidej k tyčinkám, 
taky pěknou brokoličku,    sůl, pepř na to taky dám,  
nezapomeň na hrášek,     přidej sterilovaný hrášek, 
ba ani na salátek,     vše pokryje solamylův prášek.  
kukuřici, rajskou šťávu k tomu, 
zaplať vše a jdi hned domů.    Pokrájenou povařenou brokoličku 
Vyndej nákup z tašky ven,    a propláchnutou vařenou rýžičku 
do vaření se šupem dej.     vařečkou dobře promíchej, 
Cibuli máš doufám doma,    rajskou šťávu sem přidej 
usmaž si ji dozlatova,     Na mísu nakrájený salát dej, 
a vodou vše dolej.     pokrájej na to ředkvičku, 
krabí tyčinky pokrájej,     ještě na zálivku nech si chviličku. 
k cibulce je poté dej, 
Šišky s mákem 
(V. Hrdina) 

 
Těsto hlíznaté vyprosti     Ty šišky nechť varem hřejí se,  
z okovů Al U-Minia,     prospěje jim to velice! 
využij přitom moudrosti    A do mlýnku už máku nasypej, 
dlouholetého studia.     kličkou pořádně zamíchej … 
 
Vděčnost ti projeví masa ta,    Hromádka černá, vonící, 
že nedostala ji prasata.     s cukrem se poté promísí 
Joulů ti hafo poskytne     a vzniklý šedý poprašek 
a tvé tělo se nasytne.      natrousíš hustě do šišek. 
 
Tak nečekej na nic, pospíchej!    Máslo, jež mezitím v hrníčku 
S vodou těstíčko promíchej    se rozpouští, dej na lžičku. 
a oříškem másla je promasti,    Pak na kopec skvělý je rozlévej 
čímž dodáš té hroudě vazkosti.    a lahodné vůni a chuti se oddávej. 
Vodu, tu k varu již rychle měj 
a těsto – to zatím poválej. 
 
 

Špekové knedlíky 
(D. Frodl) 

 
Zvlhčíme mlékem dvě housky,    Vytvarujeme kulaté knedlíky, 
přidáme sůl, vejce a slaniny kousky,   musí být na ně hrnec veliký. 
petržel a hrubá mouka - to je správné gesto,  Dvacet pět minut mírně vaříme, 
vypracujeme z toho tužší těsto.    pak je vařečkou z vody lovíme. 
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Smaženou cibulkou a zelím sypeme, 
všem jedlíkům dobrou chuť přejeme. 
 
 

Šunkafleky 
(R. Jetmarová) 

 
Dejte vařit těstoviny     Pak už je to jednoduché – 
v osolené vodě –      tohle všechno dejte 
jestli se vám sbíhaj sliny    na pekáč či mísu s uchem 
tak to není k škodě.     vejce na to vlejte. 
 
Salám, šunku nakrájejte    Do trouby pak rozehřáté 
a cibulku též,      polotovar vložte, 
pak to všechno promíchejte    půl hodiny volna máte, 
v dokonalou směs.     tak si zlenošte. 
 
Vajec trochu      Vychutnejte 
rozkvedlejte      tuhle baštu 
třeba v hrníčku,      se zlatou kůrkou, 
a pak pro chuť      podávejte  
k tomu dejte      teplé na stůl 
sůl, pepř na lžičku.     s kyselou okurkou. 
 
 

Těstoviny s tuňákem 
(Z. Široká) 

 
Chceš-li dobré těstoviny    a koření z Provence 
s tuňákem si dopřát,     chilli jenom tenince. 
jen kvalitní suroviny     Povař, osmaž, dus, 
tady mohou obstát.     na jazyku zkus. 
Cibuli, česnek a rajčata     A pak jenom posyp sýrem, 
osmaž na oleji dozlata,     parmazánem, to se ví! 
kukuřici přidej krátce,     Podává se s bílým vínem! 
věř mi, bude chutnat sladce,    Navýsost budeš blažený! 
 
 
 

Tvarohové knedlíky s jahodami 
(K. Hlínová) 

 
Chceš-li ať i v parném létě    vhoď do osolené vody, 
chutná oběd ještě líp,     než se stačí uvařit, 
zkus náš recept lahody,     hleď jahody opatřit. 
tvaroh, knedlík, jahody.     nadrobno je pokrájej, 
Nejdřív tvaroh polotučný,    trochu cukru si přidej, 
za vejce ti bude vděčný,    na vyndané knedlíčky 
pár lžic dětské krupice     jahodové dvě lžičky 
tvoří základ směsice.     podle chuti navrstvi. 
Vodu si dej do hrnce     Ubrousky rozprostři. 
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se špetkou soli dokonce.    A teď hurá do toho, 
Z těsta tvary kulaté     už je všechno hotovo. 
 
 
 
Vepřové koleno mňam 

(T. Zvěřinová) 

 
Utři česnek, přidej sůl,     Do pekáče cibulku, 
už máš v misce kaše půl.    piva alespoň půlku, 
Dodej pivo, hořčici,      masem to pak završíš, 
a zamíchej to lžící.     do trouby vše položíš. 
Vykostěné masíčko     Nech to tam hoďku a půl, 
potři vzniklou kašičkou.     z koření přidej jen sůl. 
Vše zaroluj poctivě,      Brambor k tomu dobrý je, 
potravinářskou nit vně.     zelí chuť podtrhuje. 
 
 

Zapečené brambory 
(J. Kociánová) 

 
Maso králíka odkostíme,    pepře trochu, jak se ráčí. 
proklepeme, osolíme,     Zelený pór ze zahrady 
na nudličky nakrájíme.     pokrmu dá pravé grády. 
Brambory žluťoučký     A na samou špici toho 
zbavíme šlupičky     brambor ještě jedno kolo. 
nožem ostrým jako břitva    Osolíme, omastíme, 
nakrájíme plátky zčerstva.    v teplé troubě zapečeme. 
Kastrólu dno vymazané     Maso měkne, brambor křupe, 
poklademe dary země,     smetanu tam nalijeme, 
na ně vrstvu králičí     horu sýra na talíř – 
       každý si dá říct. 
 
 

Zapékané brambory 
(P. Novotná) 

 
Brambor pěkně oloupej,    Poté vejcem zalej,  
sní to každý kulihrášek.     hodně sýru dávej. 
ve vodě ho vykoupej,     a nakonec smetanu 
pokrájej ho na kostičky,     všude – to i na stranu. 
ale pozor na prstíčky. 
       Zapeč pěkně dozlatova, 
Do zapékací mističky,     hlídej zas, pozorně, znova 
vlož brambory ty kostičky,    na talíře nandávej, 
dále přidej koření,     na stůl s láskou podávej. 
pepř, sůl – ale žádné pečení!    Dobrou chuť! 
 
A teď střídej vrstvy, 
tlusté jak dva prsty, 
brambory, salám a hrášek. 
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Zelenina s noky – oběd pro tetu 
(J. Černoš) 

 
Chystám oběd pro tetu,     Když se voda vaří, 
snad to nijak nespletu,     noky se v ní spaří. 
vařím pro ni děsně rád,     Přihodím tam byliny 
tak ať to má přesný řád.    zelené jak holiny. 
 
Připravím si nářadí,     Nasekám je jemně, 
určím práce pořadí.     kuchař že je ze mě. 
V očích pálí cibule,     Pak osmažím cibulku, 
hnětu těsto na kule.     rozhodím ji na půlku, 
 
V rozpáleném oleji     noky jí pak ozdobím, 
zeleninu zahřeji      strejce si tak rozzlobím, 
a pak dusím cuketu     neboť strýc má rád 
specielně pro tetu.     špenát si tam dát. 
 
 

Bramborová kaše 
(M. Mičáková) 

 
Oblíbené jídlo naše     Kmínem, solí ochutíte, 
je přec bramborová kaše.    po změknutí ocedíte. 
Proto vám chci poradit, 
jak ji nejlíp připravit.     Pak vše hezky rozmačkáte, 
       se smetanou vyšleháte. 
Oloupané brambory     Teď už zbývá, buď jak buď, 
dáte vařit do vody.     popřát vám všem dobrou chuť. 
 
 
 

Bramborový salát od tchýně 
(M. Marková) 

 
Nejdřív připrav suroviny:    Teď je krájej na plátky, 
vytahej je zčerstva z hlíny    mysli přitom na svátky. 
hlavně brambor do rance –    dávej je do velké mísy 
i dvě kila vejdou se do hrnce.    a teď hrášek otevři si, 
Cibuli vezmi i s natí,     cibuli pak na kolečka, 
o mladé to dvakrát platí,    zálivka je vážná tečka. 
hrášku plnou skleničku,     Ve sklenici smíchej řádně 
špetku pepře, soli na lžičku.    sůl, pepř, octa kapku, 
Brambory ve slupce     nic ať nezůstane na dně. 
vař minut dvacet,     Tak je všechno připraveno, 
pak je slij a nech být,     zbývá řádně promísit, 
mezi tím připrav si ocet,    na talíře naložíme, 
vychladlé oloupej –     každý bude jistě syt. 
šikovné ruce musíš mít. 
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Domácí chléb 
(K. Musilová) 

 
Vezmi hrnek mouky     A za malý čásek 
a vyndej z ní brouky!     k tomu přidej kvásek. 
 
Pak tam nasyp koření,      Těstíčko ti vzejde 
to chlebíček ovoní.     a pak o nic nejde. 
 
V horké troubě upeč chleba 
a víc toho není třeba. 
 
 
 

Babiččin piškot 
(L. Kučí) 

 
Vezmi vejce, počet kusů    Vejce milá, žlutohnědá, 
řiď jen klidně podle vkusu.    rozbij, odděl žloutek, bílek, 
Odeber dvě, odlož stranou,    žloutky smavé cukr čeká, 
zbytek směle odměř vahou.    z bílků vytvoř tuhý snížek. 
 
Váhu tu si zapamatuj,     Zbývá míchat, sypat, míchat, 
úkon celý zas opakuj,     cukr s žloutky utři zlehka, 
máš dvě čísla přenádherná,    do hmoty chce sníh pak přidat, 
musíš jim teď zůstat věrná.    zavítá sem taky mouka. 
 
Kolik číslo první říká,     Chceš-li těsto dvoubarevné 
cukru moučky připrav si,    odděl hmoty jistou část, 
druhé číslo k tobě volá,      do ní dej kakao temné 
tolik mouky přisyp si.     a dvě barvy tu hned máš. 
 
    Nyní do již vysypané formy 
    vlévej těsto podle chuti, 
    hrej si s barev kombinací. 
    teď to upeč! 
    Pak jez do prasknutí! 

Bramborák 
(A. Balvínová) 

 
Oloupáme brambory,     Ještě vejce, pepře trochu, 
nastrouháme, potvory.     nezapomeneme mouku, 
K nim pak česnek přidáme,    k tomu ještě hrnek mlíka, 
majoránku dodáme.     ať se těsto dobře míchá. 
 
     Rozpálíme pánvičku, 
     dáme těsta trošičku, 
     necháme to chvilku tak – 
     a už je tu bramborák. 
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Bramborové placky sádlem maštěné 

(O. Hudská) 

 
Chceš-li večeřet dnes chutně,    Z nastrouhaných brambor už máš kupku, 
připrav menší hrnec k plotně,    přidej vejce, hladkou mouku, soli špetku, 
nalej vodu, vhoď brambor pět,    nastává velmi důležitá chvíle, 
uvařené nebudou však hned.    zakrátko budeš u svého cíle. 
 
Nezapomeň oheň rozdělat,    Z těsta spoustu placek vyválej, 
do kamen dříví přikládat,    na žhavá kamna vedle sebe poskládej. 
když brambory jsou měkké akorát,   Z obou stran opékej své placky, 
nutno je scedit a slupku oloupat.    kamen nepřestávej házet klacky. 
Na struhadle jemném je nastrouhej, 
zůstane-li ti ruka celá, bude hej.   Sádlem pak potři placku hotovou, 
       jistě jsi nejedl dobrotu takovou. 
       Pořádně nacpi si plackami břich – 
       dobré jídlo – ani podle naší babičky – 
       není žádný hřích. 
 
 

Bublanina 
(P. Gebauerová) 

 
S třetinou litru vlahého mléka    Citrónové kůry přidej podle chuti 
zmladíme droždí a cukru tři lžíce   trochu tuku a dva žloutky vaječné. 
polohrubá-li mouka na nás kouká,   Promíchej všechno do jemnosti, 
tak půl kila sem      vymaž pekáč, vysyp moukou, 
a zamíchej vše v misce.     rozetři těsto v něm do hladkosti, 
Co chybí ještě k barevnosti    ovoce přidej pro mlsnou pusu svou. 
té bublaniny kynuté? 
 
 

Dort na Den matek 
(Š. Šimková) 

 
Kysanou smetanu do mísy nalij,    jenom tehdy budeš slavit úspěchy. 
přidej cukr, citrónové kůry trošku,   Ozdob krémem třeným, 
nezapomeň vajíčka a kypřicí prášek,   podle své chuti oblíbeným, 
vše rozehřátým máslem přelij.    slavnostný je-li ti mále,  
Teď nepospíchej      marcipánová kvítka přidej dále. 
a všechno dobře smíchej.    Je to recept snadný, který zvládne 
Těsto nalij do formy ve tvaru srdce,   lehce, i nešika mužský, 
aby tvůj dort chutnal mamce sladce,    ať chce nebo nechce. 
završ dílo půlenými ořechy.    Ideální dárek pro každičký svátek, 
Vlož do trouby předehřáté,    věnuj ho především 
peč do barvy pouze zlaté.    mámě na Den matek. 
 
 
 
Grilované švestkové hromádky    Indická rýžová směs s ovocem a karí 
(J. Škodová)           (A. Uličná) 
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Balkánský sýr rozmačkejte,     Rýži propláchni a do vody vařit dej,  
stačí maličkou vidličkou,    poté dvě jablka oloupej, 
smíchejte s žervé,     na malé plátky nakrájej,  
přidejte rozmarýn.     načež je vhoď na olej.  
Pryč odtud slzy,      Z banánu kolečka sveď,   
pryč i každý splín.     vše hravě zvládneš hned,  
Na půlku rozkrojené     k tomu také med,  
velké bosenské švestky     jímž sladce vonět bude směs. 
položte oříšek      S jablky orestuj, 
a přitiskněte kopeček směsi     nudu při tom nepěstuj. 
velký jako balkánské lesy.    Vsyp rovněž rozinky. 
Švestky, švestky, švestičky    by si smlsly jezinky. 
vložte do zapékací mističky,    Ještě to chce trochu karí, 
dejte zapéct na grilu dozlata    páni, to se nám to daří. 
a zvítězíte, děvčata.     Už se to vaří ve vodě 
       a bude vše v pohodě. 
Oslaďme si, vážení, 
to životní tažení. 
 
 

Jablečný dort 
(D. Kindlová) 

 
Vezmi pokrájených jablek kupku,   jablečnou hmotou, 
ale pozor, nesmí mít slupku,    co láká mlsné jazýčky. 
vlož do hrnce kilo necelé,    Pak opět piškotové patro postavíš 
přidej vodu, skořici, špetku želé,   tak pořád, až zbytek hmoty proložíš. 
zakápni citrónem,     A je to hotové! 
povař, lehce zchlaď     Hoďku to nech v poloze klidové, 
v okně nad balkónem.     lednice poslouží nejlépe, 
Do formy, co dortová se zove,    uhlídá před mlsaly pyré lepé. 
skládej k piškotu piškot,    Ti už se mohou chystat – 
ať dno je piškotové.     i Janka vzbuď! 
Zalej slaďoučké dolíčky     A ticho už! A dobrou chuť! 
 
 
 
 
 
Koláč s ovocem 
(P. Millerová) 

 
Dvě zakysané smetany do mísy si dáme 
kelímek si pro odměření mouky ponecháme. 
Pro oslazení kelímek cukru moučkového 
k tomu rozklepeme dva kusy vejce čerstvého 
poté ještě přidáme do pečiva prášek 
abychom měli pěkně nadýchaný koláček. 
Nakonec dva kelímky hrubé mouky dáme 
a vše v středně řídké těsto našleháme. 
Necháme troubu na 180º rozehřát 
mezitím musíme si plech kouskem Hery vymazat. 
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Nepostačí však pouze Herou vymazání 
následuje ještě moukou plechu vysypání 
aby se nám koláček k plechu nepřipekl 
„To nejde ukrojit!“, by si pak každý vztekle řekl. 
Pak už jen ovoce dle chuti pokládáme 
a k tomu třebas vesele si zazpíváme. 
Koláč takto připravený již můžeme péci dát 
můžeme však, chceme-li, drobenkou ho posypat. 
Připravit si drobenku vůbec těžké není 
ať už se nám v kastrůlku máslo hezky pění. 
Můžeme dát místo másla na pečení Heru 
k tomu cukr vanilkový do ruky si beru 
pak jeden díl hladké mouky na zhuštění dáme 
to nestačí však, tak jeden díl cukru přimícháme. 
Necháme koláček v troubě péci dozlatova 
„To se nám to povedla, pochoutka naše snová!“ 
A když takto po vyjmutí z trouby zaplesáme 
dobré chuti popřejem si, do jídla se dáme! 
 
 
Koláč „Studený pes“ 
(L. Myslivcová) 

 
Na slabém plameni rozehřej máslo, 
jen pozor dej, aby to nezhaslo. 
Poté ten rendlíček na chvíli odstav, 
na čaj k sousedce klidně se zastav. 
Později v misce vejce si ušlehej, 
kakao s moučkovým cukrem přisypej, 
a do směsi vychladlé máslo přimíchej. 
Dortovou formu papírem vylož, 
máslové sušenky na něj polož. 
Srovnané sušenky máslovou hmotou pokryješ 
a tento postup ještě jednou zopakuješ. 
Na pár hodinek „pejska“ do chladna schovej, 
Ztuhlého vyjmi, na porce úhledné nakrájej, 
A s dobrou kávou s chutí spořádej. 
 
 

Langoše z F15 
(M. Mauer) 

 
Na nejlepší dlabačku     Stát to dlouho nenechej, 
nasyp, milý panáčku,     pořádně to promíchej. 
půl kila mouky do mísy –    Když z hnětení ti dojde dech 
hladké! Ten fakt zapiš si!    hoďku a půl to kynout nech. 
Droždí třicet gramů,     Poté placky z těsta udělej, 
čtvrt litru mléka k tomu.    na olej v pánvi jednu dej, 
Není to pokrm ledajaký,    až zlatavá se bude zdát 
přidej tři vařené zemjaky.    A z obou stran tak akorát,  
Koho by to napadlo,     můžeš tam druhou placku dát 
že lze použít struhadlo     a jen si sliny utírat. 
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na strouhání bramborů     Na hotové langoše 
do té mouky v lavoru.     dej česneku po troše, 
Však bašta to vůbec není    strouhaný sýr – hrstka stačí, 
bez malé špetky koření.     kečupu pak – co hrdlo ráčí. 
Tak trošku kmínu hoď na to!    Pozvi velkou bandu lidí, 
A sůl! Koření nad zlato!     každý ať ochutná a vidí, 
A vajíčko, nota bene,     jaké langoše dělají kluci 
však jen žloutek, bílek, ten ne.    z Palachových kolejí.  
 
 

Makovec 
(J. Matějková) 

 
Připrav mísu, trochu mlíčka,    makovec se nepřipálí, 
buchta má být od srdíčka,    když ti trouba mírně pálí. 
dvě vejce od strejce, 
cukr, mouku, mák a sádlo,    Teď už jenom hezky hlídej, 
vezmi na to menší pádlo.    Se sousedem nepovídej.   
Plech-li dobře vymažeš,     Že už je to, poznáš hladce, 
máslem se snad nezmažeš;    buchta rozvoní se sladce. 
 
 

Palačinka se špenátem 
(T. Vítková) 

 
Špenát a smetanu v hrnci rozpustíš,   Pak špetku soli a na závěr 
trochou česneku po chvíli přiostříš.   všechno po pořádně zamíchej. 
Brčál nech bublat, slaninu nakrájej,   Těsto už máš, palačinky smaž, 
na mírném ohni v pánvi opékej.    špenát se slaninou vytvoří mišmaš. 
 
Zatímco náplň sama se žhaví,    Nakonec k brčálu sýr nastrouhej,  
připrav si mixér, to je to pravý:    tlustě směsí palačinky potírej. 
půl litru mléka, vejce dvě,    Zabal jak libo, nejlépe do rolky, 
moukou to zasyp! Ať hladká je!    užij si této božské pochoutky. 
 
 

Palačinky 
(Š. Kassová) 

 
Vezmi si dvě vajíčka,     Dvě stě pade mouky hladké, 
ty pak rozbij do mlíčka.     soli špetku a nic dále. 
 
V jednom hrnku všechno máš,    Rozšleháš to dohladka, 
teď to spolu promícháš.     ať se těší posádka. 
 
Do misky to vyleješ,     Na pánev si olej dáš, 
hrnek vody přileješ.     palačinku v chvilce máš. 
 
 
 

Piškotový dort na motivy M. D. Rettigové 
(E. Kulhánková) 
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Z patnácti bílků učiň snížek lehký, 
v něj starostlivě přimíchej ty žloutky 

K tomu tři čtvrtě libry práškového cukru dej 
a citrón celý – tedy kůru z něj – přistrouhej, 
dobrou půlhodinku s vařečkou pak čiň se, 

by spojilo se všechno v míse. 
Přidej tři čtvrtě libry mouky hladké 

a ještě patnáct minut míchání si přej, 
ve vysypanou formu potom vlej – 

peč lehounce to překvapení sladké! 
Toliko dím: po upečení zchladnout dej mu čas. 

Jak ozdobíš jej, na tobě je zas. 
 
 

Recept na moučník 
(K. Kaderková) 

 
Teď řádně slyš a poslouchej,    Do trouby to šoupni na půl hodiny, 
by moučník lahodný ti vznikl    navrch pak přidej dvě zakysané 
na správný postup pozor dej,    smetany 
a pak si na něm pochutnej.    A cukr s vanilkovou příchutí. 
       (Doufejme, že  jsi při chuti.) 
Zprvu sušenky rozdrť mixérem,    Pak znova vše na pět minut  
přidej máslo rozpuštěné,    do trouby. 
to celé do dortové formy vsyp.    (Když to připálíš, bude to na houby) 
Na korpus špetku soli s cukrem,    Po vychladnutí můžeš ovoce navrch 
šťávu z citrónu vymačkanou    dát 
vejce hoď, lučinu k tomu.    a pak už zbývá jen si pochutnat. 
Ej, bude líp! 
 
 

Rychlý nepečený dort 
(M. Procházková) 

 
Vezmi mísu dosti velkou, 
fólii do ní vlož tenkou. 
Piškotů připrav si spousty, 
ovoce krájej na malé kousky. 
Ananas či mandarinky, 
 
fantazie kus malinký. 
Smetanu vem kyslou hutně, 

 
cukrem doslaď velmi chutně. 
Piškoty, ovoce smetanou přikrej, 
pokračuj do konce a na nic nedbej. 
Hotový dort zatuhnout dej, 
nespěchej, do zítřka vyčkávej. 
Zatuhlý dort nakrájej 
a dobře si pochutnej. 

 
 

Suflé s ovocem 
(H. Petrová) 

 
Zajdi do chléva a ze sena    Ovoce různé, kompot nebo čerstvé, 
přines dvě vejce čerstvě snesená;   zamíchej do sněhu – v mnohé vrstvě 
u každého odděl žloutek od bílku.   a nech to v lednici hodinu odstát. 
Přidej hrst cukru, nejlíp moučku,   Sklenice nachystej – i pro Frantíka, 
pak chvíli šlehej polehoučku –    větší pro mamku a pro tatínka 



 57 

až vytvoříš sněhovou nadílku.    a pro dědu – taky by měl dostat. 
Pokud je právě horké léto,    Do ztuhlé směsi ovoce a sněhu 
nám další postup usnadní to,    dej šlehačku – chce to něhu, 
potřebné ovoce máš před nosem:   aby svou lehkost neztratila. 
třešně, višně, maliny, jahody...     Pokapej štávou, dej kousky ovoce… 
         všem ses dnes zavděčila velice. 
  
 

Švestková zavařenina 
(E. Macků) 

 
Připravme se na hrátky     hrnec přivedeme k varu. 
se švestkami ze zahrádky!    Za čtyři minutky dáme 
Švestky řádně omyjeme,    z plotny pryč švestičky známé. 
osušíme, rozkrájíme,     Odstraníme koření, 
do hrnce je položíme,     u konce je vaření. 
potom cukrem obalíme.    Teď už jenom do sklenic 
Ještě koření a rum,     dáme švestky – a nic víc. 
provoní to celý dům!     Zavařeninu pak v suchu 
Druhý den, by nedošlo k zmaru,    schováme. A je to! Juchů! 
 
 

Třený dort 
(P. Frambergová) 

 
Čtyři žloutky rozšlehej,      máslo užij k vymazání,  
do nich vroucí vodu vlej,     hrubou mouku k vysypání. 
míchej, dokud nespojí se    Když máš formu připravenou, 
obě dvě příměsi v míse.     nalej do ní sladkou třenou. 
S vodou to však nepřeháněj,    peč to hodiny as půl, 
pouhé čtyři lžíce dávej.     pak dej vychladnout na stůl. 
Šestnáct deka cukru vsypej,    Zatím cukr s máslem smíchej 
stejné množství mouky vmíchej.   a pudink do toho přidej. 
Ušlehej sníh ze čtyř bílků    Šlehej, nežli vznikne krém, 
a vetři ho pomalinku.     pak sobě zdobničku vem, 
Kulatou si formu vem,     fantazii dej zelenou 
taky máslo – kousek jen,    a pochoutku máš zdobenou. 
 
  

Recept na šťastný život 
(J. Lenochová) 

 
Vezmi dostatečnou porci radosti, 

přimíchej důvěru a lásku, 
humoru a zdraví ať je dosti, 

neb život často připomíná sázku. 
 

Dochuť svůj koktejl dle libosti 
sklenkou vína či sektu, 

zažeň všechny chmury a starosti, 
nikdy neskákej z mostu. 
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Nezapomeň na přátele, 
jsou života kořením, 
když zbaběle neprchají – 
pro tebe byli stvořeni. 

 
 
 

3. část 
 

Níže uvedené slohové napsali pod vedením paní učitelky S. Žaloudkové v roce 2013 
její žáci v 9. třídě ZŠ. Uvádím z nich pochopitelně jen výběr, který ovšem může být 
inspirativní nejen pro účastníky didaktických seminářů, ale i pro učitele češtiny z praxe. 
Kolegyně Žaloudková ovšem zažila ještě dobu, kdy jsme se na fakultě věnovali integrované 
didaktice češtiny tři hodiny týdně (1 hodina přednáška, 2 hodiny seminární praktika), kdy si 
seminaristé sami mohli vyzkoušet prakticky různé způsoby práce při slohové a jazykové 
výchově. A snad měli tenkrát (alespoň někteří) i větší zájem o praktické učitelské dovednosti 
než je tomu dnes. Inu, časy se mění. O tempora, o mores!  

A tak nabízím aspoň ukázky žákovských prací, které vznikly na základě promýšleného 
a promyšleného učitelského přístupu, na základě osvojení praktických dovedností, které 
získala paní kolegyně v didaktických seminářích. 

 

 
JAK SE DĚLÁ KRAMPOBLOUCH 

 
Jak se dělá krampoblouch 
 
Na krampoblouch, který nás má zachránit před vyhladověním v divočině, budeme 
potřebovat:  
 
mouku z rozemletých travních zrn, 
co možná nejčistší filtrovanou a převařenou vodu, 
minerály obsažené v písku, soli, event. v potu, 
veškeré jídlo, které máme po ruce. 
 
Mouku smícháme v náležitém poměru s vodou, tj. čím více lidí, tím více vody,                           
a do mazlavého těsta přidáme minerály. Můžeme dochutit oříšky, masem či nachytaným 
hmyzem. Hotovou směs pečeme v popelu. Dosti vypečený krampoblouch necháme 
vystydnout a podáváme v pořadí od nejslabších jedinců k těm nejodolnějším. 
 
 
Nakládaná žába v octě 
 
Suroviny:  
žába (nejvhodnější je ropucha), pepř, cukr, špetka soli, cibule, med, zázvor, kyselina siřičitá, 
10 dkg hadích očí v moči, čerstvé feferonky, ocet, močovina, voda z kaluže, plesnivý chléb.  
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Postup: 
Nejprve paličkou na maso rozplácneme žábu, kterou jsme chytili za kravínem při úplňku. 
Okořeníme pepřem, cukrem a špetkou soli.  Rozplácnutou žábu vložíme do litrové sklenice 
s víčkem, zasypeme na půlměsíčky nakrájenou cibulí, kterou jsme si den předem naložili 
v roztoku medu, zázvoru a kyseliny siřičité. Přidáme 10 dkg hadích očí naložených v moči        
a přisypeme nakrájené čerstvé feferonky. Nakonec vše zalijeme octovým nálevem, který 
jsme svařili z octa, močoviny a vody z kaluže. 
Žábu necháme v uzavřené sklenici proležet, nejlépe několik dní, v chladu a temnu. Podáváme             
za studena na plátcích plesnivého chleba. Dobrou chuť! 
 
 
 Vytlemená inteligence 
 
Suroviny: 
3 hrníčky peří, 5 lžiček krve, půl litru drůbežího mléka, pytel smíchu, pár ostříhaných nehtů, 
jedno vejce (nemáte-li, tak tam plivněte). 
 
Postup: 
Do hrnce nalijeme půl litru drůbežího mléka. Necháme na plotně asi hodinu a poté přidáme 
peří. Zahušťujeme přidáváním krve po kapkách. Až to bude husté, přidáme pytel smíchu         
a kvůli ostrosti i ostříhané nehty. Kvůli výživné hodnotě můžeme přidat i jedno celé vejce. 
Kdo to chce ale mít radši ostřejší a pálivější, může tam nakonec povařit i jazyk z třetí dračí 
hlavy. Podáváme v kotli na ježibaby.  
Pokrm není vhodný pro děti a kojící ženy. V žádném případě jej nenabízíme důchodkyním. 
 
 
Žvanec à la propadlík 
 
Suroviny: 
1 oční bulva přestárlého učitele vypíchnutá při novu, 
10 kusů zmačkaných a roztrhaných písemek, 
13 žákovských knížek, 
1 rozdrcené ukazovátko, 
trocha vody vyždímaná z houby na mytí tabule. 
 
Postup: 
Do hmoždíře vhodíme pár kousků ukazovátka a přisypeme roztrhané a zmačkané písemky. 
Vše řádně utlučeme. Přidáme vodu vyždímanou z houby na mytí tabule.  
Smažíme v troubě na plátu interaktivní tabule.  
Na talíři následně servírujeme oční bulvu obloženou žákovskými knížkami, jež pokryjeme     
na úzké proužky nařezaným smaženým krampoblouchem.  Ozdobíme na prášek utlučeným 
zbytkem ukazovátka. 
 
 
Jak se dělá krampoblouch 
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Nejprve si přichystáme kotlík, který zavěsíme nad nezapálené ohniště. Seženeme si krysí oči 
a velký list leknínu. Poté zajdeme do Začarovaného lesa a u paty stromu Moudrosti 
utrhneme dva zelené listy vraního oka. 
Obstaráme si nápoj lásky. Recept nejspíš najdeme v knize kouzel, kterou seženeme 
v Magickém obchodě z dimenze Buffy, přemožitelka upírů. 
Když už máme vše pohromadě, můžeme začít. Ohniště pod kotlíkem zapálíme vyslovením 
kouzelné formule: Ihně hor, ihně plan, suite muziu opetig, suite muite, dekail, peiot ihně hor, 
snumer ihně snumer, ziot mentis, kiol trentis, fup ihně hor. Nefunguje-li to, rozděláme oheň 
pomocí sirek nebo zapalovače. Odpočítáme pětaosmdesát krysích očí a dáme spolu s listem 
leknínu vařit do kotlíku. Po pěti minutách přidáme rozdrcené listy vraního oka, po dvanácti 
hodinách varu přilijeme nápoj lásky. Mezitím si zajdeme k mudrci, od něhož získáme roh 
jednorožce. 
Roh jednorožce dáme do samostatného kotlíku a vaříme přesně 124 sekund. Nesmí to být 
ani o sekundu míň, ani o sekundu víc. Tento roztok opatrně přelijeme do skleněné 
neprůhledné lahvičky, pečlivě zazátkujeme a dáme do ledničky. Pokud se v našem hlavním 
kotlíku vše vaří nepřetržitě už tři dny, kotlík odstavíme a přikápneme do něj sedm kapek 
roztoku z rohu jednorožce. Vše důkladně promícháme. Znovu mírně zahřejeme a do tohoto 
krampoblouchového lektvaru ponoříme věc, která nás má jako amulet chránit. 
 
 
Jak uvařit lektvar na dočasné zvýšení inteligence 
 
Suroviny: 
1 všeobecná encyklopedie (na vydavatelství nezáleží), 
3 soví pera (na druhu sovy rovněž nezáleží), 
0,5 kg vlašských ořechů, 
1 anténa od staršího rádia (na značce rádia nezáleží), 
1 kalkulačka (nejlépe od značky MILAN, ale může být i jiná). 
 
Nástroje: 
1 středně velký kotlík, 
vařečka ze dřeva jinanu dvoulaločnatého. 
 
Postup: 
Připravíme si suroviny, nástroje a rozděláme oheň přesně v 16:00 hodin. Kotlík umístíme  
nad oheň, naplníme vodou, která nesmí přesahovat hranici 12 cm od okraje kotlíku.  
Když začne voda vařit, opatrně vkládáme suroviny v přesně daném pořadí. Je však nutné, 
abychom vždy po vložení každé suroviny obsah kotlíku promíchali 8x ve směru hodinových 
ručiček, 3x proti směru hodinových ručiček a před vložením další suroviny počkali dvě 
minuty. 
Když je lektvar hotový, uhasíme oheň. Je důležité s kotlíkem nehýbat, jenom na něj opatrně 
položíme pokličku a necháme lektvar 12 hodin zklidnit, jelikož lidé, co užívají tento lektvar, 
nepotřebují své obdivovatele ohromit výstředním chováním, oblečením a módními doplňky. 
Zklidněný lektvar přelijeme do dubového soudku, důkladně zazátkujeme a uložíme do 
místnosti s teplotou 17,3°C. 
Lektvar užíváme vždy hodinu před událostí, při níž má zazářit naše mimořádná inteligence. 
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Upozornění: 
Lektvar nechutná sice lahodně, ale výsledek je velkolepý. 
 

 
 

4. část 
 

SOUBORY LINGVISTICKÉHO MATERIÁLU 
PRO SEMINÁRNÍ PRAKTIKA 

 

V učitelské zásuvce se během let pedagogické praxe vždycky nakupí různé soubory 

jazykového materiálu, kterých je mnohdy možné mimo jiné využít nejen při vysokoškolských 

seminářích, ale i při samostatném studiu posluchačů a při různých formách výchovy 

k jazykovědné práci (seminární a ročníkové práce, diplomové práce, články, konferenční 

příspěvky apod.). Protože mé zaměření je onomasticko-didaktické, je zřejmé, kam budou 

ukazovat soubory z mé zásuvky. Nejsou pochopitelně všechny. Vybral jsem tentokrát jen ty, 

které jsou si tematicky aspoň trochu blízké a byly pro studenty svým obsahem přitažlivější.    

Rozhodně se nejedná o návody, jak postupovat, jsou to spíš jen inspirace ve formě různých 

ukázek možností zpracování získaného jazykového materiálu. 

Některé soupisy jsou doplněny i různými příspěvky, které mohou být rovněž inspirací 

pro učitele, studenty i žáky. 

 

Malý onomazologický soupis moravských a českých oinonym 
 

V roce 2006 vyšla jako příloha šestnáctého ročníku Češtináře práce Jana Kornellyho 
Chrématonyma českých a moravských vín. I když autor z tohoto soupisu vycházel ve své 
diplomové práci, jeho abecední soupis může být inspirativní i pro další studenty, kteří by se 
právě na takovém obsahově přitažlivém materiálu mohli přiučit technice lingvistické práce. 
Materiál je přínosný nejen po stránce onomaziologické a onomastické, ale i po stránce 
morfologické, fonologické, slovotvorné, dialektologické a stylistické. 

Pro kontrastivní pohled mohou studentům posloužit synonymní názvy jednotlivých 
druhů vín, které J. Kornely získal z prostředí rakouského a německého, francouzského, 
italského, maďarského, slovinského a chorvatského, bulharského, španělského, 
portugalského, ale i z prostředí jihoamerického a z USA – zde viz druhou část soupisu

A 
Agni 
Alibernet 
André 

Ariana 
Aurelius 
Auxerrois 
 

B 
Baroko 
Baron 
Bílá paní 
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Bílý hrozen 
Blatnické starohorské 
Blatnický roháč 
Buchlovické zámecké 
Bušek z Velhartic 
Bzenecká lipka 
Bzenecký zlatý hrozen 
 
C 
Cabernet Moravia 
Cabernet Sauvignon 
Cechovní pohár 
 
Č 
Čachtická paní 
Čejkovický Miller 
Červená paní 
Červený hrozen 
Český sklepmistr 
 
D 
Dačického pohár 
Dan Ermite 
Denis d´ Or 
Děvín 
Divoch 
Dolské 
Domina 
Dornfelder 
 
E 
Eliška 
 
F 
Flamengo 
Frankovka 
 
G 
Gracie 
 
H 
Hibernal 
Hodonínské lázeňské 
Hodonínské slunce 
Hradní 
Hrozen 
Husar 

 
Ch 
Chanson 
Chardonnay 
 
I 
Irsai Oliver 
 
J 
Jižní slunce 
 
K 
Kahan 
Kamelot 
Karel IV. 
Karlštejnské 
Kastelán 
Kerner 
Klaret 
Komtesa 
Královské 
Královský hrozen 
Královský kalich 
Královský Merlot 
 
L 
Labín 
Laurot 
Lena 
Ludmila 
 
M 
Malverina 
Manon 
Markýz de Bois Doré 
Markýza de Bois Doré 
Mělnický barrique 
Mělnický Müller 
Mělničina 
Merlot 
Mikulovská romance 
Modrý Portugal 
Moravia 
Moravský hrozen 
Moravský sklepmistr 
Moudrý valach 
Müller Thurgau 

Muškát moravský 
Muškát Ottonel 
 
N 
Neronet 
Neuburské 
 
P 
Pálava 
Pálavské 
Pavlovické ohnivé 
Perla 
Perla Moravy 
Poezie 
Pohár sklepmistra 
Pražský sklepmistr 
Primáš 
Purkmistr 
Původní sklepmistr 
 
R 
Radniční sklepmistr 
Radobýl 
Révový hrozen 
Roudnické zámecké 
Roudnický Sylván 
Rulandské bílé 
Rulandské modré 
Rulandské šedé 
Růže 
Ryzlink rýnský 
Ryzlink vlašský 
 
S 
Sauvignon 
Sklepmistr Václav 
Sklepníkův pohár 
Slunce 
Starohradské 
Starosvětské 
Stolní víno 
Strážnický Frašták 
Strážnický Žerotín 
Sv. Anna 
Svatovavřinecké 
Svatý Urban 
Svíčka 
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Sylvánské zelené 
 
Š 
Šaler 
 
T 
Tango 
Templář 
Tradiční diplomat 
Tramín červený 
Trio 
 

V 
Valtický Sylván 
Veltlínské červené rané 
Veltlínské zelené 
Veritas 
Veselý šenkýř 
Veselý verbíř 
Victoria 
Vinařovo slunce 
Vinum ad vitam 
Vrboska 
 

Z 
Zámecká číše 
Zámecká svíce 
Zámecké 
Zámecký hrozen 
Zlatý Urban  
Znojemský Muškatel 
Zweigeltrebe 
 
Ž 
Žernosecký mopr 
Žhavé slunce 

 

Soupis synonymních oinonym v cizích zemích 

Alibernet = Oděskij čornyj 
 
André = Andrea; Andrej 
 
Auxerrois = Pinot Auxerrois 
 
Cabernet Sauvignon = Petit Cabernet; Grande-Vidure; Bouchet; Sauvignon Rouge; Lafit; 
Lafet; Vidure; Petit Vidure; Petit Bouchet; Carbouret; Marchoupet 
 
Frankovka = Limberger (Německo); Blaufränkisch (Rakousko); Crna Frankovka (Chorvatsko; 
Kék Franko (Maďarsko); Frankonia (Itálie); Lemberger; Černé starosvětské; Černý muškatel; 
Čierny Zierfandler; Karmazín; Šeřina; Lampart; Skalické černé; Noir de Franconie; Frankinja 
modra; Limberger schwarz; Francínka nera; Širokolistnyj; Bauer Limberger; Gamé; Crna 
Moravka; Schwarze Frankische 
 
Chardonnay = Arnaison; Aubaine; Beaunois; Chasselas; Melon blanc; Melon d´ Arbois; Petit 
sainte-marie; Weisser Clevner; Pinot Chardonnay; Chardennet; Chardenai; Chardenay; 
Maconnais; Epinette; Pinot blanc Chardonnay; Morillon (Štýrsko); Feinburgunder; Muscadet; 
Meroue; Obaideh (arabsky) 
Irsai Oliver = Irsay Olivér; Muskat Oliver; Zolotistyj rannyj; Irsai Olivier; Iršaj 
Merlot = Merlau; Vitraille; Crabutet; Bigney; Sémillon Rouge; Médoc noir; Langon; Merlot 
noir; Plan Medre; Plant Médoc; Vini Ticinesi; Saint Macaire 
 
Modrý Portugal = Portugal; Portugalsko; Portugais Bleu (Francie); Oportô (Maďarsko); 
Portugaljka; Kraljevina; Portugizal Crni (Chorvatsko); Früher Vöslauer (Rakousko); Blauer 
Portugieser; Portugízel; Ranina; Skorák; Černé rané; Portugais de Bingen; Raisin des Roses; 
Crna Kraljevina; Rana modra; Kék oportó; Kék portugizi; Sinij Portugizer; Portjuge; 
Oportorebe; Portuguese; Portugalské modré; Badener; Portugalskij sinij; Prokupac 
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Müller Thurgau = Müller; Müllerka; Müllerovo (Slovensko); Riesling x Sylvaner (Rakousko, 
Švýcarsko, Lucembursko); Rivaner (Rakousko, Německo, Lucembursko); Rizvanac Bijeli, 
Rizvanac (Chorvatsko, Slovinsko); Müller Thurgeau (Chile); Mjuler Thurgau; Ricvanec 
 
Muškát moravský = Muškát; Mopr; Mährische Muskat 
 
Muškát Ottonel = Muškát; Muscat; Muscat Ottonel; Muskotály; Ottonel muskotály; Muscat 
Ottonela; Mottonel; Muscat de Craciunel Tirnâve; Moscato Ottonel; Ottonel Frontignan; 
Muscadel Ottonel; Muscat d´ Alexandria (JAR) 
 
Neuburské = Neuburger; Nejburger; Neuburger blanc; Fehér Neuburgi; Neuburg; Újvári; 
Najburk;  
 
Pálava = Palava 
 
Rulandské bílé = Rulanda bílá; Burgunda bílá; Pinot blanc; Blanc de Champagne (Francie); 
Auvernat Franco; Pinot bianco; Pinot Grigio (Itálie); Fehér burgundi (Maďarsko); Weisser 
Burgunder; Weisser Klevner; Weisser Ruländer; Weissburgunder; Clevner; Klevner; Pineau 
Blanc; Chasselas Dorato; Roučí bílé; Morilon blanc; Pino bělyj; White burgundy 
 
Rulandské modré = Rulanda modrá; Burgunda modrá; Pinot noir (Francie); Pino Nero; 
Pignol; Pignola (Itálie); Burgundac Crni (Slovinsko, Chorvatsko); Kisburgundi Kék (Maďarsko); 
Pinot Tinto (Portugalsko); Bauer Burgunder; Spätburgunder; Roučí modré; Small Black 
Cluster; Pino čornyj; Langedet; Kisburgundi; Modra Klevanjka;  Savagnin noir; Franc noirien; 
Orleans; Pinot de Gevrey; Klevener; Klevinger; Morillon; Auvernet; Blauburgunder; Kék 
klévner; Kék rulandi; Bauer Klevner; Pinot negru; Plant de Coumieres; Cortaillod; 
Nagyburgundi; Burgundské červené; Franc Pineau 
 
Rulandské šedé = Rulanda; Pinot gris; Pinot Grigio; Ruländer; Tokay d´ Alsace; Tokay-Pinot 
gris; Grauer Burgunder; Tokayer; Piros kisburgundi; Klevner; Pino seryj; Szürkebarát; Pinot 
Neurit; Grauklevner, Roučí šedé; Malvoisie 
 
Ryzlink rýnský = Ryňák; Lipka; Roháč; Graševina; Starosvětské; Rheingauer; Hochheimer; 
Klingelberger; Pfefferl; Rheinriesling (Rakousko); Ventil aromatique; Petracine (Francie); 
Riesling Renato; Reno (Itálie); Starovetski (Slovinsko); Graschevina (Chorvatsko); Rajnaj 
Rizling (Maďarsko); White Riesling; Johannisberg (JAR); Weisser Riesling; Petit Riesling; 
Risling rejnskij; Rhine Riesling 
Ryzlink vlašský = Vlašák; Riesling Italico; Welschriesling; Laski Ryzlink; Graševina; Olaszrizling; 
Petit Riesling; Talianska graševina; Risling italjanskij; Klein-riesler 
 
Sauvignon = Sauvignon Blanc; Fumé Blanc; Surin; Savagnin Musqué; Sovinjon; Muskat 
Silvaner; Genetin; Servoyen; Sauvignon petit; Fehér Sauvinjon; Sauvignon verde; Gentin à 
Romorantin 
 
Svatovavřinecké = Vavřinec; Sankt Lorenz Traube; Laurenzitraube (Německo, Rakousko); 
Pinot St. Laurent (Francie); Saint Laurent; Svätý Vavrinec; Vavrinecké (Slovensko); Schwarzer; 
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Blauer Saint Laurent; Lorenztraube; Szent Lörincz; Sanktlorenztraube; Vavřinecké; Vavřiňák; 
Laurenztraube 
 
Sylvánské zelené = Sylván; Sylvaner; Österreicher; Silvania (Itálie); Johannisberger; Gross-
Rhin (Švýcarsko); Arvine grande (Walles); Silvain Vert; Gentil Vert (Francie); Zelena 
Sedmogratka; Silvanai Zeleni (Slovinsko, Chorvatsko); Zöld szilvani (Maďarsko); Zelený 
Cynifál; Moravka; Franken Riesling; Monterey Riesling; Sonoma Riesling (Kalifornie); Grüner 
Silvaner; Grüner Zierfahndler; Selivan; Německij risling; Frankenriesling; Picardon Blanc; 
Gamay Blanc; Cyrifandl; Weissblanke 
 
Tramín červený = Tramín; Traminer; Clevner; Klävner; Gewürztraminer; Christkindlestraube; 
Dreimänner; Dreipfennigholz; Fleischroth; Kleiner Traminer; Kleinwiener; Roter Traminer; 
Kleinbraun; Roter Nürnberger (Německo); Savagnin Rosé; Fromenteau rouge; Gentil Rose 
Aromatique (Francie); Termeno Aromatico (Itálie); Livora Cervena; Drumin Ljbora; Piros 
Tramini; Fermentin Rouge (Maďarsko); Crevena Ruziva; Mala Dinka (Bulharsko); Drumin; 
Ryvola; Rousselet; Edeltraube; Rotclevner; Traminer Musqué; Prinč; Traminer rozovyj; Gris 
rouge 
 
Veltlínské červené rané = Veltlín; Frühroter; Veltliner; Babotraube; Roter Malvasier; Korai 
piros veltelini; Červený cinyfál; Babovina; Malvazinka; Malvazija krasnaja; Malvasier; 
Frühroter Veltliner; Velteliner rouge précose; Malvoisie Rosé; Malvoisie Rouge d´ Italia; 
Večerka; Piros malvasia; Piros veltelini 
 
Veltlínské zelené = Veltlín; Grüner Veltliner; Veltlini (Maďarsko); Grünmuskateller; Muškatel 
zelený; Ryvola bílá; Veltliner vert; Weisser Veltliner; Grüner Muskateller; Velteliner Vert; 
Zöld muskatály; Ranfol bianco; Weissgipfler; Green Veltlin; Zeleni Veltinac; Tarant bílý; 
Bělošpičák 
 
Zweigeltrebe = Zweigl; Rotburger; Zweigelt Blau; Blaue Zweigeltrebe; Kék Zweigelt szölö; Dr 
Pinot Noir 
 
 
 

Malý slangový slovník názvů alkoholických nápojů a koktejlů 

První terénní výzkum pro tento slovník provedl jeden z našich seminaristů, který si 

v době studia přivydělával jako číšník v jedné královéhradecké restauraci. Do svého šetření 

zapojil především časté návštěvníky restaurace z řad studentů, dále i své profesní kolegy, 

zároveň však také některé starší stálé návštěvníky. Vznikl tak soupis, který je sice lokálně 

zakotven v Hradci Králové, ačkoli žádnými jazykovými prvky tuto situační záležitost 

nenaznačuje, a tudíž může být vnímán i šířeji jako záležitost obecně české komunikace.  
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Královéhradecký soupis byl pak konfrontován s novinářským soupisem Ladislava 

Vereckého, který obdobný seznam otiskl v silvestrovském čísle Magazín Dnes v r. 19971. 

Kurzívou jsou zapsána pojmenování vyexcerpovaná z Ouředníkova Šmírbuchu.2 

Jako ukázku jedné z možností zpracování takového jazykového materiálu 

přetiskujeme studii Dity Friedlové z Opavy, kterou publikovala v plzeňském sborníku o slangu 

a argotu3. 

alkohol chlast, alkán, kalení, zlatíčko, usměvavá tvář života, nakapat    

do strojku, drink, dobrůtka, chlast-slast, 

tvrdý alkohol kořky, kořalka, chlast, šnaps, panák, tvrdej, půlka, drobné, 

tvrdé, kalíšek 

pivo pifko/pivko, pivex, lahvan, lahvoň, lahváč, píďo, pivák, kobliha, 

tekutý chléb, lachout, bíro, zrzek, zlato, jedno, kuželka, zlatý 

mok, chcanky, škopek, kousek, kužel, rezavá voda, krkavá voda, 

jednák, pivson, géčko, stopka, čárka, bahno, kropáč, bírko, 

vařené, lívanec, kbelík, bazén, chmel, chmelovina, marast, 

čechr, heřmánek, bahýnko, bahno, rahno, piviště, prelát, ležák, 

samec, malvaz, nektar, křen, zrzek, pěnivec, šumák, šumivka, 

kloktadlo, tykadlo, důchodák, tekutej chleba, zrzavá voda, voda 

s pěnou, negr, černoch, čechrkemák, kozelec, kozel, bahno, 

černidlo, černota, tma 

desetistupňové pivo desina, polotučný, dešťovka, desítka, mateřské mléko, lachtan, 

lachout, limonáda,  

dvanáctistupňové pivo plnotučný, dvanáctka, dvanda, velký, bludišťák,  

  

kořalka kořalice, šnába, šňába, šnaps, šňaps, breberka, breberice, čert, 

potvora, rasovina, vitriol, utrejch, jed, břitva, ostrota, vohnivá, 

štiplavá, krkavá, kotrmelcová voda, kotrmelec, drát, brčola, 

rosolička, poštiberka, samohonka, švitorka, breptomycin, 

hulákadlo, čistérie, životabudič, tvrďous, bolšán, vodezdikezdi, 

brr 

absinth guma, silná zelená, velkej brácha, hořlavák, nápoj básníků, fofr  

opilost, zelený skřítek, zelená víla, abstinent, zabyják 

                                                           
1
 VERECKÝ, L. Žízeň je nejlepší barman. Magazín Dnes, č. 53, 31. prosince 1997. 

2
 OUŘEDNÍK, P. Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny. 2. vydání. Praha: Ivo Železný, 1992. 

455 stran. 
3
 FRIEDLOVÁ, D. Slang a nářečí. Opavské pařby … Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu 

v Plzni 24.-25. září 2003. 1. vydání, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 128 stran. S. 99-101. 
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becherovka becher, zemanovice, zemanovka, bylinky, třináctý pramen, 

béžovka 

borovička   jehličí, les, bořka, borka, borovice, šiškomet 

fernet černá voda, tvrďák, drsoň, humáč, lak na rakve, humr, dech 

mrtvé milenky, ferdi, černý švihák, fermež, nafta, mačkané 

štěnice, živá voda, interfernet, fery ultra, černý švihák, bílá hůl, 

mačkaný švábi, štěnice, fermež, lak na rakve 

fernet citrus   citrón, jasoň, citrus, ještě větší humáč,  

gin    džin, vagin, pálený jehličí 

griotka kentus, sračka, třešeň, manželčino pití, lepidlo, rudé zlo, babský  

cuc 

peprmintový likér zelená, bohemka, fefrmincka, fefrmintka, peprmintka, 

vodníkovo semeno, žabák v trávě, tlamolep, ústní voda, zubní 

pasta, kedlubnová,  

rum bernardýn, prcek, námořník, námořníček, tři písmenka, šťáva 

z brambor, brambory, bramborové božolé, český svetr, rumiště, 

mls, tuzemák, ruměnky, rozumně uložená měna, rumíček, ruml, 

rumík, rumajzl, závozník, kartáček na zubyjemný dámský likér, 

nervová voda, cikánský martel, spacák, rumajzl, runcaje, šutr, 

šakal, tekutej svetr, spacák, tři písmena, jemný dámský likér     

na tři, mahagonový bols, rumunské bílé, rumunský přátelství, 

rozumně uložená měna, ústní voda R.U.M., vitaminový 

koncentrát, proletářská viska, Honza Procházka omylem 

v Čechách, OKD štok, rudé oko, hululi, Husákův luxusní likér  

sekt šáňo, rychlé špunty, bublinky, šampus, šampáňo, šumák, 

dírkované  víno 

slivovice H2O, slífka, kladivo, slíva, švestkovice, trnkovice, meducína, 

švestky, červ, slivka, slíva, švestka, bílá voda 

stará myslivecká myslivec, M, kouká, šišky, česká whisky, lidská tvář, pytlák Říha, 

lesní technik, alkohol s lidskou tváří, zelený chlapík, slimivec, 

hajnej 

tequila    mexiko, bum bum, citrón – sůl, šťáva z kaktusu, badyšot, červ 

vaječný koňak vaječník, vaslaťák, mrdka, kohoutí sperma, kohoutí semeno, 

airkoňak, slepičí potrat, babáč, kozí pití 
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vodka čirá tekutina, voda, staličnaja, vodička, vodečka, smrt, zabiják, 

voděna, voděnka, fotka, voďár, Stalinovy slzy, bílá paní 

whisky    keepwalking, wizour/vizour, chodec 

víno                                  bublinky, bublanina, fafrňák, viňák, vajnoš, mok, čůčo, bejčí 
krev, kyselina, šumivo, šumák, šampus, šampáňo, šum,  

 
víno s kolou               vonokola, houba, polejvíc, mičuda, beton, červ, bambus 

víno se sodou   střik, podivín, stříček, třík, nevinný výstřik, bazén 

vinná směs jiná  krabicák 

 

 

Lenin v Ženevě  magister + Sprite/7UP 

sadařova halucinace  magister + jablko + džus citrónový a jablečný 

sluníčko   griotka s džusem 

ruské sperma   vaječný likér s griotkou 

vodník v trávě  vaječný likér se zelenou 

mexická pěst   rum, cukr, káva 

bouchaná tequila  tequila + Sprite + ubrousek 

B52    absint + bayles + amoreto 

kofila    rum + káva 

cigán v trávě   fernet + rum 

čert    rum + griotka, šavle meče, vrtule, táta máma 

paragán 1,5 dcl rumu + 2 dcl červeného vína + 4 cl rumu + cola do 

půllitru 

zlý jablko   vodka + jablečná vodka 

volský oko   pivo + zelená (též čarovný oko, magický oko) 

einsteinův mozek  griotka + vaječný koňak 

beton    vodka + semtex (?) 
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    becherovka + tonic 

krvavý záda   griotka + vodka 

doněcké blesky  sekt + vodka 

zelené potěšení  rum + peprmintový likér 

mozek    griotka + vaječný koňak 

krvavá směs   griotka + vodka 

žabí mrdka   zelená s mlíkem (též vodníkova mrdka) 

pomsta za orál  vaječný likér s citrónem 

větev    rum + peprmintový likér 

rošambo   rum + cola 

kominíček / trikotrenky vaječný koňak se lžičkou mleté kávy 

káva s příborem/káva s šutrem káva s rumem 

vlčí dech / bič pouště  mletá káva přelitá velkým rumem 

kladivo / grog piráta silvera červené víno svařené s rumem v poměru 2:1 

šavle meče / český táta s mámou / dědek s bábou / bramboračka / kulatina 

    rum s griotkou v poměru ½ dcl : ½ dcl 

zednická   rum + starorežná 

bavorák / malé pivo  fernet s tonikem 

letecká limonáda  kofola s rumem 

 

bambus / houba / kopačka / mičuda / korea  

2 dcl červeného vína + 2 dcl coca-coly do půllitru 

smrtící bambus s motorem totéž co bambus + velký fernet 

lední medvěd   sekt s vodkou 

šumrum   šumavské bylinné víno s rumem a citrónovou šťávou 

semafor   2 díly griotky + 1 díl vaječného koňaku + 1 díl zelené 
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mozek    1 díl griotky + 2 díly vaječného koňaku 

mozek s brigadýrkou  totéž + pár kapek zelené 

zelený mozek   totéž s větším množstvím zelené 

flusanec / vejce se špenátem vaječný koňak se stejným množstvím zelené 

indiánský flus   vaječný koňak s griotkou 

utopený komunista / růžovka / polská vajka / plameňák / calgary flames 

    griotka s vodkou 

italská vlajka   zelená s griotkou a s vodkou 

alpská trojkombinace rum, griotka, vodka 

trikolóra   griotka, curacao, vodka 

tygří oko / magické oko pivo a zelená, nebo i griotka či rum 

koně v trávě / halí belí zelená, rum 

černoch v trávě / cikán v lese / čert v jeteli  zelená + fernet 

pivní žabinec   frťan malinového nebo jahodového sirupu se opatrně dolije 

černým pivem. Do pěny se všlehá nebo vmíchá přiměřené 

množství peprmintového likéru 

Klapzubova jedenáctka /čambawamba 11 frťanů libovolného druhu slitých                      

do půllitru pro celý stůl 

prasečí polívka po panáku ode všeho, co je na nápojovém lístku vlij                   

do hlubokého talíře, zamíchej a jez lžící  

 

SLANG A NÁŘEČÍ. OPAVSKÉ PAŘBY … 

Dnešní jazyková situace na Opavsku je výsledkem působení různých činitelů, kteří                   

ve vzdálenější i bližší minulosti působili na jeho utváření  a podmínili tak jeho dnešní ráz. 

Slezsko je oblastí, kde se po staletí setkávaly tři kultury, národnosti a tři jazyky, které více či 

méně ovlivnily místní nářečí. 

Mezi obecné znaky západní, tj. opavské, nářeční podskupiny slezských nářečí patří 

především ztráta kvantity a přízvuk na předposlední slabice. Dále zde nebyly provedeny 

přehlásky ´a > (ě>) e a ´u > i, což je více patrné v koncovkách než uvnitř slov. Toto území 
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nezasáhla změna ý >ej a ú > ou. Fonologická existence dvojího i-ového vokálu, užití dvojího l, 

archaická měkkost ve slabikách ďe, ťe, ně a palatalizované sykavky jsou dnes patrné pouze 

v mluvě starší generace. Dosud běžně užívané jsou koncovky dat., lok. a instr. pl. am/um, 

ach, ama všech substantiv, unifikované formy zájmenné a adjektivní deklinace a shodný lok. 

a instr. sg. adjektiv a rodových zájmen. 

Proti nářečí dnes mluví řada obecných faktorů jako jsou migrace, především za prací                

a za vzděláním, a větší kontakt se spisovnou češtinou prostřednictvím medií. Především 

mluva mladší generace se stále více přibližuje spisovné češtině. Vznikají zde velmi zřetelné 

rozdíly mezi generací prarodičů a vnuků, a to především v aktivní slovní zásobě. Přesto 

najdeme jazykové roviny, kde mladí lidé, ve snaze odlišit se od svých vrstevníků, užívají nejen 

lexika nejstarší generace, ale i některé mladými lidmi běžně neužívané fonémy. 

Mezi oblasti, kde je tento jev patrný, patří bezesporu hospodský slang. Výzkum této 

problematiky proběhl ve dvou fázích. V první fázi byl zjišťován rozsah slovní zásoby                  

u studentů ve věku 15-20 let, kteří pravidelně navštěvují „akce“, se zaměřením                      

na pojmenování alkoholu, restaurací a věcí a osob s tím spojených. Největší skupinu lexémů 

tvořila jednoslovná pojmenování předmětů, jen velmi sporadicky se objevila valence. Druhá 

fáze byla věnována ověřování významu výrazů, jejich překladu pomocí obecně známých slov 

nebo jejich opisu. Uvedený přehled zahrnuje nejen dialektismy, ale i pojmenování, která 

můžeme označit za celomoravská nebo celočeská. 

Pojmenování piva tvoří asi nejrozmanitější a nejpočetnější skupinu slangismů: piví 

(neskl., expr.), pivan, pivso, pivko, blato, bir/G bira, piťivo, baba, voda (desetistupňové 

pivo), gambač (Gambrinus), blatovar (Zlatovar), rychlá ostrava, otravar (Ostravar), radek, 

radchlast (Radegast), starapromiň (pouze nom., Staropramen), skozlé pivo → koza → pivo 

meči, hnojufka, lopačka, chcocha (zvětralé pivo), žimne pivo (příliš vychlazené, studené) 

kentus, šit (pivo, které se již nedá pít), bublinky, šnit/G šnita (pivo načepované rychle), 

vyskypať (přetéci) 

 

 

Ostatní alkohol 

šnaps, tvrdi, gořalka (kořalka), loďička, pirat (rum), voďař, vodička (vodka), strik, ferda 

(fernet), huba (červené víno a kofola), medvjeďi tlapa (červené víno, kotila, rum), ajrkoňak 

(vaječný koňak), tumplovane (dvojité), dva razi tumplované (trojité). 

Nádoby 

hrneček, krigl, škopek, hrot/hrotek, ucho, naliť do ucha (půllitr s uchem), glasa, sklinka 

(půllitr bez ucha), putenka (sud piva), pulka, pulečka (1/2 dcl alkoholu), butelka, čban 

(džbán), mas, mazek (1 l piva) 
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Pít a opít 

cucať (pít pomalu), nasávat, sosať, lajsnuť sa, valiť do seba (hodně pít), chlamptať, lopať, 

glgať, kopnuť (pít rychle), dať si po pulce (výzva k pití), sušak (sucho v ústech), biť                   

u suchanku, nulova spotřeba (nepít), vihnuť, padnuť za vlasť, skameňeť, jiť pot stul, vibuliť 

sa, pleštiť sebum (opít se) 

Host 

gast (host), pařman, pařmanka, furťak (častý host), partyja (uzavřená skupina hostů), 

motilek, biť v naladě, mit špičku → mit ju (mírně opilý), biť opiti, biť jak drut, biť jak cap, 

šutr, biť jak cip, bit sťati, gyst/G gizda, kentus (úplně opilý), nasoska, norek, pijus 

(alkoholik), taki rozežranec (vybíravý host) 

Oslava, zábava, oslavovat, bavit se 

pařba, kalba, kalbica, bečka, pijatika, akce, chlastačka (oslava, zábava), pařiť, zapařiť, kaliť, 

zakaliť (bavit se, oslavovat), musim valiť (odejít) 

Číšník 

vesta, pinglica, hospoda, sinek, sineček (číšník/číšnice), zhňila vesta (pomalý číšník), uvijať 

sa (pouze imp. uvijaj sa, pospěš si), mignuť (pouze imp. migňi sebum-pospěš si), migať 

(rychle obsluhovat) 

Restaurace 

krčma, studňa, pivec, (pouze nepřímé pády sg.: idu do pivca), pipa (restaurace), knajpa 

(pivnice), dupje, pajzl, šopa, ďira/ďura (restaurace nižší úrovně), krcalek (malá restaurace), 

zdroj (restaurace v pivovaru), rybajs,  na rybajzu (Na Rybníčku), střelak, střela (Na Střelnici), 

liďák (Lidový dům) 

Dialektismy, jak je z přehledu patrné, mají mezi hospodskými slangovými výrazy své 

nezastupitelné místo. Můžeme je rozdělit v zásadě do dvou skupin. První tvoří výrazy, které 

mluvčí mladší generace běžně neužívají, a staly se tak pro tuto generaci výrazovými 

prostředky, které jim zaručují identifikaci s daným prostředím a zároveň je odlišují od jiných 

skupin. Patří sem substantiva krčma, putenka, glgať, lopať, uvijať sa (rychle chodit), zdroj 

(pramen, z pol.), lopačka (nápoj pro prasata). Zajímavé je užívání starého adjektiva skozle, 

původní verbum skozlaťeť označovalo krávu, která přestala být stelná; krava skozlaťela.       

Od adjektiva skozle je odvozeno substantivum koza, nejčastější označení zvětralého piva,      

a přeneseně pak pivo meči. Substantiva chlastačka a pijatika označovala původně nápoj pro 

hospodářská zvířata. Mezi často užívaná a oblíbená slova patří germanismy: krigl, bir, glasa, 

knajpa, mas/mazek, šnaps, šnit, gast, které se však užívají ve všech oblastech, které byly 

osídleny německy mluvícím obyvatelstvem. 
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Druhou skupinu tvoří běžně užívané dialektismy, u nichž došlo v tomto prostředí 

k posunu významu na základě metaforické nebo metonymické souvislosti. Např. hrot/hrotek 

– umyvadlo (obecně) – půllitr s uchem (slang), sinek/sineček – mladý muž – číšník obecně, 

vibuliť sa – mít nehodu, spadnout – opít se, zhňili – líný – pomalý (x t-ové participium zhňiti-

schnilý), furťak – člověk konající stále tutéž činnost, nejčastěji mluvení – častý host, hnojufka 

– odpad vytékající z hnoje – zvětralé pivo – pijus – malé dítě, které hodně pije – alkoholik – 

cip – mužský pohlavní orgán – opilec, cap – kozel, též hanlivé označení muže – opilec, lajsnuť 

sa – dopřát si, hodně pít – žimni – z pol. studený, chladný. 

Vedle místních dialektismů najdeme mezi slangismy výrazy, které mají širší platnost. 

Mezi ně patří především substantiva šopa – kůlna – restaurace nižší kvality, bečka/bečica – 

sud – oslava, které se užívají na celé Moravě a ve Slezsku a výrazy celočeské, např. krcalek, 

vesta, pařba, kalba, škopek atd.  

Vedle nářeční slovní zásoby oživují mluvčí fonologické jevy, které v běžných 

komunikačních situacích neužívají. Jedná se především o varianty palatalizovaných sykavek 

s a c: mus´iš to do s´eba kopnuť / mušiš to do šeba kopnuť, které známe z mluvy starší 

generace. Často se setkáváme s asibilovanou výslovností ť: to budete celu noc´ 

nasavač/nasavac´ a měkkostí ve slabikách de, te, ne: ňechlamptaj tak, jen naliťe plnu apod. 

Naopak mluvčí mladší generace neužívají na Opavsku ani ve slangu dvojí varianty fonému        

i a nesetkáme se ani s dvojím l. Tyto hlásky jsou charakteristické spíše pro východní části 

regionu, kde jsou dosud živé. 

Slang postavený na nářečí uchovává nejen staré slovní formy, které v úzu mladší 

generace již neexistují a přežívají jen v ustálených kontextových spojeních nebo ve frazérech, 

ale využívá i řadu zanikajících zvukových prvků, čímž mluva mladých lidí získává archaický ráz.  

Dita Friedlová 

 

 

 

MALÝ CHRÉMATONYMICKÝ SLOVNÍK POJMENOVÁNÍ ČESKÝCH PIV 

 

Admirál 

Argema 

 

Bakalář 

Baltazar 

Baník 

Baštýř 

Benedikt 
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Bernard 

Bingo 

Birell 

Bohatýr 

Bohém 

Bohemia Regent 

Boskovický rabín 

Branická desítka 

Branický ležák 

Branický malvaz 

Branický sládek 

Branický special 

Brňák 

Brněnský dráček 

Brněnský drak 

Brouček 

Brumovský rychtář 

Bruno 

Březňák 

Budějovický Budvar 

Budovec 

Budweisser Budvar 

Bukanýr 

Bunkr 

Buřič 

 

Celestýn 

Classic 

Comenius 

Crystal 

 

Černohorský granát 

Černohorský ležák 

 

Dačický ležák 

Dark 

Démant 

Dia Baltazar 

Dia Haná 

Doktor Bier 

Doktorova osma 

Dukát 

Džbán 

 

Eger Urbier 

Eggeberg 

Extra forte 

 

Ferdinand 

Flekovské černé pivo 

Forman 

Fořt 
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Franciho ležák 

Fresh 

Fürst von Louny 

 

Gambrinus 

Generál Laudon 

Gerhard 

Graf von Louny 

Granát 

Grenzebach  

 

Hanácké pivo 

Hanušovický ležák 

Hardy 

Havran 

Hejtman 

Herold 

Holan 

Holba 

Holešovická 10 

Horák 

Hostan 

Hradební desítka 

Hradecký kalich 

Hradecký lev 

Hradní ležák 

 

Chebské světlé pivo 

Chmelař 

Chodovar 

Janáček 

Jarošovské pivo 

Jarošovský ležák 

Jas 

Jeníkovská desítka 

Ježek 

Ježek speciál 

Jiskra 

Josef 

Kalich 

Kapitán 

Kaplan 

Karamelové pivo 

Karát 

Karel 

Karlovarské minerální pivo 

Kern 

Klášterská jedenáctka tmavá 

Klášterská osma 

Klášterský granát 

Klášterský mnich 

Klášterský opat 
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Klášterský převor 

Knížecí koruna 

Koník 

Konšel 

Kormorán 

Korzár 

Kovar 

Krakonoš 

Královská 10 

Královské pivo Litovel 

Krčín 

Krušovické pivo 

Krušovický ležák 

Kryštof 

Kumburák 

Kurýr 

Kutnohorské lehké pivo 

Kutnohorské světlé výčepní pivo 

Kutnohorský havíř 

 

Lanškroun 

Light Forte 

Limda 

Linden 

Bier Ostravar light 

Lobkowicz 

Lord 

Lorec 

Lounská desítka 

Lounský ležák 

Lučan 

 

Malvaz 

Master 

Mazel Malšovický 

Mazel Zezulákův 

Mazel ležák 

Meloun 

Měšťan 

Moravan 

Moravar 

Mostecký ležák 

 

Nektar 

Novic 

Novopramen 

Nymburk Lager 

 

Old Bohemica bier 

Olšavan 

Ondráš 

Opat 
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Opavar 

Ostravar 

Otakar 

 

Pardubický Porter 

Pelhřimovské světlé pivo 

Pelhřimovský ležák 

Pepinova desítka 

Pernštejn 

Pilsner Urquell 

Písař 

Platan 

Plzeňské pivo 

Podkováň 

Podlužan ideál 

Podlužan Mazák 

Podlužan speciál 

Podskalák 

Podzámecké pivo 

Poník 

Portáš 

Pragovar 

Premier 

Premium Karel IV. Lager 

Primátor 

Primátorská osma 

Primus 

Prinz von B hmen 

Probošt 

Prostějovská desítka 

Prostějovský Ječmínek 

Prostějovský ležák 

Protivínský ležák 

Převor 

Purkmistr 

 

Radegast 

Radegast dark 

Radní 

Rakovanka 

Rakovnické světlé pivo 

Rallye 

Rampušák 

Rarach 

Rebel 

Rebelka 

Regent Moldaubran 

Rochus 

Rýbrcoul 

Rychtář 

Rychtářka  

Rytíř Hron 
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Samson 

Schansen 

Skalák 

Starobrňák 

Starobrno 

Staročeské pivo 

Staromost 

Staropramen 

Starožatecký ležák 

Strakonický dudák 

St. Vitas 

Svijanská desítka 

Svijanská osmička 

Svijanský granát 

Svijanský karamel 

Svijanské kníže 

Svijanský ležák 

Svinišťanské pivo 

Svitavák 

Svitavanka 

 

Šenkovní desítka 

Šenkýř 

Šerák 

Ševcova desítka 

Švejkova desítka 

Švejkova dvanáctka 

 

Tas 

Tiger 

Tmavá lounská desítka 

Trutnovská 10 

Trutnovská 11 

Třeboňský regent 

 

Uherskoostrožské pivo 

Ústecký Zlatopramen 

 

Václav  

Valdštejn 

Velkobřezenská desítka 

Velkopopovické pivo 

Velkopopovický kozel 

Votrok 

Vraník 

Vratislav 

Vsacan 

Vsacan special 

Vyškovský Březňák 

Vyškovské pivo 
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Waitrose Czeh Lager 

Walenstein 

Weltbran 

Wenzels 

 

Záhořan 

Zámecké pivo 

Záviš 

Zlatník 

Zlatopramen 

Zlatovar 

Zlatý klas 

Znojemské hradní 

Znojemské výčepní 

Zubr 

 

Žatecká desítka 

 

 

 
 

TO PIVEČKO JE VĚRU NEBESKÝ DAR 

 (Onomastický přípitek)  

Svatopluk Pastyřík 

 

0. Pro zamyšlení nad pojmenováváními základního pivovarského výrobku (kromě piva totiž 

pivovary produkují také různé limonády a nealkoholické nápoje) jsme zatím získali množinu 

260 proprií českých piv - jejich abecední seznam je (jako dárek panu profesorovi) v příloze.     

I když se jedná o sériově vyráběné produkty, mají svá vlastní jména, která, na rozdíl od ruské 

onomastiky (Superanskaja4, Podoľskaja5), považujeme v české a slovenské onomastice          

za skutečná chrématonyma, nazývajíce je pragmatonymy (= vlastními jmény výrobního 

typu)6. 

1. Při analýze onymické podoby pragmatonym českých piv je (a to i z didaktického hlediska 

možného využití jakékoliv onymické množiny ve školní praxi) vhodné se soustředit na zřetele 

pragmatické  a jazykové.  

1.1. Pragmatické hledisko se při běžné komunikaci (zejména však obchodní) projevuje 

uplatňováním popisných principů pojmenování, které sériový produkt pomáhají 

                                                           
4
 Суперанская, А. В.: Oбщая теория имени собственного. Наука, Москва 1973. 

5
 Подольская, Н. В.:  Словарь руской ономастической терминологии. Наука, Москва 1978. 

6
 Majtán, M.: Klasifikácia chrématonym. In: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Sborník z 3. celostátního 

semináře „Onomastika a škola“, Ústí nad Labem 21. - 22. 6. 1986. Ed. R. Šrámek, L. Kuba. Brno 1989, s. 7 - 13. 
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identifikovat, odlišit od jiných sériových výrobků téže řady a blíže jej charakterizují7 - zde 

např. Flekovské tmavé pivo, Rakovnické světlé pivo, Krušovický ležák, Svijanská desítka  aj. 

Jako determinačních indicií se v této oblasti užívá hlavně typového určení (např. Branická 

desítka, Branický ležák, Branický speciál, Primátorská osma, Trutnovská 11, Znojemské 

výčepní, Švejkova dvanáctka aj.), dále pak lokálního určení výroby piva  

a) podle pivovaru: Flekovské černé pivo, Zámecké pivo, 

b) podle regionu: Hanácké pivo, Podlužan, 

c) podle městské části: Branický ležák, Holešovická 10, Podzámecké pivo, Černohorský 

granát, Starobrno, Starobrňák, 

d) podle města: Budějovický Budvar, Hanušovický ležák, Hradecký lev, Chebské světlé pivo, 

Jarošovské pivo, Krušovické pivo, Kutnohorské světlé výčepní pivo, Lounský ležák, Pardubický 

Porter, Pelhřimovský ležák, Plzeňský Prazdroj, Prostějovská desítka, Protivínský ležák, 

Rakovnické světlé pivo, Svijanský granát, Trutnovská 10, Uherskoostrožské pivo, Ústecký 

Zlatopramen, Velkobřezenská desítka, Velkopopovický kozel, Vyškovské pivo, Znojemské 

výčepní, Žatecká desítka.      

1.2. O získání přízně spotřebitelů usilují pragmatonyma piv uplatňováním reklamních 

aspektů, a sice především  

a) metonymickými a metaforickými názvy nebo jejich součástmi (Baštýř, Bohatýr, Bohém, 

Brouček, Březňák, Bukanýr, Bunkr, Buřič  aj.),  

b) reminiscencemi historických a kulturních tradic (Brněnský drak, Budovec, Comenius, 

Franciho ležák, Graf von Louny  apod.). 

Kombinování obou principů je pak jen přirozeným vyústěním onomaziologických 

komunikačních snah. 

2. Při jazykové analýze proprií se onomastikové obvykle zaměřují na čtyři jazyková hlediska, 

totiž na rovinu lexikální, na rovinu gramatickou, na slovotvorbu a na rovinu fonologickou, 

zabývajíce se především jevy příznakovými nebo specifickými, ojedinělými.  

2.1. Pragmatonyma piv v češtině mají jednoslovný až čtyřslovný pojmenovávací rozměr.        

V přehledné tabulce to vypadá následovně: 

 

Pragmatonyma počet   % 

                                                           
7
 Typ piva je dán surovinami (voda, slad, chmel) a technologickým postupem. Ze sladu se vaří světlá piva, ze 

zkaramelizovaného sladu jsou piva tmavá. Podle procentuálního objemu alkoholického extraktu označovaného 

stupni a jeho prokvašení se pak rozeznává výčepní pivo = 7° - 10° (1,7 - 2,9 % objemu alkoholu), ležák = 12°  
(3,5 - 4 % obj. alkoholu), speciální pivo = 14°  a více (5 % a více objemu alkoholu).   
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jednoslovná 143 55% 

dvouslovná  99 38,1% 

tříslovná  16 6,1% 

čtyřslovná   2 0,8% 

celkem 260 100% 

 

 Nejfrekventovanější jsou tedy jednoslovná pojmenování, která jsou  

 nejefektivnější a nejvýhodnější z komunikačního i gramatického hlediska, 

 frekventovanější než všechny víceslovné názvy dohromady. 

2.2. Z gramatického hlediska jsou k jednoslovnému pojmenovávání piv v češtině používána 

zásadně substantiva. Naprostou převahu mají mezi nimi maskulina, která jsou zastoupena 

133 názvy, jimiž reprezentují 93% všech těchto pragmatonym. Kromě maskulin se v této 

propriální množině vyskytuje také 9 feminin (6,3%) a jedno neutrum (0,7%). 

2.2.1. Vezmeme-li však v potaz i víceslovné názvy jako syntaktická substantiva, promění se 

tabulka rodového zastoupení následovně: 

 

maskulina 193 74,23% 

feminina 33 12,7% 

neutra 26 10% 

jiná 8 3,07% 

 

  

Z toho pak vyplývá, že 

a) naprostá většina pragmatonym českých piv jsou syntaktická maskulina, 

b) syntaktická feminina jsou převážně vázána na typové označení: osmička/osma, desítka, 

jedenáctka, dvanáctka, 

c) syntaktická neutra jsou vázána na výraz „pivo“. 
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2.3. Ze slovotvorného hlediska stojí za upozornění u některých pragmatonym užití 

hovorových sufixů -an,  -ák: např. Lučan, Podlužan, Záhořan; Brňák, Březňák, Kumburák, 

Podskalák, Rampušák, Starobrňák, Svitavák  apod.  

2.3.1. Morfémy specifickými právě pro tuto propriální množinu jsou u kompozit komponenty  

a) -var (Chodovar, Moravar, Opavar, Ostravar, Pragovar, Zlatovar),  

b) Staro-/Zlato- (ev. Novo-): Starobrno, Staropramen, Staromost, Zlatopramen, Zlatovar,    

 Novopramen.  

3. Z fonologického hlediska je zajímavé, byť ojedinělé, užití protetického v-                                 

v královéhradeckém dialektickém Votrok. Převážná většina pragmatonym českých piv je však 

spisovných, dialekt se kromě již zmíněného názvu Votrok, projevuje pouze v pojmenování 

Vsacan. 

 

3.1. Roztomilou jazykovou hříčku pak představuje neoficiální pragmatonymum Mazel, které 

vzniklo abreviací několikaslovného názvu Malšovický Zezulákův ležák. 

4. Podle genetických jazykových hledisek lze také množinu zkoumaných pragmatonym 

rozdělit např. 

a) na pojmenování vzniklá proprializací apelativ (např. Mnich, Kaplan, Opat, Převor, Novic, 

Rebel, Džbán, Holba, Kalich, Granát, Purkmistr, Primátor), 

b) na pojmenování propriálního původu (např. Ondráš, Janáček, Budovec, Prostějovský 

Ječmínek, Generál Laudon, Branický ležák, Franciho ležák  apod.). 

4.1. Tato pragmatonyma lze dále rozlišovat podle propriálního druhu, jež je základem 

pojmenování. Např. 

- antroponymický základ mají pojmenování:  

 a)Baltazar, Benedikt, Bernard, Bruno, Celestýn, Ferdinand, Gerhard, Josef, Karel, 

Kryštof, Ondráš, Otakar, Václav, Vratislav, Záviš. Rochus, St. Vitas, Wenzels, 

 b) Dačický ležák, Franciho ležák, Peppinova desítka, Prostějovský Ječmínek, 

 c) Janáček, Comenius, 

 d) Budovec, Eggenber, Lobkowicz, Perštejn, 

- toponyma jsou základem těchto typů pojmenování: 

 a) Lanškroun, Lorec, 

 b) Starobrno, Staromost, 
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 c) Znojemské výčepní, Žatecká desítka, Brumovský rychtář, Boskovický rabín, 

Černohorský granát, Hradecký kalich, Karlovarské minerální pivo, Hanácké pivo, 

 d) Březňák, Kumburák, Svitavák, Svitavanka, 

 e) Dia Haná, Podlužan, Podskalák, 

 f) Bohemia Regent, Old Bohemia Bier, Prinz von Böhmen, 

- chrématonyma dala vznik následujícím pragmatonymům: Baník, Kern. 

5. Pro motivaci pojmenování se autoři obraceli jako k inspiračním zdrojům a oblastem  

a) do prostředí, jež souvisí s výrobou, přepravou, prodejem a kvalitou piva, 

 Znojemské hradní, Zámecké pivo, Podzámecké pivo, Klášterská osma;  

 Sládek, 

 Flekovské černé pivo,  

 Šenkýř, Šenkovní desítka, 

 Forman, 

 Džbán, Holba, Kalich, 

 Nektar, Malvaz, Démant, Granát, Karát, Zlatopramen, Zlatovar, 

b) do městského a měšťanského prostředí 

 Purkmistr, Primátor, Rychtář, Rychtářka, Radní, Konšel, Písař, Měšťan, 

 Bakalář, Boskovický rabín, 

 Mnich, Novic, Opat, Převor, Probošt, Kaplan, 

c) do venkovského prostředí 

 Baštýř, Fořt, Chmelař, 

 Platan, Meloun, 

 Havran, Ježek, Vraník, Zubr, Kormorán, Poník, Velkopopovický kozel, Hradecký 

lev, Koník, Brněnský drak, Brněnský dráček, 

d) do sféry fenoménu síly a velikosti (reprezentované zejména lexikálními jednotkami 

evokujícími armádu, námořnictvo, ev. opozici v boji za svobodu apod.) 

 Hejtman, Kapitán, Podlužan Mazák, Kurýr, Herold, Portáš, 

 Admirál, Korzár, Bukanýr, 

 Buřič, Rebel, Rebelka, 

 Bohatýr, Samson,  

e) k mytologickým postavám a představám 
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 Krakonoš, Rýbrcoul, Rampušák, Radegast, Prostějovský Ječmínek, Brněnský 

drak, 

 Rarach 

f) ke kulturním reminiscencím 

 Janáček, Comenius,  

 Ondráš, Rytíř Hron, Gambrinus,  

 Kutnohorský havíř, Dačický pohár, Strakonický dudák, 

 Švejkova desítka (dvanáctka), Franciho ležák, Peppinova desítka  aj. 

g) k připomenutí šlechtických rodů (zejm. zřizovatelů a majitelů pivovarů) 

 Budovec, Eggenberg, Lobkowicz, Pernštejn, Valdštejn, Rytíř Hron, Generál 

Laudon, Premium Karel IV. Loger, 

 -Prinz von Böhmen, Graf von Louny, Fürst von Louny,  

 -Regent, Krčín, Třeboňský regent. 

 Jestliže jsme na počátku zmínili možnost využití analýzy proprií např. pro jazykovou 

výchovu ve škole, neměli jsme však v tomto případě na mysli pouze tuto skutečnost. Protože 

pivo je především určeno k jiným věcem, rádi jím alespoň takto, symbolicky, připíjíme panu 

profesorovi k životnímu jubileu. Ad multos annos! 

 

Malý slovník moravského vinařského sociolektu 

Vinařský sociolekt, který pomalu a před našimi zraky mizí, se kupodivu slovníkového 

zpracování dosud nedočkal (nemluvím samozřejmě o odborných vinařských slovnících). 

Důvodem může být více různých výkladů pro jednotlivé názvy, četná synonyma, přítomnost 

nářečních prvků či zastaralost a neaktuálnost některých pojmenování (viz např. názvy 

součástí dřevěných lisů na víno, které se dnes už nepoužívají apod., nebo zase naopak se     

do současné vinařské mluvy dostávají výrazy z velkovýroby, označení nových látek a hmot 

atd.) 

Tento slovník vznikl z excerpce více zdrojů, a to především na základě současné 

mluvené řeči moravských vinařů. Obsahuje lexikální jednotky z obecného slovníku,                

ze slovníku technologického a ze slovníku degustačního, pokud se v mluvě našich 

informátorů objevily. Nejedná se tedy o vyčerpávající výkladový vinařský slovník, v centru 

naší pozornosti byly lexikální a frazeologické jednotky z běžné vinařské mluvy. 

Jednotlivá hesla jsou pak zaznamenána v podobě, v níž jsme je zachytili,  i když se 

nejedná o přesný fonetický záznam, ve východomoravských dialektech. Naší snahou bylo 

vytvořit slovník moravské vinařské mluvy, a to bez rozlišování slangismů sensu stricto             
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a profesionalismů. I přes to, že náš materiál není příliš rozsáhlý, lze konstatovat, že moravský 

vinařský sociolekt je poměrně stabilizovaný, což může být ovlivněno jednak okruhem 

mluvčích, jednak tradičním pojímáním oboru  a jeho předáváním z generace na generaci 

v rámci jednotlivých rodin. 

Slovníček je uspořádán abecedně, lemma je vždy uvedeno v základním tvaru. Za ním 

následuje u jednočlenných pojmenování genitiv singuláru a určení mluvnického rodu, 

eventuálně zda se jedná o pomnožné substantivum nebo o substantivum nesklonné, u sloves 

je určen slovesný vid. V hesle je dále vysvětlen význam slova, kurzívou jsou uvedena 

synonyma. 

 
A 
aglomerát, -u, m. zátka z přírodního korku dlouhá asi 4,2 cm 
agrafa, -y, f.  kovová spona zajišťující zátku láhve šampaňského vína 
agresivní víno opak vína jemného a hladkého; mladé víno bývá agresivní, ale zráním 

může zjemnit 
aldamáš, -e, m.           hostina oslavující postavení sklepa nebo začátek vinobraní 

alkohol, -u, m.            ve vinařské terminologii je výrazem myšlen etanol nebo etylalkohol 

alkoholizované víno víno s přídavkem čistého lihu nebo vinného destilátu v rozsahu od 77%         
do 98% 

amerika, -y, f.  americké druhy vinné révy odolné proti révokazu 
archiv, -u, m.  vinařova sbírka archivovaných vín 
archivní víno špičkové víno, která si vinař ukládá do svého archivu; má to být vždy 

jen víno dobře vyškolené a stabilní 
aroma, -atu, n. primární vůně (tj. vůně pocházející z hroznů) typická pro některé 

odrůdy (zejména tramín, pálavu, muškát, sauvignon) 
aromatické víno víno s výrazným aromatem 
assemblage  scelování, kupážování, blendování  
 
 
B 
babské víno  sladké víno oblíbené ženami 
bago, -a, n.  planý druh vinné révy 
barel, -u, m.  velká otevřená nádoba na víno 
barik, -u, m.  speciální typ dubového sudu, který předává vínu specifickou chuť 
barikové víno  víno, které zrálo určitou dobu v dubových sudech 
barva vína měřítko pro posuzování odrůdovosti, způsobu výroby, stáří, 

zdravotního stavu vína apod. (nízká barva, vysoká barva, vyšší barva)  
barvířka, -y, f. inkoustník, odrůda vína s velkým obsahem červeného barviva              

ve slupkách  
batonáž, -e, f.  metoda ponechání vína na středním kalu z odumřených kvasinek 
bečár, -u, m.   kolmá nádoba na víno nahoře otevřená  
bečet, ned.               pouštět mízu z řezných ploch letorostu při opožděném stříhání vinice, 

plakat, slzet 
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bečica, -e, f.                 soudek 
bečka, -y, f.                  sud na víno, nádoba 
bez těla                        víno s nedostatkem extraktu, opak tělnatého vína, nemusí však být 

zcela prázdné, bezduché 
bezduché víno  víno bez vůně, bez extraktu, nezanechávající žádný dojem 
bezvadné víno víno se všemi bezvadnými vlastnostmi svého typu a původu, nemusí to 

však být nezbytně víno vzrušující 
bezvýrazné víno víno, kterému chybí odrůdový nebo jakýkoliv jiný výraz; víno bez 

dostatku vonných látek i extraktu, stojí o něco výše než bezduché víno 
bobuláč, -e, m. víno s přívlastkem, vyšší kategorie než výběr, výběr z bobulí, bobulové 

víno 
bobulové víno  víno s přívlastkem, vyšší kategorie než výběr, bobuláč 
bohaté víno  víno opulentní, vyvážené, harmonické s dlouhým dozníváním 
bokul, -a, m.  pilka na řezání starých výhonů ve vinohradě, okulka 
bordovka, -y, f.  typ láhve 

borka, -y, f.  suchá kůra starých keřů vinné révy 
brána, -y, f.  průchod ve vinohradu 
branka, -y, f. 1. dřevěná mříž před vchodem do vinného sklepa, 2. součást lisu, tenké 

dřevěné laťky tvořící obvod lisu 
brat hrozny  sklízet hrozny 
brázda, -y, f.   brázda mezi vinohrady, rúna, 
brut, -u, m.  suché víno; označení množství cukru u šumivých vín 
břidličná příchuť vína typická příchuť vín pocházejících ze zvětralých břidlic, které jsou 

součástí půdy tamějších vinic (vyskytuje se např. u moselských vín) 
buclaté víno  je víno lahodné, plné, dostatečné alkoholické a extraktivní, jehož 

máme plná ústa. Je poněkud lehčí než tělnaté víno 
búda, - y, f.    lisovna, chatka ve vinohradě, vinný sklep, bouda, búdečka 
búdečka, -y, f.  malá chatka ve vinohradě, bouda, búda 
buket, -u, m.  vůně vína, kytka 
buketní víno označení jakostního vína s přívlastkem, které se nesmí doslazovat 

řepným cukrem 
burčák, -u, m.  bouřlivě kvasící hroznový mošt, buryna, buroň 
burgunda, -y, f. burgundské 
buroň, -a, m.  kvasící hroznový mošt, burčák, buryna 
buryna, -y, f.   kvasící hroznový mošt, burčák, buroň 
butela, -y, f.  láhev, butelka, butula 
butelka, -y, f.  láhev, butela, butula 
butula, -y, f.  láhev, butela, butelka 
bylinné víno charakteristika zelených listů nebo bílého rybízu která bývá nejčastěji 

spojována s příliš vysokou bujností vzrůstu baldachýnu révy. 
Důsledkem mohou být nevyzrálé hrozny. Příčinou této charakteristiky 
však může být také příliš agresivní technologie extrakce použitá pro 
červená vína kvasící v nerezových nádobách 

být na cukrech cukry; výraz chuti vína 
být na špici  stav, kdy je burčák nejlepší k pití 
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C 
cezánek, -u, m. velké síto používané při cezení vína, v němž jsou ještě pecičky  z bobulí  
cibéba, -y, f.  zaschlá hroznová bobule  
cimérka, -y, f.   místnost k sezení, k odpočinku a popíjení vína, cimra 
cimra, -y, f.  místnost k sezení, k odpočinku a popíjení vína, cimérka 
cukrák, -u, m.                nádoba, na níž je připevněn mechanizmus na rozmíchání cukru 
cún, -u, m.  zelený úponek révy, cunek, cúnek 
cunek/cúnek, -u, m. zelený úponek révy, cún 
cvajgl, -u, m.  zweigeltrebe 
 
 
Č 
čelo, -a, n.  přední část sudu 
čepák, -u, m.  nádoba k nalévání vína (s dutým uchem) 
čepek, -u, m.  dolní zátka sudu, dítě, špunt, štopl, štupl 
čeření, -í, n. mechanické nebo chemické odstraňování kalu; proces, zlepšení             

a stabilizace vína, který brání vzniku zákalů ve víně, číření, krášlení 
činčúrek, -u, m. malý proud tekutiny, kosarek 
čiření, -í, n. mechanické nebo chemické odstraňování kalu; proces zlepšení               

a stabilizace vína, který brání vzniku zákalů v láhvi, krášlení, čeření 
čisté víno přímý, otevřený výraz používaný k popisu jakéhokoliv vína prostého 

všech nežádoucích nepřirozených spodních tónů aroma, chutě či vůně 
čmach, -u, m.  nelibá vůně 
čtverka, -y, f.  sud o obsahu čtyř věder, štverka, štvrtnica 
 
 
 
D 
decák, -u, m.  sklenička o objemu 1 dcl, decovka 
decovka, -y, f.  sklenička o objemu 1 dcl, decák 
degoržování, -í, n. odstraňování kalů usazených v hrdle láhve při výrobě šumivých vín 
degustačka, -y, f. 1. degustační sklenička, 2. degustace 
dekl, -u, m.  poklop, víko, které se nachází např. v horní části lisu 
dělat vyplívku  odlamovat zálistky, smítat vinohrad 
delikátní víno  výraz popisuje mírně nevtíravé charakteristiky, které dávají vínu šarm 
delikátnost, -i, f. prchavá, nepopsatelná vlastnost vína, která odlišuje špičková vína      

od vín nižší kvality 
demijon, -u, m. skleněná nádoba, demižon 
demižon, -u, m. skleněná nádoba, demijon 
dezertní víno víno upravované přidáním rafinovaného cukru nebo zahuštěného 

moštu a lihu 
dítě, -te, n.   dolní zátka sudu, čepek, špunt, štopl, štupl, dvérka 
dlouhé víno víno v chuti plné, tělnaté a extraktivní; chuťový dojem z něj přetrvává 

v ústech dlouho po polknutí, paví chvost 
dodatečné scelování dodatečné přidávání hroznové šťávy do prokvašeného vína 
dochuť, -i, f.  chuť, která zůstává v ústech po polknutí doušku vína 
dolihované víno fortifikované víno, likérové víno 
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dokvášení, -í, n. poslední stádium kvašení vína, které následuje po bouřlivém kvašení 
dotažek, -u, m. zbytek moštu, který se dolistovává při třetím lisování 
drátěnka, -y, f. soustava drátů ve vinohradě, která slouží k přichycení a tvarování 

vinných keřů 
drpka, -y, f.  mírná podnapilost 
drsné víno víno s přemírou třísloviny a s hrubší kyselinou, nevypracované víno, 

které ale nemusí být nezbytně nepříjemné, není však jemné, hrubé 
víno 

druhák, -u, m.  matolinové víno, grúl, grül, pikula, polovičák  
druhové víno  víno scelené ve všeobecnou apelaci 
dřevěné víno  víno má příchuť po dřevě (vada vína) 
duběnka, -y, f.  vada vína, při níž je v chuti cítit shnilé dřevo 
duha, -y, f.   díl bednářské klenby sudu, duška 
duška, -y, f.  díl bednářské klenby sudu, duha 
dušky, pomn.  desky, z nichž je vytvořen sud 
dvérka, pomn.  dolní zátka sudu, čepek, špunt štopl, štupl, dítě 
dvojka, -y, f.   sud o obsahu dvou věder 
dvouploška, -y, f. zátka, která má po obou stranách přírodní korek a uvnitř obsahuje  
dvoustovka, -y, f. nádoba na víno o objemu 200 l 
 
 
E 
elegantní víno víno jemné, hladké a harmonické, nepříliš těžké a tělnaté, vytvářející 

v ústech ten nejlepší dojem 
etiketovačka, -y, f. zařízení, které lepí etikety na láhve 
eurovka, -y, f.  větší sklenička na stopce odpovídající normám v Evropské unii, isovka 
extrakt, -u, m. výraz, který vyjadřuje množství veškerých látek zůstávajících                

po odpaření z určitého množství vína. Patří mezi ně cukry, kyseliny, 
minerální látky, třísloviny, barviva, glycerín  a bílkoviny. Extrakt dodává 
vínu tělo 

extraktní víno              víno s vysokým obsahem extraktu. Extraktivnost je jedním  
z hlavních hledisek při posuzování červených vín 

F 
fádní víno  víno s nedostatečným obsahem kyselin, mdlé víno 
fazoch, -u, m.  zálistek, vlk 
fláděra, -y, f.  láhev, flaša 
flaša, -e. f.  láhev, fláděra 
flétna, -y, f.   vysoká úzká sklenka 
fermentace, -e, f. alkoholové kvašení moštu 
fortifikované víno dolihované víno, likérové víno 
frejd, -u, m.  živý plot u vinohradu, frýd 
frýd, -u, m.  živý plot u vinohradu, frejd 
 
 
G 
graca, -y, f.  druh motyky s úzkým listem 
greft, -u, m.  řádek pro sázení révy, treft 
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grňa, -ě, f.  hlava vinohradu 
grúl, -u, m.  matolinové víno, druhák, grül, pikula, polovičák 
grül, -u, m. matolinové víno, víno z vylisovaných zbytků, druhák, grúl, pikula, 

polovičák 
 
 
H 
hampela, -y, f.  dřevěná nálevka do sudu 
hampla, -e, f.  nízká dřevěná nádoba s uchy používaná na vyplachování sudů 
hamprla, -y, f.   velká sklenička 
harmonické víno víno obsahující všechny důležité kyseliny, třísloviny a cukry                    

ve správném, harmonicky sladěném poměru, vyvážené víno  
hebké víno  víno harmonické v chuti, vyrovnané, jemné, lehké a měkké 
hek, -u, m.  pupen vinné révy, očko 
hekna, -y, f.  sazenice, která se používá při pnutí na pergolu 
hever, -u, m. skleněná násoska tvořená baňkou a trubicí k nasávání vína ze sudu, 

koštýř, koštéř, tufr 
hladké víno víno příjemně harmonické, které hladce sklouzne do hrdla; opak 

agresivního vína, je důraznější než víno zaoblené 
hlava, -y, f.  1. jedna sazenice vinohradu, 2. jednotka pro stanovení velikosti 

vinohradu 
hnědka, -y, f.   vada vína způsobená jeho oxidací (oxidáza) 
hobok, -u, m.  plastový tank, sněhulák 
hora, -y, f.   viniční trať 
hořčák, -u, m.   ovocné nebo sladové víno s přídavkem vermutového koření 
hořčinky, pomn. příjemně nahořklá chuť 
hořčiny, pomn. nepříjemně hořká chuť 
hořet, ned.   (o vinohradu) být nakažen chorobou, převážně plísní 
hořknutí, -í, n.  bakteriální choroba červeného vína 
hotař, -e, m.  polní hlídač, hutař 
hrable, pomn.  nástroj k oddělování zrnek od třapin, hřablo 
hranaté víno tvrdší víno, kterému chybí hladkost a které má vyšší obsah kyselin         

a tříslovin; tyto vlastnosti se upravují během zrání 
hrozen, -u, m. plodenství révy vinné. Stopka přechází v rozvětvenou osu,  na které 

jsou na postranních větvičkách jednotlivé bobule 
hrubé víno víno s přemírou třísloviny a s hrubší kyselinou, nevypracované víno, 

které ale nemusí být nezbytně nepříjemné, není však jemné, drsné víno 
hřablo, -a, n.  nástroj k oddělování zrnek od třapin, hrable 
hřejivé víno  červené víno s dobrým aroma a s vyšším obsahem alkoholu 
hubené víno  víno bez vůně, chuti a extraktu, tenké víno, vodnaté víno 
humidor, -u, m.  místnost s ideální vlhkostí a teplotou pro uložení vína 
humno, -a, n. 1. pozemek za stodolou venkovské usedlosti; 2. místo s upěchovanou 

půdou ve stodole k mlácení obilí, mlat 
hural, -u, m. plody černého bezu, které se přidávají do červeného vína na zvýšení 

sytosti barvy, kozičky 
hutař, -e, m.  polní hlídač, hotař 
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hutné víno víno pevné struktury, extraktu i charakteru, s vyšším obsahem 
alkoholu, těžké víno 

 
 
CH 
chlebnatá příchuť příchuť po chlebové kůrce, kterou mají dobře vyzrálá jižní vína                

a některá vína dezertní; též chlebová příchuť, chlebovina 
chlebová příchuť příchuť po chlebové kůrce, kterou mají dobře vyzrálá jižní vína                

a některá vína dezertní; též chlebnatá příchuť, chlebovina 
chlebovina, -y, f. vůně a příchuť po chlebové kůrce, která se vyskytuje zejména                

u vyzrálých vín; chlebová příchuť, chlebnatá příchuť 
choroby vína onemocnění vána způsobené škodlivými mikroorganizmy: křísovatění, 

octění, mléčné kvašení, manitové kvašení, máselné kvašení, 
vláčkovitost, hořknutí, zvrhnutí, myšina, zákaly vína 

chutnačka, -y, f.  sklenička k degustování vína, koštovačka, degustačka 
 
I 
impregnované víno perlivé víno sycené kysličníkem uhličitým 
inkoustové víno víno s nepříjemnou kovovou pachutí po červeném inkoustu, která 

vzniká reakcí tříslovin a železa, kovové víno 
iršaj, -e, m.   irsay olivier 
isovka, -y, f.  větší sklenička na stopce odpovídající normám v Evropské unii, eurovka 
 
 
J 
jadrné víno  silné červené víno s výraznou, ale příjemnou tříslovinou 
jalové víno víno prázdné, bezduché, vyrobené buď z nekvalitních odrůd, nebo 

z odrůd rostoucích v horších polohách, popřípadě víno ze špatných 
ročníků 

jařmo, -a, n.  uzávěr zátkového otvoru na sudu 
jednoduché víno běžné stolní víno chudé extraktem 
jemné víno víno nepříliš alkoholické a nepříliš extraktivní, avšak jinak harmonické              

a příjemné 
jezero vína běžný výraz používaný pro nadbytek stolních vín nízké kvality v rámci 

EU 
jiblink, -u, m.                druh bílého vína 
jiskrné víno  víno dokonalého vzhledu, absolutně čisté, jiskřivé; prostě „má jiskru“ 
juchačka, -y, f.  skleněná ozdobná láhev na víno s neuzavíratelným hrdlem 
juchtovina, -y, f. vada způsobená dlouhodobým nebo nevhodným uložením vína, 

stařina, stařinka 
 
 
K 
kabinet, -u, m  víno s přívlastkem, kabinetní víno 
kabinetní víno víno vyrobené z hroznů, které dosáhly vyšší přírodní cukernatosti, 

kabinet 
kaď, -dě, f.  káď 
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kaďa, -dě, f.  velká široká nádoba 
kaďa elipsa  káď elipsovitého tvaru (s „ušima“), do které se dříve mlely hrozny 
kadečka, -y, f.  malá káď 
kantnéř, -e, m. trám k podkládání sudů s vínem, líh, kantnýř 
kantnýř, -e, m.  trám k podkládání sudů s vínem, líh, kantnýř 
kapůrková, -é, f. víno, které se dává na konec ochutnávky, pauzek, kapůrkové víno 
kapúrkové víno víno, které se dává na konec ochutnávky, pauzek, kapůrková 
karafon, -u, m.  menší karafa; skleněná nádoba baňatého tvaru se zúženým hrdlem 
kaudálie, -e, f. měrná jednotka délky přetrvávání chuťového vjemu po polknutí vína; 

časově odpovídá jedné sekundě 
klát, -u, m.  špalek podkládaný pod sud s vínem, klátek 
klátek, -u, m.  špalek podkládaný pod sud s vínem, klát 
klobouk, -u, m.  trychtýř, nálevka se širokým hrdlem, klobúk 
klobúk, -u, m.  trychtýř, nálevka se širokým hrdlem, klobouk 
klučení, -í, n.  úplné odstranění keřů révy vinné včetně kořenů 
klučnica, -e, f.  motyka na dobývání pařezů nebo na klučení vinohradu, kučovnica 
kmínek, -u, m.  kmen vinného keře 

kočičina, -y. f.  pojmenování animálního tónu ve víně 
kolek, -u, m.  způsob sázení hlav 
kompletní víno výraz pro víno, které obsahuje vše (hroznovou chuť, třísloviny, 

kyselost, hloubku, délku) a které vyvolává v ústech pocit uspokojení 
komplexní víno víno složité, bohaté na mnoho buketních složek, které se vzájemně 

harmonicky prolínají 
koňské sedlo    pojmenování animálního tónu ve víně, koňský pot, zpocené sedlo, 

zpocený kůň, kůň 
koňský pot  pojmenování animálního tónu ve víně, koňské sedlo, zpocené sedlo, 

zpocený kůň, kůň 
konva, -y, f.  nástroj na provádění postřiku ve vinohradě 
kopačka, -y, f.  proces, při kterém se půda ve vinohradě zbavuje plevele 
kopčák, -u, m.  malý pluh k okopávání vinohradu 
korek, -u, m.  korková zátka na láhve 
korková příchuť nepříjemná plísňová příchuť a pach způsobené nekvalitní nebo 

nedostatečně ošetřenou korkovou zátkou 
kornout, -u, m. plastový obal vinného keře, který jednak zabraňuje zvěři dostat se       

ke dřevu, jednak napomáhá správnému růstu keře  
korpulentní víno víno s bohatým extraktem a hutností, bohaté na kořenité látky 
kořenáč, -e, m. sazenice vinné révy připravená k zasazení 
kořeněné víno víno upravované přidáním speciálního koření nebo macerátu z koření 

(nejčastěji: fenykl, hřebíček, kardamon, koriandr, muškátový oříšek, 
pelyněk, skořice, šalvěj, tonka vonná, tymián, vanilka) 

kořenné víno víno s vysokým obsahem vonných látek, které silně vystupují (zejména 
např. tramín červený, v menší míře neburské a sylvánské zelené) 

kosák, -u, m.  srp na sžínání vršků vinné révy 
kosarek, -u, m. malý proud tekutiny, činčúrek 
koš, -u, m.  železná konstrukce, do které se umisťuje skleňa  
košt, -u, m.  ochutnávka, degustace 
koštér, -a, m.  ochutnavač, degustátor 
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koštéř, -e, m.  skleněná násoska pro nabírání vína ze sudu, koštýř, tufr, hever 
koštováček, -u, m. malý koštýř 
koštovačka, -y, f. sklenička na ochutnávání vína 
koštovat, ned.  ochutnávat, degustovat 
koštýř,  -e, m.  skleněná násoska pro nabírání vína ze sudu, koštéř, tufr, hever 
kousavé víno  víno s vysokým obsahem kyselin a tříslovin 
kovové víno víno s nepříjemnou kovovou pachutí po červeném inkoustu, která 

vzniká reakcí tříslovin a železa, inkoustové víno 
kozičky, pomn. plody černého bezu, které se přidávají do červeného vína na zvýšení 

sytosti jeho barvy, hural 
kozlí sérum vada vína způsobená sulfitovými mikroorganismy, které přeměňují 

dusíkaté látky na sirovodík, jenž se prozrazuje nepříjemným zápachem 
po zkažených vejcích, kozlovina, sirka 

kozlovina, -y, f. vada vína způsobená sulfitovými mikroorganismy, které přeměňují 
dusíkaté látky na sirovodík, jenž se prozrazuje nepříjemným zápachem 
po zkažených vejcích, kozlí sérum, sirka 

krajíce   dva dřevěné půlměsíce, které se podkládají pod sud  
krášlení, -í, n.  proces zlepšení a stabilizace vína, který brání vzniku zákalů v láhvi, 

čiření, čeření 
krátké víno  lehké víno s nedostatečným obsahem vonných a chuťových složek 
krvácení, -í, n.  uvolňování barviva ze slupek modrých hroznů 
křísovatění, -í, n. vada vína vyvolaná nepravými kvasinkami, které se rozmnožují ve víně 

s nižším obsahem alkoholu a v neplných sudech, kde se hladina vína 
okysličuje 

kubikovka, -y, f. plastová nádoba o obsahu tisíc litrů 
kučovat, ned.  rušit vinohrad, vykopávat sazenice vinohradu 
kučovnica, -e, f. motyka ke kučování 
kulaté víno  plné víno ve všech složkách 
kůň, koně, m.  pojmenování animálního tónu ve víně, koňské sedlo, zpocený kůň, 

zpocené sedlo, koňský pot 
kupáž, -e, f.  směs vín určená k výrobě určitého druhu šumivého vína 
kuprvasr, -u, m. měďnatý postřik 
kuřanda, -y, f.   druh plevele ve vinohradě 
kvasničná příchuť vyskytuje se u vína, které leží dlouho na kvasnicích, které se ve víně 

rozkládají 
kvasnicové víno  víno připravené z kvasničních kalů, cukru a vody, kvasničák 
kvasničák, -u, m. kvasnicové víno připravené z kvasničních kalů, cukru a vody, 

kvasnicové víno 
kvelb, -u, m.  vyzděný vinný sklep, kvelbený sklep 
kvelbený sklep vyzděný vinný sklep, kvelb 
květnaté víno  víno bohaté, ve vůni připomínající rozkvetlou louku 
kypré víno  víno s vysokým obsahem glycerínu a extraktu 
kyselka, -y, f.  kyselina v chuti 
kytka, -y, f. buket. Odborné pojmenování vůně vína, souboru jednotlivých vůní, 

které se ve vyzrálém víně spojují ve složitější vůni 
 
 



 93 

L 
lahvové víno  stabilizované, neadjustované víno 
laminátka, -y, f. nádoba z laminátu 
lampa, -y, f.   plná láhev vína 
lanko, -a, n.  hlavní drát při vázání vinohradu 
lebeda, -y, f.                 souhrnný název pro všechny druhy plevelů 
ledna, -y, f.  větší plastová bedna 
ledové víno hrozny zmrazené mrazem nebo sněhem se sklidí a vylisují, pokud jsou 

zmrzlé. Z koncentrovaného moštu se vyprodukuje víno s jedinečnou 
vyvážeností sladkosti, kyselosti a extraktu, ledovka 

ledovka, -y, f.   ledové víno 
lehké víno  víno méně alkoholické, nepříliš výrazné, obvykle mladé a stolní 
lejta, -y, f.  voznice, válcovitý ležatý sud pro sběr hroznů 
letní víno  suché víno s dostatkem kyselin 
letošní víno  víno, jehož stáří nepřekročilo jeden rok 
ležák, -u, m.  tank na víno položený vodorovně 
líh, -u, m.  trám podkládaný pod sudy s vínem, kantnýř, kantnéř 
likérové víno upravované víno, vyráběné převážně z přezrálých hroznů (malaga, 

sherry, portské, madeira) 
liščina, -y, f.  pojmenování animálního tónu ve víně, mokrá srst 
luhačovka, -y, f. láhev o objemu 1,5 l 
 
 
M 
malé víno lehké víno s nízkým extraktem a alkoholem a nedostatkem vonných 

látek 
maltózové víno víno vyráběné ze sladového výtažku 
manitové kvašení choroba vína, která se projevuje čmouhovitým zákalem                           

a sladkokyselou škrablavou chutí 
martiňák, -u, m. hrozen sbíraný až kolem svátku sv. Martina  
máselné kvašení choroba vína, která se projevuje silným zápachem po žluklém másle 
másnica, -y, f.  láhev na víno o obsahu 1,5 l, máznica, luhačovka 
matné víno víno ploché, unavené, bez osobitosti a svěžesti; bývá to buď mladé 

víno, které je zvětralé, nebo starší víno, které už překročilo svůj zenit 
matolinové víno víno vyráběné z matolin, druhák, grúl, grül, pikula, polovičák 
matolinový klobouk rozdrcené bobule na hladině; jsou nadnášeny oxidem uhličitým, 

matolinový koláč 
matolinový koláč rozdrcené bobule na hladině; jsou nadnášeny oxidem uhličitým, 

matolinový klobouk 
matoliny, pomn. vylisovaný rmut, pevné zbytky po vylisování, mláto 
máz, -u, m.  objemová míra 1,5 litru  
mázhaus, -u, m. výčep vína, nálevna  
máznica, -e, f.  láhev s obsahem 1,5 litru  
mdlé víno  víno s nedostatečným obsahem kyselin, fádní víno 
měkké víno  víno (obvykle červené) s nedostatečným obsahem kyselin a tříslovin 
mest, -u, m.  rozdrcené hrozny, náboj 
mestnatost, -i, f. 



 94 

mestovačka,  -y, f. ruční nástroj na drcení hroznů, mestovnica, mestůvka 
mestovat, ned. drtit hrozny 
mestovnica, -e, f. ruční nástroj na drcení hroznů, mestovačka, mestůvka 
mestůvka/mestúfka ruční nástroj na drcení hroznů, mestovnica, mestovačka 
mešní víno  víno bez uměle přidávaného cukru, které je určeno pro církevní účely 
milé víno  víno vyrovnané, středně plné, pitelné víno 
miler/milerka  müller-thurgau 
mladé víno  víno vyrobené z letošní sklizně, vykvašený hroznový mošt 
mláto,  -a, n. rozdrcené bobule na hladině; jsou nadnášeny oxidem uhličitým, 

matoliny 
mlátovice,  -e, f. vinný destilát z vylisovaných hroznových slupek  
mléčné kvašení choroba vína, která se projevuje čmouhovitým zákalem a má 

nepříjemně škrablavou chuť po kyselém zelí nebo kvašených okurkách  
mletí, -í, n.  proces zpracování hroznů, jejich rozmačkání bez odzrnění 
mocné víno  tělnaté, silné víno většinou s vyšším obsahem alkoholu 
mokrá srst pojmenování animálního tónu ve víně, liščina, mokrý pes, kočičina, 

myšina 
mokrý pes pojmenování animálního tónu ve víně, liščina, mokrá srst, kočičina, 

myšina 
mopr, -u, m.  muškát moravský 
mosty, pomn.  pomalu stékající oblouky uvnitř sklenice 
mošt, -u, m.  šťáva získaná lisováním hroznů. Jejím kvašením vzniká víno 
moštové hrozny hrozny odrůd povolených ke zpracování na mošty a víno 
mydlový burčák mošt s velkým obsahem alkoholu a kvasinek, přešlý burčák 
myšina, -y, f. pojmenování animálního tónu ve víně, kočičina, mokrá srst, liščina, 

mokrý pes 
 
 
N 
náboj, -e, m.   rozdrcené hrozny (lité do lisu), mest 
nabřesklé víno víno nakvašené vlivem kolísavých teplot a vyššího zbytku cukru, 

nedokvašené víno 
nádoba, -y, f.   sud, bečka 
najburk, -u, m. neuburské 
nakvašené víno víno ve fázi druhého kvašení v láhvi, čímž je narušena jeho barva, vůně 

i chuť, pohnuté víno 
nanicovaté víno nudné víno, bez jakékoliv kyselosti na konci 
napaječ, -e, m.   letorost ponechaný při řezu révy k prodloužení plodonosného kmene, 

mladá dřevnatá část vinného keře, tažeň 
napitý jak šutky/dudy  značně opilý 
napnuté víno extraktivní silné víno s výraznými tříslovinami a zjevným potenciálem 

dalšího zlepšování 
natažené víno  víno zředěné nebo říznuté vodou, což je oficiálně nezákonné 
natlačit do tanku načerpat 
natočit, dok.  nabrat víno 
neharmonické víno víno bez důležitých složek v optimálním vzájemném poměru 
němé víno  méně užívaný termín pro tiché víno 
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nenáročné víno jednoduché, prosté, stolní víno 
nerez, -u, m.  nerezová nádoba z oceli, tank, nerezka 
nerezka, -y, f.  nerezová nádoba z oceli, tank, nerez 
nervní víno svěží, živé středně plné harmonické víno s pikantními kyselinami, které 

se bude ještě zlepšovat 
nervózní víno subjektivní výraz vztahovaný k suchému bílému vínu, které je stálé                   

a intenzivní, ne však dostatečně usazené 
nesdílné víno mladé víno zdrženlivé v chuti i vůni, které se však dalším zráním může 

rozvinout 
nevtíravé víno  velmi jemné víno s nepříliš vysokým obsahem alkoholu 
nevýrazné víno víno, kterému chybí odrůdový nebo typový výraz 
nevyvážené víno víno bez důležitých složek v optimálním vzájemném poměru, 

neharmonické víno 
nevyvinuté víno víno neplné zralosti vlivem méně kvalitní suroviny, nesprávného 

ošetřování apod. 
norek, -a, m.  alkoholik 
novina, -y, f.  nově založený vinohrad 
nožice, pomn.  vinohradnické nůžky 
nudné víno šumivé víno, které pozbylo perlení; též víno nanicovaté, tj. bez 

jakékoliv kyselosti na konci 
 
 
O 
oborávačka, -y, f. 1. oborávání, kypření půdy ve vinohradu, 2. motyka s čepelí do špičky 
oborávat, ned. kypřit půdu 
obrovnávka, -y, f. barevné zbarvení spodní části stěny vinného sklepa a ornamentální 

výzdoba kolem oken 
obrúčky, pomn. plechové obruče beček 
octěnka, -y, f.  vada vína; víno je cítit po octu 
octění, -í, n. vada vína způsobená bakteriemi; víno chutnající kysele a škrábavě, 

octovatění 
octovatění, -í, n. vada vína způsobená bakteriemi; víno chutnající kysele a škrábavě, 

octění 
očko, -a, n.  pupen na vinném keři, hek 
odkalování, -í, n. oddělování pevných částí z hroznové šťávy 
odrůda, -y, f.  druh vína 
odrůdové víno  víno vyrobené z hroznů moštových odrůd 
odzrnění, -í, n.  oddělování třapin od matolin 
odzrňovat, ned. oddělovat třapiny od matolin 
ohnivé víno  vysoce extraktivni červené víno s vyšším obsahem alkoholu 
ohřeblo, -a, n.  motyka na nehluboké kopání 
okulka, -y, f.  pilka na řezání starých výhonů ve vinohradě, bokul 
okůvat, ned.  narážet obruče na sud 
omladit, dok.   odstranit staré výhonky ve vinohradě 
omlazovat, ned.  odstraňovat staré výhonky ve vinohradě 
opojné víno  extraktivní víno s vyšším obsahem alkoholu 
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opulentní víno výraz připomíná luxusní odrůdové aroma, které však v žádném případě 
nepůsobí neupraveně 

osečkovat, dok. osekat mladé šlahouny, které ční nad vinohrad 
osléz, -u, m.  dodatečný sběr zapomenutých hroznů, ostrlíz, ostrhél, ostrlíz, oslíz 
oslíz,-u, m.  dodatečný sběr zapomenutých hroznů, ostrlíz, ostrhél, ostrlíz, osléz 
osmerka, -y, f.  sud o obsahu osmi věder 
ostí, -í, n.  pichlavá tráva 
ostré víno  víno s drsnou kyselinou, vyrobené z nevyzrálých hroznů 
ostrhél, -u, m.  dodatečný sběr zapomenutých hroznů, ostrlíz, oslíz, ostrlíz, osléz 
ostrléz, -u, m.  dodatečný sběr zapomenutých hroznů, ostrlíz, oslíz, ostrhél, osléz 
otesané víno víno, s nímž bylo činěno příliš mnoho technologických úkonů, strhané 

víno 
otevírání hory  zahájení sklizně 
otevřená hora  vinice po zahájení sklizně 
ovocité víno  víno s ovocným extraktem 
oxidované víno víno, jehož charakter je změněn působením enzymu oxidázy 
ožgera, -y, m.  opilec  
 
 
P 
padesátka, -y, f. nádoba na víno o objemu 50 l 
pádlo, -a, n. dřevěné náčiní podobné pádlu (s několika děrami ve spodní části); 

používá se na ruční míchání cukru 
pacholata, pomn. dřevěné hranoly, sloužící k zátěži při lisování 
panenské víno  víno z první úrody vinné révy, zpravidla ve čtvrtém roce stáří keře 
pant, -u, m.  motouzek z režné slámy sloužící k uvazování tažňů ve vinohradě 
parfémované víno víno s příjemně vonícím buketem 
paterka, -y, f.  sud o obsahu pěti věder, pětítka 
patoky, pomn.  špatné, nechutné víno, žbrunda 
pauzek, u, m.  víno, které se dává na konec ochutnávky, kapůrkové víno 
paví chvost víno v chuti plné, tělnaté a extraktivní; chuťový dojem přetrvává 

v ústech dlouho po polknutí, dlouhé víno 
peprné víno mladé víno, jehož složky jsou dosud surové a ještě nedocílily 

harmonické shody 
perlivé víno  víno uměle dosycené kysličníkem uhličitým 
pětadvacítka, -y, f. nádoba o objemu 25 l 
pětítka, -y, f.  sud o obsahu pěti věder, paterka 
petrolejové víno víno, které má charakteristickou příchuť lahvově zralého vína odrůdy 

ryzlink rýnský; tento buket se projevuje pouze u vín starších ročníků 
z výborných sklizní 

pichlavé víno  tiché víno obsahující malý zbytek oxidu uhličitého 
pikantní víno svěží mladé víno s výraznější kyselinou, někdy se zbytkem kysličníku 

uhličitého 
pikula, -y, f.  matolinové víno, druhák, grúl, grül, polovičák 
piroš -e, m.  pyrosulfit, prostředek k síření, pyrol 
pistola, -e, f.  láhev o obsahu 0,7 l 
pitelné víno  víno příjemné k pití 
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plakat, ned.  pouštění mízy u zastřižených částí vinného keře, slzet 
plečkovat ned. kypřit půdu mezi řádky vinohradu 
plné víno  víno s příjemnou harmonií všech složek 
ploché víno  víno chudé na extrakt, na jazyku se „ploští“ 
plucar, -u, m.   plochá láhev, plucárek, plucka 
plucárek, -u, m. plochá láhev, plucar, plucka 
plucka, -y, f.  plochá láhev, plucar, plucárek 
pod búdama  část vesnice, kde jsou vinné sklepy 
poddajné víno víno, které se příjemně pije. Nemusí být nezbytně jemné, připomíná 

však více než jednoduché víno zaobalené 
podnož, -e, f. spodní zakořeněná část neroubované révy, obvykle odolná proti 

fyloxíře 
podsadba, -y, f. dodatečné vysazování keřů ve vinici na místa, kde se původní keř 

neujal nebo zašel. Tím se ve vinici stále udržuje plný počet keřů 
pohnuté víno víno ve fázi druhého kvašení v láhvi, čímž je narušena jeho barva, vůně 

i chuť, nakvašené víno 
polosladké víno víno se zbytkovým cukrem po kvašení, může mít 18-45 g cukru na litr 
polosuché víno víno se zbytkovým cukrem po kvašení, může mít 4-12 g cukru na litr 
polovičák, -u, m. matolinové víno, druhák, grúl, grül, pikula 
popeloviny, pomn. minerální látky z půdy, které se dostaly do vína 
popeluša, , -e, f. čtverec pevné látky, který lze uvázat do uzlíku, užívaný na přenášení, 

travnica 
posnica, -e, f.  první jarní obdělávání půdy, postnica 
postnica, -e, f. 1. první jarní obdělávání půdy, posnica, 2. ruční nástroj podobný 

trakaři s čepelemi, který slouží k oborávání úzkých řádků vinohradu 
postřikovač, -e, m. nástroj na postřikování 
pozdní sběr kvalitativní označení sklizně, která stojí ve stupnici hodnocení o jednu 

příčku výš nad kabinetem 
prázdné víno  vodnaté víno s nízkým extraktem 
pres, -u, m.  lis, zařízení sloužící k vylisování šťávy z bobulí vinné révy 
preshaus, -u, m. místo, kde se lisuje, lisovna, presúz, presúrek 
presování, -í, n. lisování  
presovat, ned.  lisovat 
presovna, -y, f. budova nad sklepem s místností na lisování 
presúrek, -u, m. místo, kde se lisuje, lisovna, presúz, preshaus, presovna 
presúz, -u, m.  místo, kde se lisuje, lisovna, preshaus, presúrek, presovna 
přepychové víno víno horoucí, sladké, bílé; smyslné víno 
přesířené víno víno, u kterého bylo delší dobu používáno vyšších dávek oxidu 

siřičitého 
přešlý burčák  mošt s velkým obsahem alkoholu a kvasinek, mydlový burčák 
přezrálé víno  víno, které má svůj chuťový vrchol již za sebou 
přímé víno víno s přitažlivými, jednoduchými a bezprostředně identifikovatelnými 

vlastnostmi. Mělo by být ihned zpočátku zajímavé. Dále se však už 
nerozvíjí a poslední sklenice nám o jeho vlastnostech nepoví víc než 
sklenice první 
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připálené víno víno s vysokým obsahem alkoholu, které poskytuje smyslový vjem 
hroznů sklízených za velkého horka, nebo z hroznů ze země s horkým 
klimatem, nebo z oblasti postižené úmorně horkým rokem 

přírodní víno  víno vzniklé přirozeným kvašením vinného moštu (biovíno, ekovíno) 
přístupné víno mladé víno špičkové kvality, kterému lze snadno porozumět; bez 

výrazných bariér tříslovin, kyselosti nebo nerozvinutého extraktu 
přívlastek, -u, m. označení druhu vína (víno s přívlastkem) 
půlka, -y, f.   objemová míra dřevěných sudů, půlvědro 
půlrotunda, -y, f. okrasné zakončení sklepa půlkruhem 
půlvědro, -a, n. objemová míra dřevěných sudů, půlka 
punčochové víno víno drsné, tvrdé a kyselé, které neodpovídá požadavkům 
puténka, -y, f.  menší putna, bez popruhů 
putna, -y, f.   nádoba na vynášení hroznů z vinohradu na zádech do kádí 
pyrol, -e, m.  pyrosulfit, prostředek k síření, piroš 
pýř, -e, m.  vytrvalý plevel ve vinohradě, pýr plazivý 
 
R 
rajbovat, ned.  čistit sud za pomoci řetězu 
rampouch, -u, m.  větrací otvor ve vinném sklepě, rampúch, sopúch 
rampúch, -u, m.  větrací otvor ve vinném sklepě, rampouch, sopúch 
regulace, -e, f.  hluboká orba pozemku před výsadbou vinohradu 
regulovat, ned. orat pozemek do hloubky před výsadbou vinohradu 
réví, -í, n.  ostříhané šlahouny vinné révy, ríví 
révokaz, -u, m. kořenová mšice 
rívek, -u, m.  pupen na vinném keři, hek, očko 
ríví, -í, n.  ostříhané šlahouny vinné révy, réví 
rmut, -u, m.  odzrněné a rozmačkané hrozny, z nichž se lisuje mošt 
rmuťák,  -u, m. čerpadlo na rmut 
rmutový klobouk klobouk ze rmutu a slupek, který stoupá k vrcholu nádrže během 

kvašení 
robustní víno  víno velmi extraktivní, plné a tělnaté, s vyšším obsahem alkoholu 
ročník, -u, m.  1. vína z jednoho roku, 2. synonymum ke slovu sklizeň 
roséčko, -a, n.  růžové víno typu rosé, klaret, růžák, růžovka, ryšák 
rototank, -u, m. nerezový tank na výrobu červeného vína, v němž je ponořování 

matolinového klobouku prováděno rotujícími rameny automaticky 
rotunda, -y, f.  místnost kruhového půdorysu v podzemní části vinného sklepa, 
rozbité víno  víno nesladěné, uhoněné, ubité 
rožkačka, -y, f.  druh motyky s úzkým listem 
rulanda, -y, f.  rulandské bílé, šedé 
rúna, -y, f.   brázda mezi vinohrady, brázda 
růžák, -u, m.  růžové víno typu rosé, klaret, ryšák, růžovka 
růžovka, -y, f.  růžové víno typu rosé, klaret, ryšák, růžák 
rýňák, -u, m.  ryzlink rýnský 
rynka, -y, f.  láhev o objemu 0,7 l, sedmička 
ryšák, -u, m.  růžové víno, rosé, klaret, růžák 
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Ř 
řetaz, -u, m.  řetěz, který slouží mj. k čištění sudů 
řezák, -u, m.  lidový název pro burčák s vyšším obsahem alkoholu, žezák 
řezání vína  nesprávný výraz pro mísení hotového vína, scelování 
řídké víno víno prázdné, slabé a bezduché, někdy i vodnaté, které nezanechává 

žádný dojem 
 
 
S 
sačka, -y, f.  sací hadice u čerpadla 
sametové víno červené víno s vyšším obsahem tříslovin, ve všech složkách vyrovnané, 

hladké a jemné 
samorodák, -u, m. samorodné víno, vyrobené z  nešlechtěných hroznů 
samotok, -u, m. mošt, který odtekl ze rmutu samovolným procesem, ne lisováním 
scelování, -í, n.  míchání moštů za účelem dosažení určitého typu vína 
scezovák, -u, m. plastová nádoba, do které se dává mošt na odkalení, tuňka 
sedmerka, -y, f. sud s obsahem sedmi věder 
sedmička, -y, f. láhev o objemu 0,7 l, rynka 
sekt,  -u, m.  šumivé víno, šampaňské víno, šampus 
síra, -y, f.  oxid siřičitý užívaný ke konzervaci vína 
sirka, -y, f. vada vína způsobená sulfitovými mikroorganizmy, které přeměňují 

dusíkaté látky na sirovodík, který se prozrazuje nepříjemným 
zápachem po zkažených vejcích, kozlí sérum, kozlovina 

sirkové víno  víno, které má sirku 
sirný štupl  zátka s háčkem a drátem užívaná pro síření vína 
sirup, -u, m.  sladké a husté víno 
síření, -í, n.  zabránění oxidaci vína, 1. síření sudu, 2. síření vína 
sířit bečky  dezinfikovat sudy 
sířit víno  konzervovat víno pomocí síry 
skleňa, -ě, f.  skleněná nádoba na víno 
slad, -u, m.  cukerná hodnota ve vinném moštu 
sladké víno  obsahuje 45 g cukru a výše na litr 
slak, -u, m.  druh vytrvalého plevele 
slámovka, -y, f. slámové víno 
slopat, ned.  nesmírně pít 
sloupek, -u, m. betonový kůl, který přidržuje dráty vinohradu 
slzení, -í, n.  uvolňování mízy u zastřižených částí vinného keře, plač 
směs vína  vzniká mísením (scelováním) dvou a více vín různých odrůd 
směska, -y, f.  směs několika odrůd 
smítat vinohrad odlamovat zálistky, dělat vyplívku  
smyslné víno  synonymní výraz pro přepychové víno 
snadné víno synonymum k výrazu přístupné víno. Jde ale o víno levnější,  za svou 

cenu však hodnotné. Přístupné víno bývá kvalitnější 
sněhulák, -a, m. plastový tank, hobok 
solidní víno  víno stálé  
sopúch, -u, m. komín z vinného sklepa pro přívod čerstvého vzduchu, rampúch, 

rampouch 
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sotúrek, -u, m. pletená taštička ze slámy na nošení šohajky 
stáčat, ned.  převést víno z větší nádoby do menší, aby se zabránilo oxidaci vína 
stáčení vína  odčerpání vína z kalů do čerstvého subu nebo nádrže 
stáčka, -y, f.  převedení vína do menší nádoby 
stálé víno  totéž co solidní víno 
stařina, -y, f. vada vína způsobení dlouhodobým nebo nevhodným uložením vína, 

stařinka, juchtovina 
stařinka, -y, f. vada vína způsobení dlouhodobým nebo nevhodným uložením vína, 

stařina, juchtovina 
stavec, -e, m.  plodonosné dřevo 
stočit, dok.  odčepit víno od kalu 
stoják, -u, m.  tank na víno ve svislé poloze 
stolní víno skromné víno. Výraz se někdy používá k rozlišení mezi lehkým                

a dolihovaným vínem  
strhané víno víno, s nímž bylo činěno příliš mnoho technologických úkonů, otesané 

víno 
strohé víno víno postrádající hroznovou chuť. Převládá v něm drsná kyselost nebo 

třísloviny 
střapec, -e, m.  hrozen vína, třapec 
střihat, ned.  provádět jarní střih vinných keřů 
střik, -u, m.   vinný střik, směs vody a vína v libovolném poměru, stříkačka, špric 
stříkačka, -y, f.  vinný střik, směs vody a vína v libovolném poměru, střik, špric 
stříkat, ned.   provádět postřik vinohradu, šplíchat 
studená kachna aromatizovaný vinný nápoj 
stupička, -y, f.  část třapiny, na které jsou hrozny 
sudové víno  neškolené víno uchovávané v sudech 
sudovka, -y, f.  sudové víno k volnému prodeji 
suché víno  víno s minimem zbytkového cukru nejvýše 4 g cukru na litr 
superák, -u, m. hnojivo superfosfát 
svařák, -u, m.   svařené víno  
svatomartinské víno první víno sběrového období 
svatomartinský košt ochutnávka vína kolem svátku sv. Martina, kdy je poprvé dovoleno 

připít si mladým vínem 
svěží víno  obvykle mladé víno s množstvím příjemných kyselin 
sylván    sylvánské zelené 
sžínat vršky/vrchy osekávat mladé šlahouny, které ční nad vinohrad, osečkovat 
 
 
Š 
šampion, -a, m. víno na výstavě nejlépe oceněné 
šampus, -u, m. šumivé víno, šampaňské víno, sekt 
šardonéčko, -a, n. chardonay 
šeďák, -u, m.  rulandské šedé 
šeptavé víno  kyselé víno, šuškavé víno 
šesterka, -y, f.  sud s obsahem šesti věder 
šija, -e, f.  chodba, kterou se jde do sklepa 
škarpolez, -u, m. špatné víno 
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školení vína  všechny operace provedené sklepmistrem od stočení z prvních kalů   
do lahvování (čiření, filtrace, stabilizace) 

škrablavé víno  víno obsahující vyšší obsah volného oxidu siřičitého 
šlauch, -u, m.  krátká hadice na stáčení vína 
šléglovka, -y, f. typ láhve 
šlupka, -y, f.  slupka na bobuli vinné révy, šupka 
šohajka, -y, f.  skleněná ozdobná láhev na víno s neuzavíratelným hrdlem, juchačka 
špičkové víno  víno výborného ročníku a vyšších jakostních skupin 
šplíchat, ned.  provádět postřik vinohradu, stříkat 
špódium, -a, n. umělé hnojivo 
špric, -u, m.  vinný střik, směs vody a vína v libovolném poměru, střik, stříkačka 
špricovat, ned. stříkat vinohrad proti chorobám (plísni), šplíchat, stříkat 
špunt, -u, m.  zátka, korkový uzávěr, čepek, dítě, štopl, štupl 
špuntovačka, -y, f. zařízení na zátkování lahví 
štampelka, -y, f. sklenička, štamprlka 
štamprlka, -y, f. sklenička, štampelka 
štangla, -e, f.  tyč na utahování lisu 
štědré víno  víno s překypující hroznovou chutí 
štíhlé víno  víno s nízkým obsahem extraktu 
štopl, -u, m.  zátka, korkový uzávěr, čepek, dítě, špunt, štupl 
štupl, -u, m.  zátka, korkový uzávěr, čepek, dítě, špunt, štopl 
štverka, -y, f.  sud s obsahem čtyř věder, čtverka, štvrtnica 
štvrtnica, -e, f.  sud s obsahem čtyř věder, čtverka, štverka 
šťavnaté víno plné bohaté víno s příjemnou kyselinou a malým obsahem zbytkového 

cukru 
šum, -u, m.  povlak na hladině vína složený z mikroorganizmů 
šumivé víno  přírodní víno, které bylo podrobeno sekundárnímu kvašení  v láhvi 
šupka, -y, f.  slupka na bobuli vinné révy, šlupka 
šuškavé víno  kyselé víno, šeptavé víno 
 
 
T 
tank, -u, m.  nerezová nádoba z oceli, nerez, nerezka 
tažeň, -e, m.  mladá dřevnatá část vinného keře 
těkavé kyseliny kyseliny s nepříjemnými projevy ve vůni vína nejčastěji kyselina octová, 

těkavky 
těkavky, pomn. těkavé kyseliny 
tělo, -a, n.  výraz pro popis struktury chuti vína 
tělnaté víno  víno s vysokým obsahem extraktu 
temovat, ned.  tvarovat obruče do tvaru sudu, součást bednářské práce 
tenké víno  víno bez vůně, chuti a extraktu, hubené víno, vodnaté víno 
terina, -y, f.  dvoukolový, jednonápravový malotraktor 
termokapsle, -e, f. záklopka 
těžké víno víno pevné struktury, extraktu i charakteru, s vyšším obsahem 

alkoholu, hutné víno 
tiché víno  víno, které neobsahuje kysličník uhličitý, němé víno 
tiráž, -e, f.   likér ze směsi vín 
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tlusté víno víno extrémně plné, s vysokým obsahem alkoholu a nízkými 
kyselinami, vyšší stupeň než „těžké víno“ 

toastování, -í, n. vypalování barriquového sudu během výroby hořícím dřevem  
toust, -u, m. 1. zvolna se rozvíjející aroma vína zrajícího v láhvi; 2. rychle se 

rozvíjející aroma vyvolané dubovým sudem; 
toustové aroma vzniká v láhvi a je nejvýrazněji vnímáno v následné chuti  
trachtýr, -u, m. nálevka, trychtýřek, trychtýř 
trachtýrek, .u, m. nálevka, trychtýř, trychtýř 
travnatá chuť  vada vína, pozůstatek chlorofylu z třapin (víno chutná po trávě) 
trávové víno  víno s trávovým typem hroznové chuti (Sauvignon, Tramín) 
travnica, -e, f. čtverec pevné látky, který lze uvázat do uzlíku, užívaný na přenášení, 

popeluša 
treft, - u, m.  řádek pro sázení vinné révy, greft 
trojka, -y, f.   sud o obsahu tří věder 
trpké víno  týká se výrazné kyselosti mezi vínem ostrým a pikantním 
trychtýř, -e, m. nálevka, trychtýřek 
třapec, -e, m.  hrozen vína, střapec 
třapina, -y, f.  stopka hroznu 
tučné víno víno s vysokým obsahem extraktu, alkoholu a glycerínu s dlouhou 

dochutí; bývají to vína z výběrů nebo pozdních sběrů 
tufr, -u, m.  skleněná násoska pro nabírání vína ze sudu, koštéř, tukr 
tukr, -u, m.  skleněná násoska pro nabírání vína ze sudu, koštéř, tufr 
tulipán, -u, m.  typ skleničky 
tuňka, -y, f.  plastová nádoba, do které se dává mošt na odkalení, scezovák 
tvrdé víno  víno nepříjemně vynikající kyselinou 
typické víno  přesně odpovídá své odrůdě a půdě, na níž byly hrozny vypěstovány 
typové víno je vyrobeno z několika odrůd vinné révy, které jsou pěstovány v témže 

regionu, obci nebo trati 
 
U 
unavené víno  zoxidované víno, utáhané víno, vzdušné víno 
upřímné víno  jakékoli víno, které má slušnou základní kvalitu 
utáhané víno  zoxidované víno, unavené víno, vzdušné víno 
útor, -a, m.  přední kruhová část sudu 
úvratí, -í, n.  „zácestek“ před vinohradem a za vinohradem 
uzavřené víno  víno nevýrazné chuti a vůně 
 
 
V 
váhavé víno  běžně používaný výraz o konci vína; následná chuť, která v ústech otálí 
vanta, -y, f.  výlevky z lisu 
vánoční dort  intenzivnější verze výrazu „ovocný dort“ 
vavřinec, -e, m. svatovavřinecké 
vázání, -í, n.  připevňování jednotlivých částí vinných keřů k drátům vinice 
vázat, ned.  připevňovat na jaře jednotlivých částí vinných keřů k drátům vinice 
večer, -a, m.  veltlínské červené, večerka 
večerka, -y, f.  veltlínské červené, večer 



 103 

vedení, -í, n.  způsob úpravy hlav na drátech (vysoké vedení, střední vedení) 
vědro, -a, n.  objemová míra dřevěných sudů (cca 56 litrů) 
velké víno  plné víno s výjimečně bohatým aroma 
velký ročník/rok rok s výjimečně vysokou úrodou vína 
veltlín, -u, m.  veltlínské zelené 
vincúr, -a, m.  najatý správce vinohradu 
vinice, -e, f. pozemek jednoho pěstitele o celkové výměře víc než 10a osázený 

trvalým porostem révy, jemuž Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský přidělil na základě písemné žádosti číslo pozemku; 
vinohrad 

viniční trať soubor pozemků nebo jejich částí tvořících souvislý celek, které splňují 
předpoklady pro pěstování révy vinné z hlediska zeměpisné polohy, 
svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických podmínek 

víno na koštu  ochutnávka vína 
víno z dubu  víno z dubového sudu (barrique) 
vinohrad pozemek jednoho pěstitele o celkové výměře víc než 10a osázený 

trvalým porostem révy, jemuž Ústřední kontrolní   a zkušební ústav 
zemědělský přidělil na základě písemné žádosti číslo pozemku; vinice 

vínovica, -e, f.  pálenka z vína 
vláčkovatět, ned. kazit se, onemocnět (víno) 
vláčkovitost, -i, f. choroba bílých vín, která se vyskytuje u vín, u nichž ještě dobíhá kvasný 

proces a která mají nízký obsah kyselin 
vlašák, , -u, m.  ryzlink vlašský 
vlk, -a, m.  zálistek, fazoch, vyplívka 
vodnaté víno  víno bez vůně, chuti a extraktu, hubené víno, tenké víno 
vománkové víno „ a teď to víno vám bylo lehké, jak se říká na Moravě: lehké, ale veselé, 

lidi hned začali todle … tam někdo hrál, aniž měl kytaru. Jenže chutí to 
bylo takové zajímavé, to víno chutnalo jako víno, ale taky jako griotka  
a jako vermut a takže: „jakýs říkal, Lubošku, že to je?“ říkal: 
„Vománkový“. (Z knihy „Dary Vladimíra Menšíka aneb Strom mého 
veselého života); jedinečné víno sestavené dle originální receptury č. 3 
z odrůdy Veltlínské zelené ze znojemské vinařské podoblasti                   
a utajeného poměru několika aromatických odrůd, které z tohoto vína 
činí opravdový originál 

voňavka, -y, f.  velmi aromatické víno 
vrchol, -u, m.  vyvrcholení zrání vína 
vrtkavé víno  víno s nestálými bufetovými a chuťovými složkami 
vrtula, -e, f.  motor s vrtulí na rozmíchávání cukru 
výběr z bobulí víno s přívlastkem, vyšší kategorie než výběr; znamená výběr 

jednotlivých zralých bobulí  
výběr z hroznů přívlastek vína nejvyšší kvality. Výběr z hroznů musí mít nejméně 24 

stupňů cukernatosti 
vyklučená vinice zlikvidovaná vinice 
vykučovat, dok. likvidovat vinohrad 
vynášat réví  sbírat réví a vynášet je mimo vinohrad ke spálení 
vypláchat, dok. vyčistit (sudy) 
vypláchnout, dok. vyčistit (sudy) 
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vyplachovačka, -y, f. stroj, který vyplachuje umyté láhve čistou vodou  
vyplívka, -y, f.  zálistky, fazochy, vlky  
vyrovnané víno zralé víno, ustálené ve všech jakostních kategoriích 
vyškolené víno víno, u kterého byla dosažena požadovaná jakost a stabilita a je 

připraveno k lahvování 
vyvazovat, ned. ošetřit nový šlahoun vinného keře, z něhož se má v budoucnu stát 

kmínek 
vyvážené víno víno, obsahující všechny důležité kyseliny, třísloviny a cukry                   

ve správném, harmonicky sladěném poměru, harmonické víno 
vyvětrat láhev  dekatovat láhev 
vzdušné víno  zoxidované víno, unavené víno, utáhané víno 
vznešené víno víno z hroznů vyšší jakosti (Rulandské šedé, Chardonney, Sauvignon, 

Tramín) 
 
 
Z 
záklopkovačka, -y, f. stroj, který dá na láhev záklopku 
zaobalené víno víno, které má všechny hrany (třísloviny, kyselost, extrakt) zaobaleny, 

např. zráním v láhvi 
zarazit cukry  zastavit kvašení 
zarazit horu  zavřít vinohrad 
zarážání hory  slavnost, kterou se zapovídá cizím vstup do vinohradu, zarážení hory 
zarážení hory  slavnost, kterou se zapovídá cizím vstup do vinohradu, zarážání hory 
zaražená hora  zavřený vinohrad 
zastát, dok.  nechat zvlhnout rozeschlý sud 
zastrčit, dok.  umístit zelené část vinného keře mezi dráty vinohradu 
zastrkování, -í, n. letní práce ve vinohradě, ochrana vinných keřů zastrčením zelených 

částí vinného keře mezi dráty vinohradu 
zastrkovat, ned. upevňovat zelené části vinného keře mezi dráty vinohradu 
zátkovačka, -y, f. zařízení, kterým se zazátkuje láhev s vínem 
zavdat vína  nabídnout víno 
zelené práce  prolamování zelených částí vinných keřů v průběhu vegetace 
zelené víno  mladé a tvrdé víno, které by se mělo zráním zlepšit 
zemité víno  výraz popisuje suchý dojem v ústech 
zežínání, -í, n.  letní práce ve vinohradě, osekávání horních částí zeleně vinných keřů 
zežínat, ned.  osekat horní části zeleně vinných keřů 
zloděj, -e, m.  válec na odčerpávání šťávy z třapin 
zlomené víno  víno, které má hnědku 
zmoklý pes  pojmenování animálního tónu ve víně, mokrá srst, mokrý pes 
známkové víno označení vína, které se pro dosažení stálé kvality a charakteru vína 

vyrábí scelením dvou či více druhů odrůdových vín 
zoxidované víno víno, jehož charakter je změněn působením enzymu oxidázy, zvětralé 

víno 
zpocené sedlo pojmenování animálního tónu ve víně, koňské sedlo, koňský pot, 

zpocený kůň 
zpocený kůň pojmenování animálního tónu ve víně, koňské sedlo, koňský pot, 

zpocené sedlo 
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zralé víno víno vyvinuté, víno na zenitu; je jednak v sudu připravené ke stáčení   
do lahví nebo vyzrálé v lahvích na vrcholu jakosti 

zrání vína soubor chemických a fyzikálních procesů, které vedou ke změně barvy, 
vůně a chuti vína 

zrnéčko, -a, n.  semeno v bobuli, zrnko 
zrnko, -a, n.  semeno v bobuli, zrnéčko 
zvrhnuté víno  víno hnědé barvy a odporné chuti 
 
 
Ž 
žadlička, -y, f.  malá láhev o objemu 0,1 l 
žbrunda, -y, f.   špatné, nechutné víno, patoky 
ženské víno víno s převahou přitažlivých delikátních vlastností nad váhou a silou. 

Víno překvapující krásy, půvabu a delikátnosti s hedvábnou strukturou 
a vybraným stylem 

žezák, -u, m.  burčák s vyšším obsahem alkoholu, řezák 
živé víno  víno, které svrbí na jazyku 
žudro, -a, n.  vyčnívající vstup do vinného sklepa 
 
 

 

Malý frazeologický slovník k tématu Opilství 

Obsahově nejpřitažlivější je pro studenty, i podle mých zkušeností, jazykový materiál, 

který se tematicky týká pití. Nepátral jsem nikdy po důvodech takového zájmu, stačilo mi, že 

se u nějakého tématu studenti drápkem zachytili a byli ochotni s ním pracovat, analyzovat 

jej, zkoumat jeho různé stránky. 

V případě frazeologického soupisu se jako nejvýhodnější jevila excerpce 

z Ouředníkova Šmírbuchu, protože nejlépe a nejbohatěji odráží prostředky běžně mluvené 

komunikace. 

Jako ukázku jedné z možností zpracování jazykového materiálu přetiskujeme 

z Češtináře8 studii L. Stěpanové z FF UP z Olomouce. Její frazeologická studie se nám jevila 

pro seminární využití jako nejpříhodnější. 

PÍT 

labovat, lábat, cucat, cintat, lemtat, bumbat, bryndat, žíznit, nasávat, sát, lokat, lopat, slopat, 

slintat, chlemtat, chlámat, chlastat, chlastat jak nezavřenej, nedovřenej, prokopnutej, jako 

dvouhrbej, jako dyž má dutý nohy, lejt do tykve, valit do foroty, štosovat chlast, natankovat, 

šoupnout si do hlavy, vomočit si sosák, dát si mlaska, cvaknout si, zavlažit 

                                                           
8
 STĚPANOVA, L. K vývoji jedné skupiny českých rčení (frazeosémantické pole „Opilství“).Češtinář, VI, 4, 

1995/96, s. 97-101. 
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VYPÍT 

vymlasknout, vyloupnout, vyžahnout, vyprásknout, vycvaknout, vycucnout, vysrknout, 

vyrazit, zlámat, zlomit, hodit, kopnout, houknout to do sebe, vobrátit, převalit to, vypařit, 

vysmahnout, vysát, na ex, na mrtvolu, na negra, na suchara 

OPÍT SE 

vožrat se, picnout, bouchnout, řachnout, křísnout, prdnout, máznout, loknout, zchlastat, zlejt 

se, zhulákat se, napálit, nalíznout se, namazat se, zbourat, zlámat, zčadit, zhulit se, zkouřit se, 

zmrskat, zlískat, ztřískat, zkárovat se, vygumovat se, vožrat si pysk, sosák, rypák, rypec, 

šlápnout na špunt, zavíst kapku, pořídit si nohu, vopici, umotat si ji, votrávit chrobáka, chytit 

motrláka, ztrhat si v prdeli žíly, zatnout chodidla v pěst 

OPÍJET SE 

bumbat, bryndat, slintat, chlámat, chmelit, čuřit, pařit, chřtánit, čadit, kalit, lábovat, nasávat, 

natírat, chlastat, cucat z flašky, smolit, drhnout chřtán, natahovat ráfek, zalejvat cajk, dusit 

pivo, trhat kořalu, kalit hory, valit do foroty, mazat deku, šišku, kouli, píšťalu, mastit, zalejvat 

vrbu, dušičku, mít bosáckou nemoc, kvartál, nalejvat si pupen, cedit krz zuby, lejt do pytle,  

do hlavy, prát to do sebe pod tlakem, objímat se s lampou, sušit sudy, tahat špagát, chlastat 

jak duha, doga, čuba, Dán, Holanďan, štětka, kurva, stará kurva, svině 

BÝT OPILÝ 

mít draka, vopici, vlíct, táhnout vorangutána, paviána, mít ji, mít ji na zádech, mít ji jak 

z praku, mít rýmu, péro za uchem, čuráka venku, lámat ploty, šněrovat pangejty, líbat, 

vobjímat se, tykat si s patníkem, zametat flastr, bourat baráky, motat se jak na zmrzlým 

hovně, bejt šejdrem, neznat boha, mít v kokosu, v kebuli, bejt namol, nadranc, namaděru,      

na motyku, na sekeru, na sračku, na cucky, na flastr, pod stůl, pod pult, pod vobraz, bejt trop, 

grogy, knokaut, kaput, štajf, bejt v rychtyku, bejt zpitej, zjetej, dojetej, hotovej, zchlastanej, 

zkouřenej, zhulenej, zčazenej, zbouranej, zbořeném, zčuřenej, zťukanej jak datel, zlitej jak 

pukvice, vopilej jak psí, kravském ocas, vožralej jak kotě, štěně, doga, čuba, kurva, štětka, 

Dán, Holanďan, marťan, nalitej jak bluma, slíva, udělanej jak kráva, svině, zcákanej, 

zcáknutej, cáklej, loknutej, napitej, napálenej, máznutej, chycenej, prdnutej, prdlej, řachlej, 

kříslej, piclej, lízej, puklej jak dyňa, sežranej jak jelito, karkulka, krumpáč, motyka, zkárovanej 

jak dělo, zhulákanej, zlinýrovanej,  zmalovanej, zkalenej, zflákanej, zpajcovanej, ztřískanej, 

zlískanej, ztropenej, zdělanej, dodělanej, voddělanej, pěknej, nachcanej jak mraky, nahulenej 

jak čibuk, zdrcnutej, zdrbnutej, zrasovanej, zdrátovanej, nadrátovanej, namazanej, nadranej, 

zkérovanej, zpytlíkovanej, zpanákovanej, zkřesákovanej, spadlej, sťatej, sťatej jak kára, šakal, 

setlej, setnutej, zpařenej jak jetel, napařenej jak vojtěška, naloženej jak sardinka, mates, 

nacucanej jak dýně, zlitej jak kanec, hovado, kanón, puma, vajgl, vorvanej jak angrešt, tyčka 

u plotu, natankovanej, narvanej, nakulenej, nacamranej, nachmelenej, nabryndanej, 

nalopanej, naslopanej, nalíznutej, nakouřenej, nahulenej, navalenej, načechranej, 
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načechrovanej, nametenej jak snop, pecka, zduněnej, zmotanej, nalinkovanej jak písanka, 

zlinkovanej jak notovej papír, dojatej, dojmutej, vokotěnej, nakotěnej, nachlámanej, 

nahnanej, nadřenej, zdrhnutej, zlitej jak necky, deka, delina, nataženej jak drát, špagát, 

nalítanej jak cepelín, nalámanej, zlámanej jak prut, zalomenej jak lodní hřídel, zmrskanej jak 

Vykupitel, dunět, hučet jak piliňáky 

BÝT PŘIOPILÝ 

bejt chycenej, načatej, cáklej, lízlej, líznutej, loknutej, podebranej, natrženej, stříknutej, 

přivožralej, připařenej, přibořenej, připálenej, připitej, pod párou,  

OPILEC 

bumba, kozák, nasávač, pára, pařič, vochlasta, chvastoun, vožungr, vožrala, vožralec, fetingr, 

flamengo, chlastometr, srkoun, slintal, slinták, spiťar, násoska, popijocha, čerpadlo, sigma, 

slimpala, píč 

PITKA 

mazec, mazba, pařba, chlastačka, chlastajíce, flákanice, vypíjena, vopíjenda, požíračka, 

spářka, chmelka, pijatyka, kulajda, hulba, čechr, flám, dudl, šňůra, memoriál, noční výlet 

Prahou 

 

K VÝVOJI JEDNÉ SKUPINY ČESKÝCH RČENÍ  

(FRAZEOSÉMANTICKÉ POLE „OPILSTVÍ“) 

Zkoumání dynamiky frazeologického fondu každého jazyka je nezbytnou součástí 
seriózního bádání v oblasti současné frazeologie. Zjistit zákonitosti vzniku ustálených obratů, 
procesu nabývání ustálenosti, existence mezi ostatními jazykovými jednotkami, jejich vývoje 
a zániku – jen to znamená pochopit dnešní frazeologii v plném rozsahu. 

V příspěvku se pokusíme načrtnout dynamiku vývoje frazeologizmů sémantického 
pole „Opilství“, které je jedním z nejpočetnějších polí v české frazeologii, pokusíme se popsat 
nejaktivnější synonymické řady a strukturně sémantické modely, přiblížit jejich změny            
a stupeň aktuálnosti a současně i vývoj frazeologizmů s významem „opilství“.                          
Ve frazeosémantickém poli „Opilství“ můžeme vyčlenit několik celkem početných 
synonymických řad: 
 
1. Frazeologizmy s významem „být trochu opilý“ 
(a) Model mít v hlavě podle svědectví V. Flajšhanse existuje již v 16. století a později se 
postupně uvádí ve všech dalších slovnících, běžně se užívá v současné češtině a má mnoho 
hovorových i lidových variant: má v makovici, v palici, v kokosu, v kebuli, a také má v čepici, 
v beranici a žertovně má v horním patře, v horních patrech aj. V novějších variantách (19.     
a 20. století) rčení může zahrnovat i další slovo: má v hlavě svíci, lucernu, lampáš, 
rozsvíceno apod. 



 108 

(b) Model má + název ostrého předmětu se prezentuje jen několika frazeologizmy. Jsou to 
kalky z němčiny: má špici, špičku – einen Spitz haben. Sem patří i rčení má pifku uvedené J. 
Jungmannem (eine Pik auf jn. haben), pivka (současně pifka) znamená „malá píka“. Není bez 
zajímavosti, že se dnes frazeologizmus mít pifku na někoho častěji užívá v jiném významu,     
a to „zlobit se na někoho“. 
 
2. Frazeologizmy s významem „být opilý“ 

Model mít opici se ve slovnících objevuje teprve na začátku 19. století, ale četné 
varianty svědčí o tom, že dnes toto cizí rčení si už český jazyk plně osvojil; srov. mít paviána, 
táhnout orangutána, mít ji na zádech, také mít smutnou opici, mít veselou opici. 
Z románských jazyků bylo převzato i jiné, nyní již běžné, rčení mít draka. 
 
3. Frazeologizmy s významem „být velmi opilý“ 
(a) Jedním z nejproduktivnějších je model je na + podstatné jméno znamenající drobné 
kousky, cáry něco rozdrobené apod.: je na dranc, na drť (padrť), na ohrabky, na žmach,     
na capart, na maděru aj. Většina těchto podstatných jmen nyní existuje už jen jako 
komponent uvedených rčení. Jejich vnitřní forma je nejasná, proto se stále častěji setkáváme 
s psaním daných obratů dohromady: nadranc, namaděru, napadrť, namol, čímž vznikají 
nemotivované idiomy. Nejasné idiomy se často stávají předmětem dohadů a „lidové 
etymologie“. 
 Zvlášť přitažlivým se stalo rčení namol. Pozornost upoutá také výklad V. Flajšhanse, 
který píše, že při kvašení vína kolem nádoby kroužily mušky, jimž se říkalo „vinný mol“. I když 
toto vysvětlení je zajímavé, musíme o něm pochybovat: ve všech rčeních daného modelu 
podstatné jméno označuje něco drobného, rozbitého, rozemletého apod. Docházíme proto 
k závěru, že slovo mol je zde derivátem slovesa mlít. Správnost této verze podporuje model  
i význam rčení: je namol znamená „opilý, velmi opilý, zpitý do němoty“,. U B. Němcové např. 
čteme: „Když se najedli a na mol zpili, začali tlouci talíře“ (viz PS). 
 Uvedený model je velmi produktivní i v současné češtině. Tak v odpovědi na dotazník 
uvedli studenti Univerzity Palackého v Olomouci také dosud ve slovnících nezaznamenané 
frazeologizmy je na kaši, je na šutr, je na šrot, přičemž poslední dva obraty někteří psali jako 
jedno slovo. 
 
(b) Frazeologizmus je pod obraz patří v současné češtině k nejběžnějším. Málokdo ale ví,     
že původně se toto rčení užívalo ve tvaru je pod obraz boží. Obraz boží je obměnou obratu 
„člověk stvořený Bohem k obrazu svému“. V textu z 15. století Život Adama a Evy např. 
čteme: „I šli Set a matka jeho k branám rajským … přišel had vnáhle a řítiv se uštípl Seta. …      
I řekla Eva hlasem velikým Hadu: „Hovado zlořečené, kteraks se nebálo pustiti zubuov tvých 
na boží vobraz …?““ (s. 330) „Pověz mi, hade, kterak otevřena sú ústa tvá k vypuštění jedu 
k obrazu božiemu?“ (s. 304). Vidíme tedy, že je pod obraz boží původně znamenalo „opil se 
tak, že už nevypadá jako člověk“. Srov. také rčení vypadat k obrazu božímu = „pěkně, slušně 
vypadat“ (PS) a rčení z 19. století vypadá, mluví pod obraz boží = „jako hovado (nepěkně, 
neslušně)“ (Zaorálek). Pro současné Čechy toto rčení nemá motivaci, slovo obraz se chápe 
jako „zobrazení předmětu, člověka aj. na plátně“. Zřejmě pod vlivem rčení je pod obraz 
vznikly varianty uvedené v Šmírbuchu jazyka českého se 4. pádem, který je v dané pozici 
netypický. 
 
4. Frazeologizmy s významem „vypít mnoho“ 
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Model zmoknout pod + podstatné jméno, např. zmoknout pod víchem (16. století),           
pod sklínkou (19. století), pod střechou (Komenský, 1631) se nedochoval. Proces archaizace 
frazeologizmu zmoknout pod víchem probíhal současně s tím, jak z aktivní slovní zásoby 
mizel opěrný komponent tohoto rčení. Podle svědectví slovníků se to týká výrazů běžných 
v 16. století: mít hlavu pod víchem, zmoknout pod víchem, bývá často pod víchem = „je 
opilý, je opilec“. Slovo vích označovalo trs trávy nebo otýpku slámy, připevňované nad vraty 
domu, kde se prodávalo víno. 
 Rčení udělat sekeru kde je spojeno se zvykem podávat dříve v hospodě pivo nebo 
alkohol   na dluh. Hospodský dělal sekerou vruby do dřevěného ostění nebo na zvláštní 
prkénko, zvané vrub. Vrub byl složen ze dvou půlek – jednu si hospodský nechal a druhou dal 
dlužníkovi, aby na dluh pamatoval. Tento zvyk nám připomínají četná rčení, např. pít            
na sekeru (na vrub) = „pít na dluh“, mít sekeru kde = „dostávat něco, obvykle alkohol,          
na dluh kde“. Už se neužívá výraz uvedený Rosou v roce 1689 ten má u mne na vrubu = 
nezapomenu mu, co provedl“. Běžně se užívá jiné rčení – má   u mne vroubek. Později rčení, 
spojená s dlužními úpisy, získávají obecnější význam, např. dělat na svůj vlastní vrub = 
„udělat co na vlastní zodpovědnost“, přičíst komu čemu na vrub co = „přičíst na čí účet, 
obvinit koho z čeho“, kupovat na sekyru = „kupovat na dluh“, mít sekyru kde = „mít někde 
otevřený účet“. Tím podstatné jméno sekyra získává význam „dluh“. To umožňuje užití 
tohoto slova v přeneseném významu v kontextech, podobných tomu, který jsem nedávno 
zaznamenala v rychlíku Praha – Olomouc. Průvodčí: „Máme šest minut sekyry.“ (tj. máme 
šest minut zpoždění). 
 
5. Frazeologizmy s významem „mnoho pít, být opilec“  
 K dnes již zastaralým patří model světit + podstatné jméno (apelativum nebo vlastní 
jméno). Rčení světit Martínka a světit Michala odrážela hojně pití na oslavu těchto 
populárních světců. Totéž můžeme říci o výrazu je boží (a Michalův), uvedeném ve slovnících 
16. století, ale dnes již neznámém. Je zajímavé, že nedávno módní obrat je boží „o někom, 
něčem velkolepém, perfektním“ se nečekaně stal homonymem tohoto archaického 
frazeologizmu. Zanikl rovněž frazeologizmus světit čepa (16. století), stejně jako i jiná rčení 
s podstatným jménem čep: umí dobře čepem točit (17. století), čepem se často žehná (19. 
století). Dá se tedy říci, že daný strukturně sémantický model již zanikl. 
 Velkou skupinu rčení tohoto pole tvoří komparativní frazeologické jednotky, neboli 
ustálená přirovnání. Můžeme tu vyčlenit několik menších skupin: 

Přirovnání s podstatným jménem, označujícím hmotu nebo předmět z nějaké hmoty, 
která vsakuje tekutinu: pije jako houba (19. století), napitý jako snop (18. století), pije jako 
halena (19. století), napitý jako štětka (19. století). Sem patří také rčení pije jako motyka, 
jako sekera, neboť tyto nástroje se ponořovaly do vody, aby jejich dřevěný topor nabobtnal 
a ostří z něho nespadávalo (Mokijenko, 1973). Právě tato schopnost dřeva vsakovat tekutinu 
vysvětluje podle V. Mokijenka rčení ožralý jako dub, nejstarší v této skupině (podle 
existujících slovníků) – z roku 1467 (J. Zaorálek s odvoláním na V. Flajšhanse). 

Mezi tyto frazeologizmy zařazujeme, ač se to zdá na první pohled nečekané, též rčení 
pije jako duha. Je totiž známé, že „všichni Slované mají pověru, že duha nabírá, vsává, „pije“ 
vodu z jezera, moře, řeky nebo studně (Slavjanskaja mifologija, 1985). Slovníky potvrzují,     
že ještě v polovině 19. století tento frazeologizmus zněl takto: pije jako duha vodu 
(Jungmann, 1935, s. 497). Ztráta posledního komponentu vedla k demotivaci tohoto rčení. 
Daný model je dost produktivní v současné češtině, srov. frazeologizmy uvedené studenty 
v dotazníku: namazaný jako slíva, napitý jako deštník aj. 
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Přirovnání s podstatnými jmény, nazývajícími nádobu, do níž se dává tekutina: opilý 
jako měch, jako necky, jako džbán aj. 

Přirovnání s animalizmy: opilý jako zvíře, jako žába, jako prase, jako štěně. Mezi 
novější frazeologické jednotky patří pije jako doga, ožralý jak kotě. 

Přirovnání s podstatným jménem, označujícím člověka podle sociálního statutu nebo 
povolání: nasmolený jak kolomazník, pije jako starý granátník, jako námořník, nalitý jako 
farář apod. Sem patří též frazeologizmy s etnonymy: zastaralé pije jako flamendr, pije jako 
holendr a dnes běžné pije jako Dán, které ale nebylo uvedeno v slovníku J. Zaorálka, což 
zřejmě svědčí o jeho poměrně nedávné existenci v českém frazeologickém fondu (podrobněji 
viz Mokijenko, 1973). 

Vyčlenit a popsat frazeologické neologizmy je velmi nesnadné. Vyžaduje to mít 
k dispozici obrovský materiál a solidní lexikografickou bázi. Popsat zvláštní procesy vzniku      
a vývoje nového rčení lze zpravidla pouze z určitého časového odstupu. Ustálení slovního 
spojení může být následkem omezení možností jeho zapojení do věty. Např. výraz jak zákon 
káže se ještě začátkem 20. století mohl vztahovat k různým situacím, srov. „Pacient je žlutý 
jak zákon káže“ (K. Čapek – PS). Nyní se toto slovní spojení užívá pouze ve rčení opilý jak 
zákon káže. 

Nová přirovnání obvykle vznikají na základě aktualizace přímého významu slova, které 
se nachází v levé části frazeologické jednotky, např. sežranej jak jelito (karkulka, krumpáč, 
motyka), naloženej jak sardinka, nalítaný jak cepelín, zmrskaný jak Vykupitel (Ouředník, 
1992), zlomený jak indiánský šíp (z dotazníku). Samozřejmě zdaleka ne všechny tyto 
frazeologizmy se dostaly do běžné řeči, pouze čas ukáže, které z nich se stanou součástí 
jazyka. 

Jak je vidět, nové frazeologizmy vyplňují už existující strukturně sémantické modely, 
srov. pije jako flamendr, pije jako holendr – pije jako Dán; je nadranc, je namol, je na cucky 
– je na šrot. Právě proto považujeme zkoumání frazeologického fondu jazyka 
v ideografických skupinách                 za perspektivní. 

Je jasné, že v krátkém článku nelze popsat všechna rčení daného sémantického pole, 
ale již takový náčrt, jak se zdá, ukazuje, že zde proběhlo mnoho vývojových změn. Bohužel 
neexistují důvěryhodné frazeologické slovníky 14.-18. století, více méně úplné slovníky se 
objevují až v polovině 19. století. Ale porovnáváme-li rčení obsažená v slovnících od 15. 
století a naše excerpce ze staročeských sbírek s frazeologizmy uvedenými v současných 
slovnících (především v Slovníku české frazeologie a idiomatiky), zjistíme, že převážná většina 
nyní běžných frazeologických jednotek sahá nejpozději do poloviny nebo konce minulého 
století. Musíme se tedy zamyslet nad otázkou: Je frazeologie skutečně tak ustálená                 
a neměnná, jak často tvrdíme? 
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1. část 

 Jednou z možností učitelovy tvůrčí práce je zpracovávání regionálních pověstí.  

 Jejich půdorysu můžeme úspěšně využít při slohové výchově, při jazykové výchově 

(zejména v rámci problematiky nářečí), ale i při tvůrčím psaní. Pověsti mohou být výbornou 

spojnicí mezipředmětových vztahů i regionální výchovy. Jen je potřebné se důkladně  

zamyslet se nad cílem, který zařazením práce s regionální pověstí sledujeme. 

 V regionálních sbornících se často setkáváme s lakonickou připomínkou pověstí, které se 

váží k regionu, ke konkrétnímu místu. Jsou-li už pověsti beletristicky zpracovány, využijeme 

je k reprodukci, ale pro tvůrčí přístup mají větší hodnotu zmiňované stručné připomínky, 

které můžeme se žáky podle jejich intence a fantazie dotvořit. A i když budeme ve třídě 

společně pracovat s jednou takovou lakonickou připomínkou místní pověsti, dostaneme 

nakonec na stůl řadu odlišných zpracování, při nichž budeme určitě moci ocenit nevšední       

a tvůrčí žákovské schopnosti a dovednosti. 

 Je dobré, začneme-li invenční fázi tohoto procesu seznámením s místem, objektem 

pověsti za přispění fotografií, obrázků, filmové reportáže, vycházky. Nezapomeneme ale ani 

na vlastní jména a pojmenujeme konkrétními proprii místo i osoby. Nevybíráme je ovšem 

náhodně, volíme je záměrně. Současně promyslíme charakteristiku jednotlivých jednajících 

postav a vztahy mezi nimi.  

 Zvolna tak přecházíme ke kompoziční fázi, protože právě těmi jsou podloženy jednotlivé 

situace, jejich vývoj, zvraty a peripetie. Nejjednodušší je přidržet se aischylovské dramatické 

kompozice, vyloučena však není (zejména ve vyšších ročnících střední školy) ani kompozice 

retrospektivní. V této fázi se zabýváme i dialogy mezi jednotlivými postavami, jejich vnitřní 

kompozicí a umístěním, aby totiž děj příběhu dynamizovaly a dramatizovaly. 

 Ve stylizační fázi se pak samozřejmě zaměřujeme na výběr vhodných lexikálních 

prostředků (využíváme i výrazy nářeční, podle situace a prostředí ale i různé profesionalizmy 

a slangizmy), na adekvátní kontextové a situační prostředky syntaktické a morfologické, 

rovněž na obrazná pojmenování, na různé frazeologické a paremiologické prostředky lépe 

charakterizující situaci a děj. 

 Rozhodně bude dobré, když si v závěru práce na beletristickém zpracování regionální 

pověsti znovu všimneme začátku a konce výsledku našeho tvůrčího snažení, když totiž      

začátek učiníme pro adresáta přitažlivým, zatímco v závěru by měla kulminovat, máchovsky 

řečeno, sententia moralis (nikoli ovšem prvoplánově). 

 Pro ilustraci nabízím k přečtení dvanáct vyprávěnek z hradeckých pověstí. 
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VYPRÁVĚNKY Z KRÁLOVÉHRADECKÝCH POVĚSTÍ 

 

VYPRÁVĚNKA O HRADECKÝCH DIVÝCH ŽENÁCH 

Byl krásný červnový den, pár dní před svatým Jánem, vesničané sušili na lukách seno, 

sluníčko se na obloze smálo na plnou pusu a zrovna tak se smál i vandrující zednický tovaryš 

Jakub Friedrich, který si to rázoval pěšinou kolem Labe proti proudu řeky k věnnému městu 

českých královen, k Hradci nad Labem. Město bylo blízko, co by kamenem dohodil, Jakub se 

těšil, že tam jako zedník najde nejen práci, ale i obživu, taky mu dnes pořádně vyhládlo           

a z toho sluníčka měl vydatnou žízeň. „Už abych byl ve městě a našel práci, to se pak hned 

jinak kouká na svět.“  

Protože chtěl přijít do města svěží, zastavil se pod duby, co rostly na břehu řeky,  a natáhl 

se do voňavé trávy. To byla idylka. „Mohl bych se i vykoupat a upravit,“ napadlo Jakuba         

a hned se začal svlékat. Koupel Jakuba osvěžila na těle i na duchu. Z kostelní věže zaslechl 

odbíjet poledne. Tak žádné další lelkování, jde se hned na věc. Začal se strojit. Kalhoty, košili, 

kordulku, na krk si uvázal pestrý šátek, jak se na pořádného tovaryše sluší  a patří, na hlavu si 

posadil frajersky čepici na jednu stranu. Byl sám se sebou spokojený.  

Ale když se shýbnul pro svůj hubený vandrovní uzlík, zastavily se mu ruce, protože měl 

pocit, že ho někdo pozoruje? Loupežník! Kde by se tu vzal? Když se koupal v řece, nebylo tu 

ani živáčka. Nastražil uši, ale nic neslyšel. To je divné. Prudce se obrátil. Před ním stála krásná 

dívka. Jako z pohádky. Údivem zapomněl i pusu zavřít. Měla skoro průsvitnou neopálenou 

pleť, dlouhé světlé vlasy až pod pás, místo pořádného oblečení, jaké nosívala všechna 

děvčata u nich doma, měla na sobě jen jakousi průhlednou řízu, byla spíš nahá než oblečená, 

dívala se zálibně na Jakuba a jemnými posunku rukou jej lákala k tanci. „Aha,  takové to tedy 

je,“ pomyslel si Jakub. Nebyl dnešní. Poznal divoženku. Rychle se shýbl, utrhl hrstí trs kopřiv, 

přiskočil k víle a začal ji kopřivami šlehat ze všech sil. „Tak taková ty jsi. K smrti bys mě chtěla 

utancovat. Zničit mě. Ale to se ti nepodaří. Já zničím tebe. Po těch kopřivách se ti už nebude 

chtít tancovat, ty si ani nesedneš, ty nestydo nestydatá. Hambatá. Můro jedna ohavná. Zmiz, 

nebo se neznám.“ Divoženka se opravdu velice rychle vzdálila, ale nebylo to kvůli těm 

kopřivám, pálila ji Jakubova slova. Hambatá, ohavná. No počkej, tohle ti nedaruju! 

Šla si do města postěžovat tetce polednici. „Nebreč. Neboj se, však se už něco na drzého 

tovaryše najde.“ 

Jakuba přijal do práce sám zednický cechmistr Andreas Konvička. „Opravujeme novou 

věž vedle svatodušního kostela. Termín hoří, každá ruka je na práci dobrá, tovaryšská 

tuplem. Tak nikde neokouněj a už ať jsi na lešení.“ „A kolik si vydělám?“ „Až jakou odvedeš 

práci. Pro začátek tři krejcary na den. Víc nedávám.“ „Pane mistr, aspoň pět,“ snažil se 

usmlouvat Jakub. „Co tě vede? Řekl jsem tři – a hotovo. To bys musel hodně makat                 
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a nezevlovat. A muselo by za tebou vidět víc práce než za ostatními.“ „Pane mistr, to bude, 

uvidíte, já se budu snažit.“ „Až to uvidím,“ řekl mistr Konvička a Jakub se už hnal na lešení. 

V poledne se chodívala zednická parta najíst na Velký rynk. Kuchařky tam vařily jídlo 

přímo na prostranství a rovnou z plotny nebo z ohně to taky prodávaly. Na dlaň ti vyklopily 

sběračku horkého zelí, to nevadí, že to pálí, zednická ruka je zvyklá, na zelí připlácly kousek 

flákoty, do druhé ruky strčily půlku šišky neboli knedlíku, nebo kus chleba či velkou caltu –     

a běž. V tomhle směru se ale Jakub od ostatních odlišoval. Na oběd s nimi nechodil, protože 

se mu to prý zdálo drahé, ale ono to bylo trochu jinak. Chtěl cechmistru Konvičkovi ukázat, 

že udělá víc práce než ostatní, že si opravdu těch pět krejcarů zaslouží. A tak raději dělal         

i přes poledne a šturmoval a šturmoval. 

„Poslouchej, Kubo, neděláš dobře,“ napomenul jej po pár dnech Vojtěch, nejstarší          

ze zedníků. „Ty děláš i přes poledne, a to se nemá. Copak ty jsi nikdy neslyšel o hradecké 

polednici?“ „Já se nebojím. A i kdyby. Jen ať si přijde, ať to zkusí. Poženu ji odsud, že ani 

nebude vědět, kde nechal zedník díru.“ „Ty jsi nějaký nebojsa. Abys jednou na to své 

holedbání nedoplatil. Víš, že pýcha předchází pád?“ „A vy už jste slyšel, jak jsem zatočil 

s divoženkou? Chachá, ta jela jak namydlený blesk. A s polednicí bych zatočil zrovna tak.“ 

„No, jak jsem říkal, jsi pyšný. Dělej, jak rozumíš.“ Vojtěch se otočil a pomalu sestupoval         

po žebříku. Potřepával hlavou a něco si mručel pod nos. Jakub osaměl. Pod rozestavěné okno 

si už narovnal dvě řádky cihel, když ho napadlo, podívat se ven na náměstí. Pozoroval 

přimhouřenýma očima ruch na Velkém rynku a kdoví, nač myslel. Vtom si všiml staré 

žebračky o berlích, zahalené do šedé plachetky, která se na něj upřeně dívala takovým 

divným, zlověstným pohledem a kývala na něj do druhého patra vychrtlou rukou. Jakub se 

hlasitě ušklíbl: „Nic ti, babo, nedám. Já si taky na všecko musím tvrdě vydělat.“ A ještě po ní 

plivnul. Žebračka rázem zmizela, jako kdyby se propadla do země. „Kde je?“ Vyklonil se, aby 

se podíval, kam žebračka asi zašla, vyklonil se víc, ještě víc – uááá!  

Ten výkřik bylo slyšet po celém rynku. Lidé se seběhli, ale Jakubovi, který ležel na padrť 

rozbitý na dlažbě pod novou věží, pomoct už nedokázali. 

U Labe pod dubem v tu chvíli zatleskala ručkama krásná víla a dala se do tance. Radovala 

se z toho, jak ji tetka polednice pomstila. „Dostal, co si zasloužil. To má za ta ošklivá slova.“ 

Na kostelní věži odbil zvon jednu hodinu s poledne. 

 

 

VYPRÁVĚNKA O BÍLÉ PANÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ 

Pověsti o bílé paní se obvykle vyprávějí na středověkých hradech, kdo to ale kdy slyšel, 

aby se bílá paní zjevovala ve městě, byť středověkém. A přece tomu tak v Hradci bylo. 

V šestnáctém století, ještě dávno před třicetiletou válkou, se tady opravdu zjevovala bílá 
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paní. Možná tu byla ještě z doby, kdy zde stával na ostrohu hradecké vyvýšeniny královský 

hrad, který Žižkovi vojáci nemilosrdně srovnali se zemí, možná – ale to dnes už nikdo neví. 

Hrad, město, hmota se dá zničit, myšlenka, duše či duch nikoliv. A tak i bez hradu zůstala bílá 

paní v Hradci, procházela městem, dohlížela na to, aby byl ve městě pořádek, hlavně pak se 

starala o to, aby lidé byli vůči sobě spravedliví a ohleduplní, aby nekradli, nezabíjeli se, 

nevraždili, aby prostě bylo všechno tak, jak to má být, aby se lidem spolu dobře žilo. Pokud 

tomu tak nebylo, bílá paní často zasahovala.  

Jako tenkrát v jednom starém domě, číslo popisné 15. Ten dům ještě dnes stojí na kraji 

Velkého rynku, jak se tenkrát říkalo Velkému náměstí. Na jeho zahradě seděly jednou 

v neděli odpoledne dvě měšťanské paničky a klevetily o sto šest. Na žádném ze svých 

sousedů, hlavně však sousedek, nenechaly niť suchou. Jejich děti si zpočátku docela 

způsobně hrály, ale když si jich pořád nikdo nevšímal, byly stále hlučnější a rozvernější,          

a když ani to na paničky nezabralo, začaly hlasitě skotačit. Především se ale děti začaly nudit. 

A samozřejmě zlobit. Ten rámus přinutil paní domu, bohatou paní Bolechovou, aby šla 

dětem připravit svačinu. Jenže Frau Waniczek, vdova po starším cechmistru Adamu 

Waniczkovi, ševci, přece nemohla zůstat sedět sama s dětmi na zahradě, když ještě musela 

své hostitelce povědět, co dnes slyšela od služky o Anně Vokaté. A tak odešla za paní 

Bolechovou do domu, no a na zahradě osamělo deset dětí – Petr, Jan a Magdalenka 

Bolechovi, a sedm dětí Frau Waniczek – Nikolaus, Andreas, Adam, Elisabeth, Kätchen             

a dvojčata Nanerl a Justyn, kteří byli ještě docela malá batolata. 

„Co budeme dělat?“ 

Děti Frau Waniczek byly nezvedené, neposlušné, rozjívené. Neuměly se chovat, nedaly si 

říct, matku neposlouchaly, služka jim nesměla poručit, natož něco zakázat, nikdo na ně 

prostě neplatil. Byly nafoukané, panovačné, škodolibé, umíněné a zlé. Domácí děti sice 

nebyly žádní svatoušci, taky dokázaly zlobit, ale přece jen takoví nezvedenci jako Waniczkovi 

sourozenci nebyly. To by jim táta vzal pořádnou míru metličkou. Jen by si to jednou mohli 

zkusit! Jenže u Waniczků už žádný táta nebyl a bylo to na nevychovaných dětech opravdu 

znát. 

„Tak co budeme dělat?“ 

Nejdivočejší z Waniczkových dětí, nejstarší Nikolaus, natáhl ruku dopředu a ukazoval: 

„Vidíte ty jabka? Jdu na ně. Kdo jde se mnou?“ „Ale to se nesmí,“ ozvala se Magdalenka, „to 

je sousedova jabloň.“ Jan se přidal: „No fakt, ta nejsou naše, jsou za zdí. To by byla krádež.“ 

„Co ty mi budeš povídat. A poučovat mě. Prostě je chci, tak si je vezmu. A je mi úplně jedno, 

jestli je to krádež, nebo jak tomu říkáš. Jdu na ně, já se nebojím.“ „Nedělej to, to se fakt 

nesmí,“ doplnil bratra Petr, „byl by to hřích.“ Nikolaus se ušklíbl a mávl rukou. „Na to ti kašlu. 

A vůbec, už mám toho poučování dost. Just na ně jdu, ale nikomu nedám ani kousnout.“ 

Přikutálel si ke zdi ze zahrady špalek, vylezl na něj, natáhl se a obratně vyskočil na zídku. 

„Baby jste. Bojíte se. Mámy se držíte za sukně. Tak se koukejte, jaký já jsem chlapák.“             
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A natáhl ruku po nejbližším jablíčku. Utrhnout ho ale nestačil. Předběhla ho – bílá paní. 

Zjevila se v koruně míšeňské jabloně a chvíli poslouchala dětský rozhovor. Nikolausova 

zpupnost se jí ani trochu nelíbila. Když se kluk natáhl pro jablko, utrhla mu ho před nosem, 

dýchla na ně a jablíčko se zaželezilo. Děti pod zídkou v údivu ztuhly. Co bude dál? Bílá paní 

rukou odstrčila mladého zloděje. Ten spadl ze zídky rovnou na špalek a pořádně si natloukl. 

Začal řvát, nikoli brečet, ale řvát. Vztekem. Nedostal, co chtěl. A bílá paní se rozmáchla           

a hodila železné jablko na zem vedle Nikolause. Aby si to pamatoval. Ozvala se velká rána. 

Děti se instinktivně schoulily všechny k sobě, zavřely oči a zacpaly si uši. Matky klevetnice 

vyběhly z domu: „Co se tu děje? Co tu vyvádíte?“ Situaci vůbec nerozuměly. Všechny děti 

v chumlu na trávníku, na jednom místě na zahradě veliká díra, kolem které bylo plno 

železných střepů a úlomků, na zemi řvoucí Nikolaus, který měl na šatech, tam, kde se ho 

dotkla ruka bílé paní, vypálenou díru. „Co to má znamenat?“ 

Magdalenka nesměle ukazovala hlavičkou k jabloni v sousedově zahradě. Podívaly se tím 

směrem a ještě zahlédly bílou ženskou postavu, ztrácející se v mlhavém oparu. „Bílá paní!“ 

Z čistého nebe sjel klikatý blesk. Zahřmělo. „Krást se nesmí. Je to hřích!“ 

A Nikolaus? Musel se jít celý umýt a převléknout. Rádobyhrdina měl totiž naděláno 

v kalhotách. A smrděl jako žumpa. 

 

VYPRÁVĚNKA O BÍLÝCH JEPTIŠKÁCH 

Na pravém břehu Labe si lidé kdysi vyprávěli o tajemných bílých sestrách, které se večer 

před svátkem svatého Jiří procházejí kolem řeky a zpívají tiché a tklivé písně. A tenhle příběh 

se odehrál v polovině osmnáctého století. 

Justýna nebyla nijak významná nebo hezká holka. Spíš naopak. Bylo jí už přes dvacet, byla 

sama, žádný mládenec se kolem ní nikdy netočil, ani rodiče nikdy neviděla, příbuzné neměla, 

byla jako kůl v plotě, vyrůstala u cizích lidí, hlavně však žila na ulicích a mívala často hlad. 

Tahle situace ji však naučila starat se sama o sebe a být k sobě tvrdá. Nikdo ji nikdy neviděl 

plakat, neslyšel ji, že by někoho litovala. Byla hubatá, drzá, pro ostré slovo nešla nikdy 

daleko. Pro uličníky, kteří na ni po ulicích pokřikovali a posmívali se jí, měla připravené rány, 

které bolely víc než domácí výprask. I hubatí ševcovští učedníci se jí raději vyhýbali, protože 

jim vždycky uměla odvést náležitou míru. „Na hrubý pytel hrubá záplata,“ dodávala a pranic 

se neostýchala ani před městskou mocí. Otcové města ji moc rádi neměli, protože i oni se její 

hubatosti báli. „Ale za práci vzít umí. A prádlo od ní vyprané je mnohem bělejší než               

od jakékoli jiné pradleny,“ obhajovaly ji bohaté hradecké paničky. 

Bydlela v Dlouhé ulici v takové mrňavé komůrce, která byla původně spíží, jenomže 

lakomá majitelka domu, paní Peskarová, vdova po hradeckém měšťanu Kašparu Peskarovi, ji 

vzala do podnájmu, aby i z chudého děvčete vyždímala nějaký groš. „Lepší vrabec v hrsti, než 
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holub na střeše,“ dodávala bohatá paní. Kromě praní prádla pomáhala Justýna paní 

Peskarové i s hrubšími pracemi v domácnosti. Někdy dostala od praní navíc talíř polévky, 

někdy krajíc chleba, o který se ještě podělila s chudáky na ulici, někdy jen zlé slovo, které si 

ale nenechávala pro sebe. Chodila jenom v bílých lněných šatech, o jejichž čistotu úzkostlivě 

dbala. Říkávali jí proto Bílá jeptiška, i když k jeptiškám měla svým chováním a vyřídilkou 

hodně daleko. 

Jednou v dubnu postrádala paní domácí stříbrný náramek. „Kde jen může být?“ Bylo to 

po velkém jarním úklidu, při kterém pomáhala i Justýna. Nejjednodušší bylo ukázat prstem: 

„Tys ho ukradla!“ Ujišťování o nevině nepomáhalo, ani důkladná prohlídka komůrky, kde 

Justýna spávala, nic neodhalila, přesto ji paní Peskarová obvinila před primasem a městskou 

radou. Ti ji nejdřív nechali zmrskat metlou na pranýři a pak ji jako zlodějku vyhnali z města.  

Neplakala, nelomila rukama. Jen ty rány pálily. Ještě ale víc to nespravedlivé obvinění. 

Městská brána se za ní hřmotně zavřela. Justýna zamířila k řece. Opřela se o olši, co rostla    

na břehu,  a poprvé se rozplakala. Někdo jí položil ruku na rameno. Zdvihla hlavu. Vedle ní 

stála skutečná bílá jeptiška. Bílý hábit, bílý škapulíř, u pasu růženec s velkými zrny, na hlavě 

černý závoj. „Jsem sestra Dominika. Pojď se mnou.“ Justýna se nezmohla ani na slovo             

a mlčky Dominiku následovala. Nešly daleko. Loďkou se přeplavily na druhý břeh Labe, pak 

šly ještě kousek, po pár krocích se Dominika spustila ze svahu a Justýna za ní. V protějším 

svahu uviděla Justýna železné dveře, které se před nimi otevřely. Vstoupily do velké 

místnosti. Žádná lampa tam nesvítila, ale přece tam nebyla tma a Justýna zřetelně 

rozeznávala jednotlivé kusy nábytku, osoby i zařízení. Byla to klášterní jídelna, refektář, 

s oválným stolem uprostřed. Kolem stolu stálo dvanáct židlí. Na deseti židlích sedělo deset 

bílých jeptišek, na jedenáctou si sedla Dominika, ta poslední zůstala prázdná. Justýna zůstala 

stát. Jí nikdo židli nenabídl. 

„Kdysi dávno ve třináctém století se náš řád sester dominikánek usadil tady v Hradci     

nad Labem,“ vysvětlovala Justýně Dominika, „bílé jeptišky nám lidé přezdívali. Vystavěly 

jsme si klášter sv. Jiří dost daleko od městských hradeb, abychom měly klid pro modlitby i 

pro své hospodaření, protože se musíme podle regulí našeho řádu živit jen svou vlastní prací. 

Husitské vojsko, které klášter o dvě století později napadlo, u nás žádné velké bohatství sice 

nenalezlo, ale přesto, nebo snad právě proto, klášter pobořilo, opilí husité sestry ztýrali a pak 

je utopili v Labi a klášter vypálili.“ Justýna nasucho polkla. „Mohu-li vám být nějak 

prospěšná,“ řekla nezvykle ostýchavě, „chci udělat, co budu moci.“ 

„Vrátíš se zpět do Hradce,“ pravila Dominika, „budeš žít dál tak, jak jsi žila, budeš dělat 

vše, jako jsi dosud dělala.“ „Prosím vás, to ne, což nevíte, že mě z Hradce vypověděli?“ 

„Neboj se, změníme ti podobu, ani paní Peskarová tě nepozná.“ „A co mohu udělat pro vás?“ 

„Budeš pracovat a žít jako dosud. Jenom nesmíš oplácet zlem ani to největší zlo. I kdyby tě to 

sebevíc bolelo. Když to vydržíš, vysvobodíš sebe i nás. A já si pak pro tebe přijdu, abych se ti 

odměnila.“ „Vydržím to. Ale já to pro odměnu nedělám. Opravdu vám chci pomoct.“ 

Dominika si položila prst před ústa.  
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Justýna zamrkala nevěřícně očima a štípla se do ruky. To bolí. Stála pod olší na břehu 

řeky. Podívala se do vody. Nepoznala se. Z vody se na ni dívala úplně jiná tvář. Cizí. Vydala se 

do města. Aby se neprozradila, domlouvala se posuňky jako hluchoněmá. Všechno bylo 

skutečně tak, jak jí Dominika řekla. Zase bydlela ve své malinké komůrce u paní Peskarové, 

zase byla služkou na hrubé práce, zase prala prádlo bohatým měšťkám. Jen město nějak 

nápadně zestárlo. Justýna měla za to, že byla pryč jeden den, jenomže město zestárlo             

o desetiletí. Na původní Justýnu si už nikdo ani nepamatoval, a protože lidé mysleli, že je 

hluchoněmá, učinili si z ní dutou vrbu a často jí svěřovali věci, které je trápily na duši.          

Pro Justýnu to bylo velice těžké. Někdy jim chtěla jako kdysi rázně odpovědět, odseknout, 

vysmát se jejich hlouposti a předsudkům, někdy jim zase chtěla říct, že má s nimi soucit,       

že jim rozumí, chtěla je potěšit, ale nemohla. Je přece hluchoněmá. Prali se v ní ti dva 

duchové, oheň a voda, anděl s ďáblem. Jak to asi skončí? A kdy? Bylo to těžké, velice těžké.  

Jednou, takhle koncem dubna, bylo to před svatojiřským svátkem, se vracela Justýna 

domů Dušní ulicí pozdě večer, už byla tma. Prádla dnes bylo u paní Hamtilové hodně, bolely 

ji ruce i tělo, tak šla zvolna a pomalu, jen co noha nohu mine. Na podloubí se v hospodě        

U Zlaté hvězdy otevřely dveře a před Justýnu dopadl chlap, co ho vyhodili z hospody. Poznala 

ho. Ignác Pejskar. Rozmazlený synáček paní domácí. Ze studií zběhl, práce mu nevoněla, jen 

se toulal od hospody ke krčmě a od krčmy k další hospodě, teď ho dokonce z jedné vyhodili 

jako opilce.  

Justýna se shýbla a pomáhala mu postavit se na nohy. Napoprvé se to nepodařilo, tak mu 

aspoň čistým šátkem utřela špinavou tvář a zkoušela to znovu. „Nech mě být. Kdybys 

věděla… Já jsem darebák. A zločinec. Nech mě. Ať tu chcípnu jak pes,“ mumlal opilec, „dobře 

mi tak, zasloužím si to. Kopni do mě. Jsem hnusnej zloděj.“ Justýna mlčela. Nakonec se jí 

přece jen podařilo postavit Ignáce na nohy a opřít o zeď. „Já jsem zloděj, rozumíš, zloděj, 

kradl jsem, já, rozumíš, proč nic neříkáš, no, kradl jsem, vlastní matku jsem okradl, abych měl 

na chlast, proč mlčíš?“ Opilci mají tendenci litovat se a svěřovat náhodným kolemjdoucím. 

Justýna si přehodila Ignácovu ruku kolem krku a snažila se jej vést směrem k domovu. Jeho 

blábolení nechtěla ani poslouchat. „Jenže – co ji bili metlou na pranýři, já jsem ten náramek 

prolil hrdlem, rozumíš mi?“ Rozuměla, jak by nerozuměla. Srdce se jí rozbušilo. Chtěla 

vykřiknout, ale jako by se jí stáhla kolem krku zase ta konopná smyčka. Vzpomněla si               

na pranýř. Jako by to dneska bylo. Chytila ho za ruku, co měla kolem ramen, aby ji štítivě 

shodila, jenže když se jí dotkla, vzpomněla si na Dominiku, a silněji stiskla tu zlodějskou ruku, 

pevněji si ji přitáhla k tělu a rázně vykročila. I s ním.  

Dovlekla jej až do Dlouhé ulice. Přes veškeré hysterické lamentování paní Peskarové jej 

uložila do postele, na hlavu mu dala studený obklad a posunky poručila, aby nechali Ignáce 

pořádně vyspat. Zavřela se ve své špeluňce a klesla pod křížem na kolena.  

Někdo jí položil ruku na rameno. Zdvihla hlavu. Vedle ní stála bílá jeptiška. Bílý hábit, bílý 

škapulíř, u pasu růženec s velkými zrny, na hlavě černý závoj. Dominika.  Justýna se 

rozplakala podruhé. 
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Od Labe se v tu chvíli vzneslo deset bílých holubic. Nad starým městem se k nim připojily 

ještě dvě a bílé hejno odletělo bůhví kam. Od té doby už ale nikdy nikdo neslyšel ty táhlé       

a tesklivé písně a taky nikdo neviděl před svátkem svatého Jiří na labském břehu procesí 

bílých tajemných sester. 

 

VYPRÁVĚNKA O SVĚTLE V HRADECKÉM LESE 

Mladý novohradecký sedlák Jiřík Prokop, velký nadutec a haur, ale taky pytlák lesní             

i vodní, se večer vracel z holického jarmarku. Byl velice spokojený, protože se mu podařilo 

výhodně prodat starého valacha, který mu v maštali jen zabíral stání a užíral oves. Peníze 

hřály Jiříka v tobolce, po těle ho zase hřál alkohol, kterému ve Stoleté hospodě silně popustil 

uzdu. Do bryčky mu musel pomáhat čeledín Jakub, který se taky chytil opratí, protože mladý 

pantáta vůbec nebyl schopen udržet se ani na sedadle bryčky, natož na kozlíku. Však taky, 

jen co vyjeli za Holice, mu hlava spadla na prsa a Jiřík usnul. Aspoň měl Jakub klid. Fuksa 

běžela jako vítr, pantáta chrápal, jako když pilou řeže tvrdé bukové. Jakub se opatrně 

rozhlížel kolem sebe, jednak už byla tma, navíc bylo pod mrakem, takže nebylo vidět ani 

hvězdičku, měsíček taky nesvítil, Jakub se možná trošku i bál, protože se navíc právě v tom 

čase potulovala v kraji jakási loupežnická tlupa, aspoň se to říkalo, a tak si raději ani nezpíval, 

ani nepískal, aby na sebe neupozorňoval a nepřivábil tak pozornost bůhvíjakých nekalých 

živlů. 

Dojeli do Býště. Bryčka najela na kámen, poskočila a pantáta se probudil. „Jak to jedeš? 

Málem jsi mě vyklopil. Pusť mě k tomu, ty nemehlo, když to neumíš!“ Jakub se pořádně 

naštval. Jemu říct, že neumí jezdit? No tohle! Jenže vysvětluj něco pantátovi, i když je opilý, 

přece jen je to pantáta a ty chudý čeledín. Tak drž pusu a krok. Jakub stiskl pevně opratě 

v ruce, nejradši by tomu frajerovi napráskal, ale ovládl se, jen potěžkal v ruce bič a udělal 

pantátovi místo na kozlíku. „Vijé,“ práskl pantáta bičem a popohnal Fuksu. Rozběhla se, 

pantáta ji ale najednou zničehonic strhl doprava. Jakub nevěděl, co se děje.  

„Přece nepojedu rovnou cestou do Hradce,“ vedl Jiřík samomluvu, „třeba ještě v lese 

něco střelím.“ „Nebo taky někdo tebe,“ pomyslel si Jakub. Trochu by mu to sice přál, ale on 

zase nemusí být u všeho. Vzpomněl si na loupežníky. Kdoví, jaký to bude mít konec, tahle 

noční cesta přes hluboký hradecký les. Jeli karé na Bělečko, co to dalo. Jakub mlčel, ale raději 

se držel kozlíku. Kdyby otevřel pusu, zuby by mu drkotaly na té nerovné cestě. Prohnali se 

spící Bělčí, jen pár psů po nich zaštěkalo, a zase vjeli do tmavého lesa. Jakubovi se zdálo,        

že tma zhoustla. Střílet nebylo po čem. Pantáta nic neříkal, ale po chvíli kupodivu zvolnil tu 

bláznivou jízdu. Fuksa zhluboka dýchala, kolem udidla jí odkapávaly zpěněné sliny. Odbočili 

doprava, pak zase doleva, ještě párkrát to zopakovali, nakonec pantáta zastavil. „Zakufrovali 

jsme. Nevím, kde jsme.“ Jakub se polekal. „Tohle nám ještě scházelo!“ Nahlas ale nic neříkal, 

proti pantátovi se neodvážil postavit, ani teď mu nedokázal říct, co si o jeho bláznivém 

nápadu myslí. 
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„Co na mě tak civíš,“ vyštěkl do nočního ticha bezradný frajer, „tady máš bič a jeď!“         

A sám se zase hrabal do bryčky. To se řekne jeď, když si nevidíš ani na špičku nosu. Co teď? 

Jakub se tedy usadil zase sám na kozlíku, mlaskl jazykem na Fuksu a pomalu vyjel. Rovnou 

cestou za nosem. „Svatý Jakube, patrone poutníků, prosím tě, pomoz mi, abych se dostal 

z hradeckého lesa.“ 

Jeli krokem lesními houštinami. Byla černočerná tma, nebylo nic vidět. Občas je polekal 

tajemný zvuk lesa, občas je šlehaly i do obličeje větve stromů, co se otíraly o bryčku. 

Najednou se na levé straně objevilo jakési světlo. Nějaký vnitřní hlas Jakubovi radil, aby 

zabočil vlevo. Světlo pak běželo stále před nimi. Fuksa se kupodivu pranic nebála a směle šla 

kupředu. Uklidnil se i Jakub. Svíral pevně otěže v rukou, bič ani nepotřeboval. Když se světlo 

znovu objevilo na úrovni bryčky, všiml si ho taky pantáta. Probudila se v něm pytlácká vášeň. 

„Střel do toho. Střel.“ Jakub nic. Jednak nevěděl, proč by měl střílet po světle, které ho vede 

hlubokým hradeckým lesem, jednak ani neměl čím. Jenže pytlák na bryčce se nedal. „Střel.“ 

Na půl pusy zavrčel Jakub: „Nemám čím.“ Mladý Prokop se nedal: „Sáhni pod šejtrok. Mám ji 

tam. Vyndej ji a střílej.“ Tak takové to teda je? Proto nikdo nikdy neviděl Prokopa s flintou. 

Pod kozlíkem ji schovává! Můj ty světe!  

Protože se Jakub k ničemu neměl, pytlák zalovil sám pod kozlíkem, odklopil uvolněné 

prkno a podával Jakubovi pod šejtrokem ukrytou pušku-pytlačku. „Na. Vem si ji. Střílej.“ 

„Nemůžu, držím opratě.“ „Já ti je podržím. Střel do toho, střel.“  

„Ne,“ rozhodným hlasem odpověděl Jakub. „Proč bych střílel? A po kom? Co vám to 

světlo udělalo? Já jsem rád, že nám pomůže vymotat se z toho hlubokého lesa.“ „Tak střelím 

já!“  

„Ne, to nesmíte. Nedovolím to.“   

A v tom okamžiku Jakub popohnal Fuksu, která prudce trhla bryčkou, jak rychle vyrazila 

za světlem. Jiřík ztratil rovnováhu, spadl do bryčky a při pádu si prostřelil nohu. Zařval 

leknutím jako tur a začal Jakubovi nadávat a spílat. Jakub mu tentokrát ale nevěnoval 

nejmenší pozornost. Sledoval hlavně světlo, o němž byl přesvědčen, že je z lesa vyvede.  

A opravdu se tak stalo. Když vyjeli na správnou cestu, Jakub se pokřižoval a poděkoval: 

„Pozdrav tě pámbu za to.“  

A světlo odpovědělo: „Tebe taky pámbu pozdrav. Však na to slovo tu čekám už sto let.“ 

Přes Malšovu Lhotu a Malšovice pak dojeli v pořádku až na Nový Hradec.    

 

VYPRÁVĚNKA O MALŠOVICKÉM VODNÍKOVI 

V Malšovicích na Orlici žil u Korbelova mlýna starý a mrzutý vodník Křiváček. Byl opravdu 

celý pokřivený, shrbený, hubené ruce podobné kořání starých olší, kostnaté klouby stařecky 
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vystouplé a bolavé, skoro celý byl obrostlý žabincem a vodními řasami, nevrlý, nerudný, 

chrchlavý, lidé ho často večer slýchali na březích řeky sípat a kašlat. Křiváček rád sedával       

za měsíčních nocí mezi kořeny starých vrb a olší, rovnal si záda, někdy si dokonce i něco 

broukal či brumlal, asi nějaké vodnické písničky, nohy si při tom šplouchal v říční vodě            

a rozčesával si své dlouhé zelené vlasy. Když ho ale někdo z lidí vyrušil, ozvalo se jen zlostné 

brekeke, vodník zaskřehotal a rychle zmizel ve vodě. A velice často se pak něco na Orlici 

stalo, někdo se utopil, někdy se loďka ztratila, ba stávalo se, že i mlýn se zastavil. Bylo to 

takové tajemné        a podivné. Lidé se většinou Křiváčka docela báli, nechtěli se pod mlýnem 

ani koupat, ani ryby lovit, v zimě tam ani ledaři nechodil sekat led pro řeznické lednice           

a pivovarské sklepy.  Je ale taky pravda, že si staří už na vodníka na Orlici zvykli, zbytečně jej 

nedráždili, a většinou ho nechávali na pokoji. Když pak jeli do mlýna s mletím, rychle tam, 

rychle zpátky, Pán Bůh s námi a zlý pryč, a byli rádi, když už měli mlýn daleko za zády. 

Jednou za úplňku, když měsíc svítil jako rybí oko, dostal Honza troufalý nápad. A hned 

s ním v hospodě seznámil své kamarády. Petr, Joska a Jirka byli okamžitě pro, Ondrovi se to 

moc nezamlouvalo. No ale když všichni, tak všichni. Pár panáků rumu a žitné to spravilo, 

Ondra se dal nakonec taky zlákat. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Domluvili se,            

že trochu pozlobí starého Křiváčka, že se na něj pojedou jen tak podívat, no, rozumíte, 

chlapi, jen tak se podíváme, no možná, že ho i trochu postrašíme, nebo mu něco malého 

vyvedeme. Když ale nakonec vyšli z hospody, měli plno siláckých řečí a kasali se jeden přes 

druhého, co všechno vodníkovi udělají, jakou legraci si z něj ztropí. „Ten na nás hned tak 

nezapomene!“ Inu, mládí, nerozumné mládí, fanfaróni a frajeři, chtěli zažít dobrodružství       

a vůbec netušili, že se strašidly a tajemnými přírodními živly není radno žertovat. 

Odvázali pramičku a zvolna pluli proti proudu ke mlýnu. Nemluvili. Jen vesla tiše čeřila 

vodu, kluci se skutečně snažili, aby nevzbudili pozornost. Čím víc se však blížili ke mlýnu, tím 

víc se opatrně rozhlíželi kolem sebe. Tvářili se sice, že vyhlížejí vodníka, ale ve skutečnosti se 

báli. Ačkoli to nechtěli přiznat, kolena se jim klepala a vesla svírali až příliš křečovitě.  

Bylo ticho. Měsíční světlo se odráželo od říční hladiny, klukům se zdálo až nepřirozeně 

stříbrné a skoro i zlé, sem tam nečekaně zahoukal sýček, občas jim přeletěl nad hlavami 

netopýr. „Slyšeli jste to,“ zeptal se trochu zbytečně Jirka, protože i ostatní kluci se třásli 

stejně jako on.  

„Kluci, víte, co říkala naše bába, že vodník když chce…“  

„Buď zticha,“ napomínali se navzájem jeden přes druhého, protože ty nečekané zvuky 

přerušující noční ticho je strašily víc než co jiného.  

Přiblížili se téměř až ke mlýnu. Slyšeli už jeho dutý klapot. V noci to ale znělo úplně jinak 

než ve dne. „Tady někde u těch vrb by měl být.“ Ozvala se žába. A ještě jedna. A další. Jejich 

kvákání kluky vyděsilo.   

„Vraťme se.“  
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„Tady jde o život.“  

Do jejich obav zaskřehotalo najednou hlasité brekekeke. A hned vedle nich. Polekali se. 

Honem obrátili pramičku a ze všech sil veslovali pryč. Zajeli ke břehu a byli rádi, že vyvázli živí 

a zdraví.  

„Jen když už máme pod nohama zase pevnou zem,“ zamumlal Ondra.   

Petr vyhrkl: „Tam mě už nikdo nedostane. Noc má svou moc.“  

„A taky svoje práva,“ dodal Jirka. A všichni se rychlými kroky vzdalovali od Orlice.  

Honzovi se to ale, když se kamarádi rozešli, přece jen rozleželo v hlavě.  

„Jsou to zbabělci. Bojí se. Strašpytlové.“ Udělal ještě několik kroků.  

„Já jim ukážu, kdo je tady chlap.“  

Otočil se na patě a ještě jednou zamířil k řece. Odvázal pramičku a znovu se vydal proti 

proudu. Stiskl pevně zuby, aby mu necvakaly, pevně k sobě tiskl i rty. Vesloval pomalu. 

Nechtěl si přiznat, že i on se bojí. Do vody, kde se odrážel měsíc, se raději ani nepodíval. Jeho 

oči probodávaly hlavně vrboví u břehu.  

A najednou …  

Na vrbě se něco pohnulo. Možná to byl jen závan nočního vánku. Možná že …  

Blikla lucerna.  Vodníkova. Křiváček uviděl Honzu. A Honza uviděl Křiváčka. Byl to jen 

okamžik. Lucerna zhasla, brekekeke, a vodník zajel jak ondatra bez šplouchnutí do vody. 

Honza zesinal. Než se však stačil nadechnout, neznámá síla zvedla pramici nad vodní hladinu 

a mrštila jí na břeh. 

Tak ji tam ráno lidé našli. Když rozbitou pramici obrátili, aby ji odtáhli, našli v ní tři dlouhé 

zelené vlasy. Jen sebevědomého Honzu už nikdo nikdy nespatřil.                           

 

VYPRÁVĚNKA O KUKLENSKÉM O VYŽLETI 

Vyžle je, abyste tomu rozuměli, strašidelná bytost v podobě hubeného černého psa, 

kterému svítí sírovou žlutí zuby a oči. Někdy straší sám, někdy jich je celá smečka, někdy jsou 

dokonce ve službách klekánic, polednic a divých žen. A o jednom takovém vyžleti z Hradce 

Králové vám budu dnes vyprávět. 

Mezi Pražským Předměstím a Kukleny rostl kdysi nevelký hájek. Břízy, olše, pár topolů, 

mezi tím černý bez, prostě nevzhledné křoví bez ladu a skladu. Bůhví, kde se tam vzalo           

a vyrostlo. Pantáta Halbich, kterému ten hájek vlastně patřil, protože rostl na jeho 

pozemcích, jím nebyl zrovna nadšený. Jednak proto, že nevěděl, jak s ním naložit, prosím 
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vás, ani žádná zvěř se tam nedrží, leda tak pár myší, a jednak proto, že se mezi lidmi 

povídalo,     že tam straší.  

„Ale kdo by tomu věřil,“ odbýval všechny pantáta, „prej vyžle, prosím vás, lidi toho 

napovídají. A kdo by ještě dnes věřil na strašidla?“ 

Jenže – na každém šprochu pravdy trochu. A tak ti, kteří měli svá políčka u Halbichova 

hájku, je pomalu přestávali obdělávat, to víte, sousede, aby mě tak roztrhalo to pekelné 

vyžle, to ani náhodou, to ať to pole zůstane radši ladem, neobdělávaná políčka proto 

zarůstala pýrem a buřinou. Kout s hájkem uprostřed byl tak rok od roku smutnější                   

a tesknější. Nebylo tam slyšet ani ptáčky zpěváčky, neskotačila tam žádná zvířátka, ba i lidé 

se tomu místu začali vyhýbat. A kdo musel jít z Pražského Předměstí do Kuklen, raději to 

strašidelné místo velikým obloukem obešel. Mezi lidmi se vyprávělo, že každého, kdo tam 

třeba ze zvědavosti nebo i omylem zabloudil, vyžle roztrhalo. 

Pantáta by dal nevím co za to, kdyby ho někdo strašidelného hájku zbavil, protože letos 

měl na vedlejším poli brambory, a nikdo mu je nechtěl pomoct sklidit, a všechno  na světě by 

dal za to, kdyby ho nějaký odvážlivec strašidelného vyžlete úplně zbavil. I on sám se toho 

strašidla bál, jen to nechtěl přiznat. Tušil, jak by to dopadlo. Lidé by se i jemu začali vyhýbat, 

nikdo by u něj nechtěl pracovat, sám by na to nestačil, musel by statek prodat a odstěhovat 

se někam daleko, kde ho nikdo nezná. Proto usilovně hledal někoho, kdo by mu z té 

šlamastiky pomohl. Jenže se nikdo nikdy nepřihlásil, a ačkoli pantáta sliboval vysokou 

odměnu, nikomu se do takové nebezpečné služby nechtělo. 

Až jednou. To zase pantáta v kuklenské hospodě přemlouval chasníky, aby se přece jen 

proti vyžleti vypravili, štědře za ně platil útratu, ale kuklenští mládenci pořád nic. Když 

objednal další rundu, zvedl se od stolu v koutě chlap, pomalým krokem přivrávoral až 

k pantátovi, postavil se, vypjal hruď a bouchl do stolu: „Já to beru, pantáto, já vás toho 

vyžlete zbavím!“ To bylo slovo do pranice. Konečně pořádný chlap. Nebojsa. Ale v hospodě 

ho nikdo neznal. „Kdo to je?“ Podle ošuntělých červených rajtek a kdysi světlemodrého 

kabátu hádali na vojenského vysloužilce. Byl to skutečně dragoun, který se do Kuklen 

přistěhoval teprve před několika dny. „Ty se nebojíš?“  

„Kdo? Já? Dragoun od sedmého pluku Herzoga von Lothringen? Víte, co já jsem už 

všechno na vojně zažil? Třeba tam u Bělehradu? Turků jako much, ale jak náš kornet 

zatroubil, tradá, tradá, dragouni, chlapci malovaní, sekali jsme, rubali jsme, až jsme ty 

turecké psy rozprášili. Ej, co vám ale tady budu, chlapi, povídat. Kdo nezkusil, neuvěří.“          

A obrátil do sebe džbánek piva, co před něj hostinský postavil. „Nějak mi vyschlo v krku. 

Nejsem zvyklý mluvit. Já tak šavlí, na jednu stranu, na druhou stranu, všem nepřátelům hlavy 

dolů.“  

„Ty, hele, dragoune, a nechvástáš se jenom?“  
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„Cože? Vy mi nevěříte? Tak já vám ukážu! Pusťte mě na to vaše vyžle a uvidíte, co dovede 

pořádný dragoun. To vaše psisko vám sem ráno přinesu v pytli. Hospodo, nalej mi ještě jednu 

žitnou a já jdu na to.“ Hodil do sebe posledního panáka, zbytečně hlučně postavil skleničku 

na pult a vypotácel se ze dveří. „Brzo bude sice půlnoc, ale to mi nevadí,“ mručel si dragoun. 

Vrávoral cestou ke strašidelnému hájku.  

„Cha, opilec.“ „To jsem zvědavý, jak to dopadne, jestli černého psa vůbec uvidí.“ 

Ráno šli zvědaví chlapi dragouna hledat, protože vyžle v pytli, jak se holedbal, do hospody 

nepřinesl. Dragoun ležel mrtvý na kraji Halbichova hájku. Rajtky i kabát potrhané, obličej 

zakrvácený, na těle stopy velkých psích zubů. Pán Bůh s námi a zlý pryč.  

Co se to děje? Co to má znamenat? Pane Bože, proč? Proč zrovna u nás? 

Na Kukleny padl strach. 

Hradecký biskup vyhlásil třídenní pokání. Lidé se modlili, postili se, houfně chodili            

ke zpovědi. Kostel sv. Anny byl otevřený ve dne v noci a nikdy tam nebylo prázdno. Proč jsi 

na nás, Bože, dopustil tohle neštěstí? Tuhle hrůzu! 

Ve frontě před zpovědnicí přešlapoval taky Vašek, co sloužil druhým rokem za mladšího 

čeledína na Halbichově statku. Byl sirotek, oba rodiče mu zemřeli za velké morové rány před 

několika lety, Vendovi tenkrát ještě nebylo šest. Zprvu vyrůstal u babičky, když už ho ale 

nemohla uživit, vzal si ho k sobě pantáta Halbich jako jeho opatrovník. Zaměstnal jej jako 

pohůnka, mladšího čeledína. „Na chleba si musíš vydělat,“ říkával sedlák, „zadarmo ti dnes 

nikdo nic nedá. A jestli chceš ještě něco k tomu chlebu, musíš dělat o to víc.“ Byla to pro 

kluka sice tvrdá slova, ale ani tenkrát se nežilo lehce. „Lenošný člověk je i zadarmo drahý,“ 

dodávala pak další ponaučení i babička. Venda byl sice zaopatřený, ale vůbec to u sedláka 

neměl lehké, a když si při řídkých návštěvách postěžoval babičce, nepochodil. „Buď rád,       

že máš u sedláka aspoň kůrku jistou. U mě bys neměl ani tu. Tak mlč a buď hodný,“ odbývala 

jej na oko tvrdě babička. Ale když Vašík odešel, plakávala, spínala ruce a úpěnlivě se za vnuka 

modlila. Pomoz, Pane Bože, pomoz! 

Vašek se v kostele díval po kuklenských sousedech a bylo mu jich líto. Byli ustrašení, 

schoulení do sebe, tiší, němí. Žádná radost, žádný život, jen strach. „Pane Bože, pomoz jim. 

Nebo mi aspoň řekni, co mám udělat. Nějak mi to naznač. Udělej něco.“ 

Tři dny pokání uplynuly a nic se nestalo. Beznaděj zachvátila Kukleny. Co s námi bude? 

Jak budeme žít dál? 

„Chleba třeba,“ rozhodl pantáta, „jíst se musí a dělat jakbysmet.“ A poslal čeledína 

Matěje s pohůnkem vyorávat brambory. Protože pole bylo vedle strašidelného hájku, ženské 

tam odmítly jít. Matěj s Vaškem to tedy měli zvládnout sami. Zapřáhli Hnědku do vozu           

a vyjeli. Jenže ani kobyle se ta cesta nelíbila, vzpouzela se, odfrkávala, byla nepokojná. Čím 

víc se blížili k hájku, tím častěji musel Matěj používat bič. „Co je to dnes s tím koněm?“ 
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Venda vzal kobylu za ohlávku, že ji radši povede. Ale Hnědka sebou cukla, vztyčila hlavu          

a postavila se na zadní.  

„Matěji! Matěji!! Já slyším nějaký hlas!“ 

„Cože? Hlas? Jaký hlas? A co říká?“ 

„Já tomu nerozumím. Oheň.“  

„Oheň?“  

„Ano, říká oheň. Ale nevím, co to znamená.“ 

Matěj se nerozmýšlel. Začal stahovat bramborovou nať. Vašek pochopil. Za chvíli stála           

na souvrati vedle meze vysoká hromada. Matěj podal Vaškovi sirky. První sirka Vendovi 

zhasla, druhá se mu v třesoucí ruce zlomila. Pod oblohou se ozval hlasitý sten. Nebo to bylo 

zavytí? Třetí sirkou konečně Vašek nať zapálil. Nejdřív se objevil malý plamínek, pak kotouče 

dýmu. Nebylo vidět na krok. A najednou plameny. Do výšky i do šířky. Oheň se rychle šířil.   

Od bramborové nati chytila i suchá tráva na mezi a oheň se rozeběhl k strašidelnému hájku. 

Bral všechno, co mu stálo v cestě, už zapálil křoví na okraji, už řádí v hájku.  

Hoří!  

Halbichův hájek hoří.  

A zase to zavytí. Hoří! Vašek se přežehnal křížem, ale stál jako vrostlý do země. Hoří! 

Pudově chytil koňskou ohlávku, ale Hnědka se kupodivu ani nehnula. Z hořícího lesa však 

nevyběhl žádný černý pes, ani jiné strašidlo. Vašek s Matějem hleděli jako očarovaní.  

Najednou se z ohně ozval hlasitý výkřik ach nebo och, a byl to takový zvláštní drsný hlas, 

a pak už nic. Oheň dohořel, nic dalšího se nedělo.  Jen místo strašidelného hájku bylo 

najednou vedle bramborového pole černé požářiště. Stát zůstaly jen ohořelé pahýly několika 

stromů. 

Když spáleniště vychladlo, odvážili se do něj kuklenští vstoupit. Kostru vyžlete ale nenašli. 

A nic jiného taky ne. Celou zimu zůstalo spálené místo pusté. Černý pes se tam víc neukázal.  

Na jaře poručil pantáta Halbichů pařezy vyklučit, půdu překopat a místo nechtěně 

vyžďářeného hájku znovu založit pole. A nasel tam proso. To prý je na vypálené místo to 

nejlepší. 
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VYPRÁVĚNKA O VODNÍ RŮŽI POD BAŽANTÍM KŘÍDLEM 

Jednou za uherský rok mívají i vodníci, hastrmani, zelení mužíčci a jiná vodní havěť 

jako všechny slušné spolky řádnou výroční schůzi. Hradečtí vodníci a hastrmani z Poorlické 

župy ji tentokrát měli u Kydlinova.  

Kde to je? Na sever od Hradce ve směru na Náchod. A jak se tam dá dostat? Záleží    

na tom, jestli tam chcete přijet jako člověk nebo jako vodník. Lidi po silnici na Předměřice, 

vodníci Labem.  

No a přesně tam, pod kydlinovským dvorem, kde je dostatek vody, tůněk, mokřin        

a bažin, se v teplém a vlhkém květnovém večeru konala ta vodnická schůze. 

Starý Koblížek ze slepého ramene řeky Orlice, který už byl na vejminku, dostal taky 

pozvánku. Když mu ji poštovní rybka ouklejka (Alburnus alburnus) na dlouhé ostře 

zašpičatělé ploutvi přinesla, nejdřív nevrle zabručel, že už je příliš starý na to, aby se trmácel 

takovou dálku někam do Tramtárie, ale pak se mu to přece jen v zelené hlavě rozleželo, že by 

nemuselo být špatné potkat se zase se starými kamarády. Tak asi jo.  

„Stojatá voda je holt stojatá voda, je v ní sice ticho a klid, to mám rád, ale zase           

na druhou stranu bych řek´, že to v ní občas i drobátko smrdí, a to já už asi taky. Nedá se nic 

dělat, Koblížku, naviksuj si červené botky, vykartáčuj zelený fráček, vyžehli šátek na krk –        

a vyrazíš do světa.“  

Pak si to ale zase jakoby rozmyslel. „Vždyť já už je ani všecky nepoznám. Špatně 

vidím, dušičky na výměnu taky nemám, pentličky už dávno nekupuju, co já bych tam dělal?“ 

A starý vodník Koblížek nevěděl a nevěděl, přemýšlel a promýšlel, převracel tu zatracenou 

pozvánku z jedné strany na druhou: „Hm, to se jim to řekne, přijďte všichni, protože se jedná 

o důležité věci, jako je regulace menších toků, meliorace mokřin, čištění říčního dna a jiné, 

jenže co já s tím, mně ať tady nikdo nic nespravuje, nereguluje a nečistí, já chci mít svůj klid. 

Ale jestli tam přijde ten uličník Cyprián Karásků a Standa Vydra z Hradce, no ty bych zase rád 

viděl. A co teprve kdyby dorazil Venda Hanků, nebo ten kluk z Vorličné, ten, jakpak on se 

jmenoval, ten, ten, no vidíš, už si ani nemůžu vzpomenout, ten, no co von…“. A starý 

Koblížek se škrábal na hlavě i za ušima, ale nic naplat. Nevzpomněl si. 

„Nedá se nic dělat, musím pomoct paměti.“ Když nadešel ten správný podvečer, 

Koblížek se vyfintil jak mladík, botky se mu leskly jak vodní hladina za úplňku, na kabátě ani 

zbytečná šupinka, s lehkou a nedbalou elegancí uvázaný šátek rovněž prozrazoval bývalého 

frajera, na dotvoření zjevu starého světáka (jo, bejvávalo, bejvávalo) se podílelo i leknínové 

poupě v klopě zeleného fráčku.  

Setkání se starými kamarády bylo opravdu jak se sluší a patří, vodníci kvákali jeden 

přes druhého jak staré žáby, než projednali všechny body programu, než se všichni vybreptali 

a než si stačili sdělit všechny novinky od vody, začalo na východě svítat.  
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„Nic naplat, kamarádi, bylo mi tu s vámi moc dobře, jsem rád, že jsem vás všechny 

viděl, ale mám to přece jen daleko přes dvě řeky, to je nějaká štrapác, a taky mě už nohy 

pořádně nenesou, cejtím to, cejtím, i té ohnivé vody mělo být míň. No, jaká pomoc!“ 

„Položte se na vodu a vlnky vás ponesou. Nemusíte ani splývat,“ radil Koblížkovi 

hastrman Stulík, který z toho ještě neměl rozum, protože byl u půl věku mladší. 

„Jo, na vodu,“ osopil se na Stulíka starý Macháň, „ani ho neposlouchej, Koblížku, 

vždyť na Labi i na Orlici už dávno sedí rybáři a kromě udic tam mají i sítě.“ 

Co teď? Nohy nenesou, na vodě jsou sítě. Sítí se vodník Koblížek bál. To by tak hrálo, 

aby ho nějaký rybář ulovil. Tu radost ti, Karle, neudělám. A tak se raději šouravě vydal 

pěšinou kolem řeky. Jenže ta ohnivá voda udělala své. 

Sluníčko se zčerstva vykulilo z červánků, ukazovalo to na hezký den. Jakpak ho asi 

Koblížek přežije na suchu? 

Citlivé vodnické ucho pojednou zaslechlo zvuky jedoucího trakaře. Výborně. To by 

nemuselo bejt marný! To z kydlinovského dvora vyjel hned po ránu čeledín Jakub Hlava, aby 

včas dovezl do lhotecké hospody čerstvé krůty a kuřata, co si hostinská od Leknínu 

objednala. Vodník rychle zamumlal „hajčum tajčum cukr kňoura janta tranta pampa ďoura 

hyky fiky tajtrlíky malec palec ven“ – a na cestě najednou a jakoby zničehonic ležel krásný 

bažant. Jen pod jedním křídlem měl zastrčené leknínové poupě.  

„A safraporte,“ podivil se Kuba, když dojel až k bažantovi. „To je kapitální kus. A bez 

práce. Toho tady přece nemůžu nechat ležet.“  

A protože se nikdo nedíval, taky tam nikdo nebyl, šup s bažantem mezi krůty a kuřata. 

Leknín zpod bažantova křídla chtěl nejdřív vyhodit, pak si ale řekl, že je to dobré znamení, 

aby bažanta prodal hostinské od Leknínu. Leknín přece patří k Leknínu.  

„Hostinská bude určitě ráda a já za takového bažanta dostanu nejen žejdlík piva          

a štamprličku ohnivé vody, ale dost možná i nějakej ten groš,“ přemýšlel Kuba a zrychlil krok, 

aby už byl brzo v hospodě U Leknínu, ba začal si dokonce i pískat veselou, jakou měl 

z nečekaného úlovku radost. 

Ještě před Hradcem odbočil na kraji louky na pěšinu, co vedla od Labe k Orlici a už si 

to zvesela hasil do Lhoty za Malšovicemi. Jednak ho poháněla lidská zvědavost, co asi řekne 

hostinská takovému chlapákovi, jednak se těšil na to, jak bude hostinská uznalá. Na břehu 

Orlice se zastavil, aby přerovnal na trakaři svůj náklad, hlavně však chtěl dát úplně nahoru 

bažanta s leknínem, aby si ho totiž hostinská všimla nejdřív a – „fujtaksl,“ zaklel a nohy se mu 

podlomily. Jak totiž vytáhl bažanta, který byl dosud schován pod krůtami, bažant se protáhl, 

zatřepal křídly a zmizel v řece. „Můj ty Tondo kolenatej, vždyť já jsem vezl celou cestu 

vodníka!“ 
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„Paní hostinská, nalejte mně tuplovanou žitnou! Nebo z toho budu mít smrt.“ Jakub 

se z toho zážitku oklepával v hospodě ještě hodně dlouho, protože ho hostinská velice 

starostlivě opečovávala, prosím vás, takovej mladej a pohlednej mužskej, kterej vezl 

samotnýho vodníka, kdypak se tohle trefí? 

„A řek´ mi to vodní růžej.“  

Do roka byla svatba. Jakoubek se přiženil na hospodu a z čeledína se stal řádnej 

živnostník. A mezi okna si dal nový hostinský Hlava vymalovat krásného bažanta s leknínem 

čili vodní růží pod křídlem. 

 

VYPRÁVĚNKA O SELCE ČARODĚJNICI 

Selka Kalousová byla paní na půllánovém statku ve Lhotě u Věkoš. Na práci měla 

čeledína Michala a děvečku Báru, na sekýrování ještě i pantátu Kalouse. Ten byl dobrák       

od kosti, pro tkalce z Věkoš i z okolí byl spravedlivým faktorem, takže ho lidé měli docela 

rádi. Zato jeho ženu ve vsi v oblibě vůbec neměli. Neusmála se za celý boží den, nepochválila, 

jen hudrovala, poroučela, všecky komandovala a častovala nevybíravými slovy. A běda, když 

nebylo všechno hned a po jejím. Byla tvrdá, lakomá, panovačná a zlá. Však jí také po straně 

všichni říkali „stará čarodějnice“. 

Protože však Michal nemohl sám všechnu práci v hospodářství a na poli zastat, ať ho 

Kalouska proháněla sebevíc, rozhodla se, že si ke koním najme někoho mladšího, kdo jí bude 

vděčný, že má nějakou práci, bude ji poslouchat beze slova, ne jako Michal, který byl na ni 

často nabroušený a ubrblaný, ba dokonce někdy i selce odmlouval. V nedaleké Slatině si 

vyhlédla mladičkého Antonína. On to byl vlastně ještě spíš Toníček. Za holkama ještě běhat 

nebude, k muzikám taky ne, co by tam dělal, mlíko mu teče po bradě, a fajfkou smrdět jako 

Michal, no to mu ani nedovolím. Ech, máš ty poznat, co je to mladší čeledín na statku              

u Kalousové! Spát budeš na palandě ve stáji, na ty háby co máš, ti stačí jeden hřebík ve zdi 

(na ostatních stejně visely chomouty, uzdy, ohlávky, postroje a opratě). A basta fidli. Toníček 

se tím netrápil, bývalo to tak, že čeledínové vždycky spávali pod koňskou houní ve stájích, tož 

proč by to mělo být u Kalousové jinačí? 

Přes den makal Toníček jako šroub, Kalouska ho pořád někde honila, takže si ani 

neměl čas vydechnout a jen se těšil, jak padne večer na palandu, přikryje se houní,                  

a sbohem, světě. Měl ještě nohy na zemi a už byl v limbu. A tak to šlo den za dnem, i pro 

Toníčka bylo na selčině půllánu práce víc než dost. Zajeď sem, dojeď tam, zařiď tohle, udělej 

tamto, kde se flákáš, ty máš na všecko dost času, tady to musí odsejpat, dělej, tobě to trvá, 

už to mělo být dávno hotový, ty jsi ale budižkničemu, tak pomalého pohůnka jsem tu ještě 

neměla, makej, co koukáš, bože, on snad spí i ve stoje! No počkej, já tě naučím!  
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Antonín se po měsíci služby u Kalousové cítil stále víc a víc unavenější, usínal už nejen 

na kozlíku, ale taky při jakékoli práci, kdykoli se jen zastavil. A ráno byl ještě unavenější než 

večer. Všem to bylo moc divné, jen selka nic. Já tě naučím!!  

„Propustím ho. Je to lenoch. Nic nedělá.“ 

„Je unavený. Vždyť je to ještě mládě. Není zvyklý“. 

„To mě nezajímá. Darmojeda krmit nebudu“. 

„Ale teď ho nemůžeš propustit. Smlouvu má do jara“. 

„Ty aby ses ho nezastával! A vůbec – co ty mi budeš předpisovat. Statek je můj. A ty – 

hubu drž!“ 

Pantáta Kalous pokrčil rameny. Otočil se a šel raděj pryč. Stejně si to vždycky nakonec 

udělá podle svého, čarodějnice jedna. Ale Toníčka mu bylo líto. Chudák kluk. Taký tichý, 

hodný, všecko udělá. Je poslušný. Až moc. A že usíná? No není zvyklý. Ale obětavý je.              

A hodný. Pantáta šel za Michalem. Ale tak, aby je selka spolu ani koutkem oka nezahlídla. 

 Navečer pak povídal Michal Antonínovi, když se potkali ve stodole sami:  

„Poslyš, Tondo, dneska si lehneš místo mě támhle do přístodůlku, budeš tam mít větší 

klid. Chodíš jak mátoha, kalhoty z tebe málem padají a košile na tobě plandá jak hadr           

na plotě.“ 

Antonínovi se to nějak nezdálo.  

„Víš,“ pokračoval jakoby ledabyle Michal, „chci jít dnes s klukama do hospody, Ferda 

od Zahálků má narozeniny, chceme to trochu oslavit. Nevím taky, kdy se vrátím a jak budu 

mít nakoupeno, ve stáji se nějaký ten zvuk ztratí, ale kdybych dělal kravál ve stodole, to by 

byl určitě oheň na střeše. Znáš už přece Kalousku. Tak co?“  

„No, já nevím, aby z toho nebylo zle.“  

„Hele, buď kamarád. Co ti to udělá? Pro jednou. Ale ať o tom selka neví. Jazyk            

za zuby.“  

„Tož dobře.“ A Antonín se už pakoval do přístodůlku. 

Michal si dal v hospodě jen jedno pivo, žádná oslava se totiž nekonala, a honem se 

hrnul na palandu ve stáji. To by bylo, aby nevyzkoumal, co za tím Antonínovým usínáním 

vězí. 

A vězelo. O půlnoci přišla potichu do stáje selka s ohlávkou v ruce. Když chtěla spáči               

na palandě přehodit ohlávku přes hlavu, Michal hbitě vyskočil a ohlávku nasadil překvapené 

selce on. Jejda! Selka se proměnila v kobylu! V docela pěknou klisnu. Moc pěknou. Radost 

pohledět. Dobře živenou. Vypasenou. Jen ty zlé oči ji prozrazovaly. A Michal pochopil. 

Kalouska je čarodějnice. V noci proměňovala ježibaba Antonína v koně, zapřahala ho, no       

a celou noc ho nutila tahat vůz, orat, vozit těžké náklady. Bodejť by pak přes den nebyl 
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Tonda utahaný a ospalý. No počkej! Já tě naučím!!! A Michal hbitě novou kobylu taky zapřáhl 

do hnojného vozu, a protože ale kousala, kopala a nechtěla poslouchat, vzal si do ruky 

pořádný bič. A vijó!  

Celou listopadovou noc vyvážel Michal s novou kobylou ze statku hnůj a rozvážel jej              

po polích. Vesele si práskal bičem, hlavně kobyle kolem uší, a když nechtěla táhnout, tak ji 

řádně přetáhl, aby věděla, co to je, když jeden druhého týrá.  A když se kobyla bránila, kopala 

a chtěla se stavět na zadní, dostala tuplovaně. Normální klisnu by Michal tak surově nikdy 

neuhodil, ale s čarodějnicí neměl žádné slitování. 

Přiblížilo se ráno, začaly se objevovat první červánky, všechen hnůj už byl na polích, 

Michal otočil naposled vůz ke Lhotě. A vtom ho něco napadlo. To je ono! Bezva! Jedem. 

Tryskem! Nejeli ovšem do statku, před vesnicí zabočil Michal ke kovárně. 

Mezitím se ráno na statku sháněli po selce. Sluníčko už vyšlo a Kalouska doposud 

nikde. Jindy už za svítání láteřila, čeládku honila do práce, teď byl na statku nebývalý klid.    

Ve světnici selka nebyla, ani v kuchyni, ba ani v komoře, ve chlívě, ve stáji, jako by se po ní 

zem slehla. Najednou prostě zlá selka nebyla. Děvečka se už už chtěla rozběhnout k rybníku 

za statkem, jestli tam snad panímáma, nedej, Bože, ale stávají se různé pády, ani vyslovit to 

nemůžu…  

Někdo zabouchal na vrata. Pantáta otevřel. Dovnitř se přihrnul jak velká voda Michal 

s prázdným hnojným vozem, ve kterém měl zapřaženou pěknou novou kobylu. 

„Co to je?“ 

„Kdes byl? A kde jsi vzal tu klisnu?“ 

„Co to má znamenat?“ 

A Michal nic. Jen se potutelně usmíval:  

„Kde je Tonda? Běžte ho vzbudit do přístodůlku.“  

Pantáta Kalous obcházel kobylu ze všech stran, poplácával ji po širokém zadku, 

prohmatával jí břicho, otevíral jí hubu, aby se jí podíval na zuby, a pořád to nemohl pochopit. 

A Michal nic, čekal, až přijde Tonda. 

 „No, pantáto, kobyla je to pěkná, to máte recht, a pracovitá. Veškerý hnůj ze statku 

vyvezla. Ale vůbec nebyla okovaná. Tož jsem s ní zajel ráno do kovárny. Budete muset kováři 

ty čtyři podkovy zaplatit. Dal jsem ji okovat na zadní i na přední.“  

„Tondo, kamaráde, kde jsi, pojď se taky podívat! To jsi ještě neviděl! Ale radši všichni 

trochu ustupte. Abyste pořádně viděli.“  

A Michal stáhl kobyle z hlavy ohlávku. Júúú! Kobyla zmizela a místo ní byla v hnojném 

voze zapřažená selka Kalousová. Okovaná na všech čtyřech. No, to svět neviděl a pes nežral! 
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VYPRÁVĚNKA O SMÍRČÍM KŘÍŽI U SVINAR 

Babka Cejnarová, široko daleko známá bylinářka a kořenářka, co bydlela v malém 

domku na samém kraji Bělče, sbírala do bandasky ve svinarském lese borůvky. Radovala se, 

jak jsou letos veliké, za chvíli bude mít plnou bandasku. A v lese bylo navíc po ránu ticho, jen 

drobní ptáčci zpěváčci koncertovali ve vyšších tóninách, zatímco holub doupňák jim k tomu 

co chvíli basoval. Věru krásně bylo v tichém lese, babka Cejnarka si přímo libovala.  

Ale ne! Do té idylické tišiny se náhle jako skřípání nenamazaného vozu ozvalo halasné 

lidské povykování a pískání, které se ke kořenářce rychle blížilo. Co to je? Cejnarka přestala 

sbírat borůvky a narovnala se. Byla přece jen zvědavá, koho to sem čerti nesou, kdo může 

takhle halasně rušit lesní ticho. A už je spatřila. Dva mladí tovaryši, kolem krku barevné šátky, 

na hlavách frajersky na stranu posazené čepice, v ruce měli hole, kterými divoce máchali 

kolem sebe.  Co jsou asi zač? Odkud jsou? Smáli se, byli rozcapeně veselí, řehtali se jako 

koně, byl jich najednou plný les. Když uviděli Cejnarku  v borůvčí, zrovna se zašklebili: „Baba. 

Ta nosí smůlu.“ A uplivli si přes levé rameno. Nepozdravili, ani se ze slušnosti nezeptali         

na  to, jak se jí daří, jen se rozchechtali.  

Ozvala se tedy Cejnarka: „Pozdrav Pámbu.  A kerýpak vy jste?“  

Zase jen oba vyprskli halasným smíchem:  

„My jsme loupežníci. Bububu, boj se, babo, boj se, už máš na kahánku. Já jsem Franta 

Mordýř.“ „A já Honza Vražda.“ „Pomodli se. Máš připravenej na krchově hrob?“ Zašermovali 

holemi, otočili se k babce zády, ještě po ní hodili prázdnou láhev od kořalky a pokračovali 

v cestě. Docela se bavili tím, jak babku polekali, jak se jí ještě teď klepou kolena.  

Cejnarka se ale vůbec nepolekala, takových týpků a sekáčů už viděla. Napřed jsou 

samé ejchuchu, když je pak ouvej, přilezou ke křížku, Cejnarko, pomoz.  

„Jo, jo, však všeho do času. Vy si taky nejdete do radosti, oba máte k hrobu blíž.“  

Bábu Cejnarku až obešlo, když jí tahle věta vyšla sama od sebe jaksi bezděčně z úst. 

To nebyla kletba, Cejnarka neproklínala, nenadávala, lidem spíš pomáhala, kdepak hněv         

a zloba, to nebyla její pěšinka. A i teď to řekla jen tak jaksi mimoděk, sama ani neví, jak           

a proč to vypustila z pusy. Ale – co se má stát, stane se. Bez lidského vědomí a přičinění.      

Až se jí srdce na chvilku zastavilo z té nečekané předtuchy. Jak ji to mohlo vůbec napadnout? 

Jak se jí tam mezi borůvkami přimotal ten hrob? Zakroutila hlavou. Znovu se raději sklonila 

k borůvkám. Ruce se jí však zastavily. Ti dva mladí šviháci jí nešli z hlavy. Proč zrovna před 

nimi viděla za takového krásného rána smrt? Neznala je, nikdy je neviděla, neví, co jsou zač – 

a přesto… Ta zubatá s kosou ji zaskočila. Cejnarka se sice ještě párkrát shýbla, ale sbírání 

borůvek ji už přestalo bavit, tak se sebrala a šourala se k domovu. Jen to, co vyřkla za těmi 

rozcapenci, jí nešlo z hlavy. 
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Nebyli to loupežníci, kde by se tu taky vzali, to si jen ze staré babky udělali, 

nezvedenci jedni, legraci. Byli to dva rozjívení řezničtí tovaryši, kteří šli do Svinar k sedláku 

Klímovi pro tele, jak to domluvil jejich řeznický mistr Bejček se sedlákem. A aby se jim dobře 

šlapalo, dali si před cestou na tu štrapáci pár panáků kořalky, takže byli rozjaření                      

a rozkurážení jako kdyby šli na svatbu. Celý svět byl jejich, celý svět, zdálo se jim, měli             

u nohou. Aby jim to z Hradce do Svinar líp utíkalo, tak si ještě při cestě notně přihýbali 

z láhve, kterou si vzali s sebou. Ach jo. 

Ve Svinarech přehodili teleti přes hlavu provaz, jak bylo domluveno, vyvlekli je 

z chlíva, sedlák Klíma zaplatil v hospodě litkup, tovaryši si přitom dali pořádně do trumpety, 

protože měli od rána rozpito, takže měli velkou žízeň, no a před polednem se vydali                  

i s teletem na zpáteční cestu. Nohy je bohužel příliš nenesly, v hlavách měli šero, cestu měřili 

hlavně co do šířky. Tele se vzpěčovalo, nechtělo s těmi dvěma opilci jít dopředu, nejraději by 

se vrátilo zpět do jistoty svého chlíva, řezníci je chvíli táhli, chvíli tlačili, přehazovali si provaz, 

co mělo tele na krku, jeden druhému a druhý prvnímu, dohadovali se, hulákali na sebe, 

nadávali si, začali se dokonce hádat, předhazovali si liché soudy, lži a různé výmysly, leccos si 

vyčetli, jak to opilci dělávají, pak najednou padla facka, druhá, třetí, začali se prát. Bušili       

do sebe pěstmi, pak došlo i na hole a řeznické nože, krev stříkala, nakonec se jim v rukách 

zaleskly i sekerky. 

„Co to děláš, ty votroku?“ 

„Tak ty na mě takhle?“ 

„Tak si pojď a uvidíš!“ 

Neuviděl. Ani jeden. Na živu zůstalo jen tele, které měli přivést na porážku. Utíkalo 

zpátky do Svinar, protože se těch dvou mrtvol v tratolišti krve velice polekalo. 

Do roka u cesty, kde lidé našli dva zabité řeznické tovaryše, postavili kamenný kříž. 

Přes jeho ramena vytesali dvě řeznické sekyrky. 

A bylo to zrovna tam, kde před rokem míjeli dva řezničtí tovaryši kořenářku Cejnarku 

v borůvčí.     

 

VYPRÁVĚNKA O TAJEMNÉM HRADECKÉM OHNI 

Primasův syn, přezdívaný Hrdý Julius, se po poledni loudal Máselnou podsíní, to aby 

mu slehl znamenitý oběd od Černého koníčka, a všiml si, že ho už chvíli pozorují nějaké cizí 

oči. Což o to, Julius býval rád, když na něm spočinuly dívčí oči, ale v tuto dobu nebývalo 

v podsíni a na rynku ani živáčka, v poledne bývali hradečtí doma, proto se nyní rychle obrátil, 

aby zjistil, čí oči jej sledují. „Kuš, babo,“ odplivl si. Nesledovala ho totiž žádná kráska, ale 

stará, vychrtlá babice s pronikavýma, slídivýma a zlověstnýma očima. „Co chceš? Stejně ti nic 

nedám, sám nic nemám,“ odbýval Julius, jak se domníval, žebračku. Ta ale nemluvila, jen 
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rukou lákala hradeckého hejska k sobě. Nezabralo to. Hrdý Julius se otočil a houpavým 

krokem se vzdaloval. Žebračka se ale najednou zase ocitla několik kroků před ním. „Co to má 

znamenat? Vždyť kolem mě neprošla. Kde se tu tedy vzala přede mnou?“ A zas nic neříkala. 

„Co chceš? A co jsi zač?“ Babice nic. Jen sáhla do záňadří a mlčky podávala Juliovi                   

na osmerku složený papír. Julius se ostýchal vzít si cokoliv od takové osoby, ale stařenina 

bezzubá ústa se otevřela a zašeptala „poklad“. Tak na tohle slovo Julius slyšel. Poklad, 

peníze, majetek, mamon. Vytrhl žebračce papír z ruky. „Kde?“  

Julius nebyl jen hrdý, ale taky rozhazovačný a marnotratný, ovšem i chamtivý              

a lakomý, co by si dal pro groš koleno vrtat. Tatínek byl sice hradeckým primasem, ale 

nezvedenému synáčkovi velkou apanáž neposkytoval. A to, co mu dával, na Juliovo 

holdování dobrému jídlu a ohnivému uherskému vínu určitě nestačilo. Hrdý Julius byl ale 

jako tchoř – tu něco ukradl z tatínkovy truhlice, samozřejmě opatrně, aby to pan primas 

nepoznal, tu prodal něco, co mu nepatřilo, sem tam si vypůjčil nebo podepsal směnku.          

A přesto se mu pořád peněz nedostávalo. Už se pokoušel i čerta na sebe přivolat, chtěl mu 

totiž za nějaký větší obnos i svou nesmrtelnou duši zaprodat, ale čert se vůbec neukázal. Buď 

měl moc práce s jinými hradeckými hříšníky, nebo Julius neuměl pořádně zaklínadlo 

k přivolání toho zlého. A tu mu najednou nabízí žebračka poklad. Poklad! To slovo sice zní 

Juliovu uchu libě, ale kde by taková babizna vzala poklad? To je podezřelé. „Kdo jsi? Co jsi 

zač? Co za to?“ Jenže Juliovy otázky zůstaly bez odpovědi. Na zvonici jezuitského kostela 

právě odbíjela jedna hodina s poledne. Žebračka zmizela jak pára nad hrncem.  

Polednice! 

Jen složený papír po ní zůstal v Juliově ruce. Rozbalil jej a málem ho trefil šlak. Byl to 

plán k pokladu v hradeckém podzemí.  

Ony totiž staré hradecké domy mívaly dvoupatrové sklepy s lochy, do nichž si 

měšťané v mírových dobách ukládali hlavně maso, zeleninu, soudky s pivem a vínem,            

ve válečných časech zde naopak ukrývali majetek nejcennější. Mezi lidmi se hodně vyprávělo             

o velkých pokladech, ale znáte to, řeč se mluví, voda teče, časem už nikdo opravdu nevěděl, 

co je pravda a co je vymyšleno, taky se nevědělo, kde by ty skrýše s poklady měly vlastně být, 

protože plány od lochů většinou nebyly.  A Julius měl najednou k takovému pokladu plán!    

Co na tom, že je od polednice. To je mi jedno. Jdu na to! Já vám ukážu! To bude život!  

Na severní straně náměstí, někde na podsíni před domem číslo popisné 144, měl být 

zamřížovaný otvor. A tam měl Julius začít. „Poklad bude určitě v podzemní chodbě, která 

vede pod jezuitský kostel,“ rozvažoval Julius. Už mnohokrát slyšel o hradecké podzemní 

chodbě pod náměstím, až do kostelní krypty se jí prý dá dostat, ale nikdy ho nenapadlo,        

že by právě on … Vzal si krumpáč, lopatu, pytel na poklad a balík smolných loučí.  

Po čtyřiceti schodech vešel do chodbovitého sklepa čtyři metry širokého, na kraji 

spoře osvětleného zamřížovaným okénkem v podloubí. Zapálil první louč. Ušel pár kroků        

a hned narazil na dřevěné dveře, které se kdysi zamykaly. Ještě v nich vězel velký klíč. Ale 
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Julius nepotřeboval klíč ani krumpáč, dveře nebyly zamčené, jen se do nich opřel a dveře se 

samy otevřely. Dostal se do čtyřhranné prohlubně. Za ní našel skříně plné starodávného 

oblečení, které už ale bylo zpuchřelé. „Hadry. Staré hadry. Copak jsem vetešník Pinches? To 

mě nezajímá.“  Jeho myšlenky byly zaměřeny jen na poklad. To slovo ho přímo uhranulo. 

Opatrně postupoval ještě dál.  

A najednou, když rozsvítil další louč, uviděl čtyři velké okované truhly. To je ono! 

Žebraččin plán nelhal. Julius nemohl rozčilením ani dýchat. Bude boháčem! Honem si 

připravil pytel a lopatu, raději rozsvítil ještě jednu louč, aby dobře viděl. Krumpáčem chtěl 

otevřít první truhlu. Jak se ale dotkl zámku, vyšlehl proti němu mohutný tajemný plamen.      

A Hrdého Julia už nikdy nikdo nespatřil. 

Po letech našel jeho ohořelou mrtvolu další dobrodruh, který se vydal pátrat              

po hradeckých pokladech také na vlastní pěst. Dopadl stejně. Z hradeckého podzemí se nikdy 

nikdo živý s pokladem nevrátil. 

 

VYPRÁVĚNKA O UMRLICI 

Johanka byla milé venkovské děvče. Trošku venkovsky naivní, ale taky usměvavá, 

pracovitá, takové děvče i do vesnické nepohody. Však ji taky střebešské tetky předpovídaly 

pěknou budoucnost. „Který mužský ji dostane, bude se mít dobře. Šikovná je, vařit umí,        

ke každé práci doma, na dvoře i na poli se umí postavit, to bude dobrá partie. To by tak bylo 

pro vašeho Josku.  On je dobrý truhlář, nebylo by mu s ní špatně. Co říkáte sousedko?“ „Ale 

teta, co vás napadá,“ namítala naoko panímáma Rezková, ačkoli sama dobře věděla, jak 

jejich nesmělý Joska hází po Johance okem, „tolik peněz, jak bude chtít sedlák Sláma, to náš 

Joska nemá. A nezapomeňte, že je v chalupě ještě její bratr Prokop, to bude taky něco 

koštovat.“ Jenže každé zaseté semínko začne klíčit. A když to říká i sousedka Suchánková… 

Sláma byl vdovec, jeho žena mu umřela na suchou nemoc, doma měl kromě Johanky 

ještě staršího Prokopa, kterého podle zdejšího zvyku měl Johančin ženich vyplatit, aby mohla 

Johanka zdědit střebešský půllán. Johance táhlo na šestnáctý rok a tak střebešské tetky 

uvažovaly opravdu aktuálně. Kdopak asi Johanku dostane? 

Ale každá svíčka, i ta nejtenčí, má svůj stín.  A tak se panímáma Rezková dověděla,     

že se Johanka schází u Labe s nějakým vojákem. Cože? Lidskými hubami kalná voda teče.   

Poprvé ho uviděla, když cválal na koni k Hradci a ona šla od řeky s nůší trávy               

na zádech. Byl vysoký, štíhlý, uniforma mu slušela, pod nosem úzký knírek, jak se                    

na vojenského velitele patří. Kaprál od c. k. řadového pěšího pluku č. 18 arcivévody Leopolda 

Salvatora, který byl ubytován v jezuitských kasárnách na Velkém náměstí v Hradci Králové.  

Měl bílé soukenné kalhoty, černé boty, bílý kabátec, ale nárameníky, manžety a ležatý límec 

v tmavočervené barvě (což byla egalizační barva osmnáctého pluku), na hlavě čáku 
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z nepromokavé plsti s lakovaným černým dýnkem, štítkem a podbradníkem, po boku 

poddůstojnickou šavli. Zeptal se jí, jestli jsou v téhle řece ryby, že by si přišel některý den 

zachytat.  

„Přijdeš taky?“  

„Ich bin Johann. Wie heißt du?“ 

„Já jsem Johana. Ve Střebši mi ale říkají Johanko. A na ryby nechodím.“  

Otočila se, nadhodila nůši a plavným holčičím krokem odcházela. Holka jako homolka, 

jako koukolka! Johann na ní mohl oči nechat. „Tu musím mít!“ otočil ryzáka, co na něm 

seděl, stiskl ho silně koleny, dva tři skoky a už byl na dívčině úrovni. Shýbl se z koně,                

a protože byl chlap jak se patří, zdvihl ji i s nůší trávy a posadil před sebe na koně.  

A už tě mám, krásná Johanko, v náručí! Než přijeli na střebešskou náves, jen tak, 

jakoby mimochodem, políbil Johanku zezadu na krk, když se nic nedělo, políbil ji i na tvář. 

Nedala mu facku, jak trochu čekal, a to jednak proto, že neměla volné ruce, protože se 

křečovitě držela ryzákovy hřívy, jednak proto, že se jí to vlastně líbilo, neboť ji dosud žádný 

mládenec ještě nepolíbil.  

Právě v tom okamžiku se Johanka rozhodla, že s ním na ty ryby půjde. 

 „Morgen?“  

„Jo, zítra.“  

„Natürlich?“ Když ji postavil na zem, shýbla se a z nůše jarní trávy vzala stvol 

pryskyřníku s drobnými žlutými květy a podala mu jej. Sundal si z hlavy čáku a pryskyřník 

zastrčil za císařskou orlici. Na Johanku to udělalo ohromný dojem. Pro ni to bylo něco jako 

vyznamenání. Dala kytku mládenci. Byl skoro jako její ženich.  

Johann si samolibě pohladil úzký knírek, mlaskl na ryzáka a vyrazil k Hradci.   

Ty budeš moje rybička! Na tebe mám už dobře políčeno!  Tebe dostanu! 

„Johanka a Johann, jak to jde krásně dohromady,“ broukala si Johanka, která se         

do Johanna na to šup zamilovala. Jenže Johann von Hübelbauer byl vojenský hezoun, haur     

a frája z Drážďan a ne poctivý a rovný chlap z Berouna.  A vůbec ho nenapadlo, aby se 

s náhodnou venkovskou známostí hrnul k oltáři nebo dokonce se přiženil do Střebše, jak si to 

Johanka malovala.  

Já jsem volný jako pták, pomiluju, nechám tak, má milá Johanko. 

Následující týden se Johanka snažila Johanna získat a pevně k sobě připoutat, 

přesvědčovala jej, v nejkrásnějších barvách mu malovala jejich společnou budoucnost, 



 137 

Johanka a Johann, jak to jde krásně dohromady, slibovala. Dala by mu všecko. Dala by se      

za něho i na kříž pověsit.   

Bylo to marné. Johann se už neukázal, ba dokonce se před ní schovával, protože mu 

koneckonců celá ta pastorální avantýra s venkovskou husičkou připadala ubohá                       

a prostoduchá. 

O svatém Antonínu, ochránci zamilovaných, stála brzy ráno u Slezské brány, kterou 

vycházeli infanteristi na venkovní cvičiště, bledá Johanka a čekala na svého kaprála. Chtěla 

mu říct něco moc důležitého.  Přišla za ním až k hradeckým hradbám. Vojáci po ní občas 

hodili hlasitou poznámku, Johann na ryzáku odvrátil hlavu. „Johanne, stůj!  Zastav! Čekám 

s tebou dítě!“ Pochodující infanteristi se škodolibě rozchechtali.  To si teda náš kaprál zavařil! 

Venkovanka! Dobře mu tak, frajerovi! 

Vydala se zpátky do Střebše. „Jak to jen řeknu doma? Pantatínkovi a Prokopovi? Bude 

to ostuda pro celou rodinu. Co si počnu?“ 

„Děvče, děvče, ty vypadáš!“ Zastavila ji na cestě panímáma Rezková. „Stalo se něco?“ 

Johanka zavrtěla hlavou.  Hrdlo měla stažené pláčem, ani mluvit nemohla. A taky nechtěla. 

Co bude Rezkové povídat.   

Bystrým ženským očím ale nic neuniklo. „Johanko, děvče, ty jsi v jiném stavu! S kým?  

S tím kaprálem z Hradce? Kdy bude svatba?“ Johanka se nahlas rozplakala. „No tys tomu 

dala! To je neštěstí! Co teď budeš dělat?“ Na poslední otázku tetky Rezkové neznala 

odpověď. „Vidíš, vidíš, a to jsem si myslela, že byste to mohli s naším Joskou dát dohromady. 

Kouká jenom po tobě, na žádnou jinou se ani podívat nechce, s Prokopem jsou nejlepší 

kamarádi, nebylo by to špatné, myslela jsem si. Ale tohle?  Aby si bral svobodnou matku 

s panchartem?  Ani náhodou. To bych ho musela vydědit. On truhlář, a dobrý truhlář, to zas 

musím říct, aby si přivedl takovou nějakou vojenskou poběhlici?“ 

Johanka už to dál nemohla poslouchat. Na tetčinu tirádu nic neřekla a šla 

bezmyšlenkovitě jako náměsíčná dál. Do vesnice nechtěla. Šla a šla a zastavila se až               

na labském břehu, kde se na jaře setkala s kaprálem. V hlavě jí stále hučela otázka staré 

Rezkové: „Co teď budeš dělat?“ 

Studená voda jí sahala už po kolena. Setřela si slzy, namočila ruce do studené vody                   

a ochladila si obličej. „Bože můj,“ pokřižovala se Johanka, „odpusť mi i tento hřích.“ 

A jen kruhy na labské hladině svědčily ještě chvíli o tom, co se tu stalo. 

„Josko,“ ozval se na prahu truhlárny Prokop, „neviděls naši Johanu?  Od rána jsem ji 

neviděl, doma nebyla, teď už bude skoro poledne a plotna je studená.“ Joska jen naprázdno 

polkl a pohodil hlavou směrem k chalupě, ze které vyšla panímáma.  
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Mládenci se rozběhli jako o závod k řece. Na vrbové větvi se zachytil Johančin šátek. 

„Počkej tady,“ křikl Prokop na Josku, „běžím do vsi pro lidi.“ 

V pátek Joska s Prokopem Johanku tiše pochovali.  Za hřbitovní zdí.  Byla umrlice. 

Sebevrazi se do posvěcené země nesmějí pochovávat. A taky se jim nezvoní.  

Přesto se tentokrát ze zvoničky na návsi umíráček ozval. To sedlák Sláma zatahal jen 

několikrát za provaz, ale když se ze zvoničky ozvalo „u – mr – li – ce – u – mr – li – ce“, skácel 

se k zemi. Srdce mu puklo bolestí. 

V sobotu ráno stáli u kasárenské vrátnice dva venkovští chasníci a vehementně se 

dožadovali rozmluvy s kaprálem von Hübelbauerem.  

„Was wünschen Sie, bitte, meine Herren? Co pro vás mohu udělat?“ 

„Přišli jsme pomstít Johanku, ty vrahu. Oko za oko, zub za zub.“ 

„Nerozumím. Nevím, co chcete.“ 

„Zabít tě. Kvůli tobě se Johanka i s dítětem utopila, kvůli tobě, ty gaunere, umřel           

i otec.“ 

„Já za nic nemůžu. Sama to chtěla. Verstehen Sie?“ Johann si samolibě pohladil svůj 

knírek. To jim to dal! Byl přesvědčen, že ty dva venkovské prosťáčky ukecal. 

Mládenci se otřásli vztekem. Joska se rozmáchl pravou rukou a trefil se do té pyšné 

tváře. Johann sáhl bleskurychle po bambitce a vystřelil. Joska se sesunul k zemi. Zazněl ještě 

jeden výstřel a Prokop ležel vedle Josky. Na dláždění se objevila krev. Z kasáren vyběhli 

vojáci. Na zemi uviděli dva mladé venkovské chasníky, proti nim a nad nimi stál chvějící se 

kaprál Johann von Hübelbauer. Velitel stráže se na nic neptal. Johanna nechal odvést            

do plukovní šatlavy, oba mrtvé odnesli vojáci do márnice. Pak se velitel stráže ohlásil                

u plukovníka Stammbachera, velitele hradecké pevnosti. 

V pondělí zasedal vojenský soud, Armeegericht. Neuvěřil Johannovu tvrzení, že ho 

neznámí vesničané ohrožovali na životě.  

„Holýma rukama, mein Herr?“  

Kaprála nejdříve obžalovali z dvojnásobné vraždy, když se dopátrali začátku a rozpletli 

tu celou nešťastnou střebešskou historii, připočítali to ostatní Johannovi jako přitěžující 

okolnosti. Rozsudek vojenského tribunálu byl jednomyslný: smrt.  

Pro uklidnění obyvatelstva, především střebešského, bude trest smrti vykonán 

veřejně a exemplárně. Vrah nebude zastřelen, jak je u vojska zvykem, ale městský kat mu 

setne hlavu na popravčím místě, kde se říká Na spravedlnosti.  
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Od rána toho osudného dne se shromažďovaly na popravišti davy lidí. Bylo horko, 

dusno, všudypřítomný prach. Nedalo se skoro dýchat. Slunce stoupalo po obloze a pálilo       

a pálilo. A k tomu ještě celá ta vzrušená atmosféra a ceremonie.  

Exekuce byla stanovena na dvanáctou hodinu polední. Konečně zazněl z kostelní věže 

polední zvon. S jeho posledním úderem se ozval rachot vojenských bubnů a na popravčí 

lešení přivedli odsouzence. Už to nebyl ten sebevědomý frajerský kaprál, měl jen plátěné 

kalhoty a byl bos. Ruce měl spoutané za zády, byl bledý, pevně semknuté rty, nevyspalé oči 

se samy zavíraly před palčivým poledním sluncem. Vojenský žalobce přečetl rozsudek.            

A znovu silný rachot bubnů dvanácti vojenských bubeníků osmnáctého řadového pěšího 

pluku. Katův holomek kupodivu rozvázal Johannovi ruce. Odsouzenec byl ovšem přinucen 

pokleknout a položit hlavu na špalek. S jistou grácií pak zatočil kat třikrát dlouhým a těžkým 

mečem nad hlavou, znovu bubny, a plnou vahou dopadl meč za hlavu odsouzeného. 

Z přeseknutých krkavic vytryskl mohutný proud krve, uťatá hlava spadla na lešení. Holomek ji 

zdvihl a ukázal všemu lidu. Odsouzencovo tělo náhle ochablo a pak se pomalu sesunulo       

do kaluže krve. Shromáždění vydechlo.         

Z nebe sjel najednou blesk, druhý, třetí, místo bubnů se ozvaly hromy, černé mraky 

zakryly slunce. Spustil se prudký liják. Nastal zmatek, úprk, lidé se chtěli schovat před 

bouřkou.  

A v tom mumraji si nikdo ani nevšiml, že bezhlavý voják vstal od popravčího špalku, 

useknutou hlavu si nasadil zpátky na krk a z popraviště vratkým a pomalým krokem odešel. 

 Šel a šel, až došel ke kapličce na křižovatce cest – jedna cesta vedla do Střebše, jedna 

do Hradce, ta třetí mířila přes luka k Labi. Na ni upřel mrtvý kaprál svůj pohled.  Jeho oči se 

nejdříve dívaly jakoby rozšířenými zornicemi, pak se pomalu zavíraly a zavíraly a vojákovo 

tělo se zvolna sunulo k zemi. Když dopadlo, hlava se znovu od těla oddělila a odkutálela se 

pár kroků dál. Bylo po podívané. 

Panímáma Rezková později objednala u truhláře do výklenku kapličky dřevěný kříž. 

Dnes už je všechno jinak.  Změnila se doba, změnily se poměry i mravy. Jen lidé zůstali 

stejní. Šťastní i nešťastní, dobří i zlí, hodní i darební. Stejně tak i láska a nenávist, život a smrt, 

hřích a odpuštění. A pokání.  

Tak to vždycky bylo, je a bude. Na věky věků. In saecula saeculorum. 

A Johančin nešťastný příběh dnes už připomíná jen název starého labského ramene – 

Umrlice. 
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VYPRÁVĚNKA O BEZHLAVÉM STRAŠIDLE 

Pan Tadeáš Hrudka alias Hruďa, mezi čtyřiceti a padesáti, se vracel do svého rodného 

města posledním nočním vlakem. Hlava mu třeštila novými dojmy. Tři dny totiž prožil            

na základně Modrý klíč na Festivalu magie, kouzel, čarodějnictví, šamanismu a pohanství. 

Když vyšel před hradecké nádraží, bylo už po půlnoci, trolejbusy nejezdily, na taxík neměl 

peníze, hodil si tedy poloprázdnou tašku přes rameno a vykročil. Bydlel ve staré části města 

na Malém náměstí v domě č. 111. 

Byl to starý dům, ale to Tadeášovi zrovna vyhovovalo. Měl rád staré věci i domy, rád 

si připomínal minulé děje, no a kde nebylo dostatek historických faktů a hodnověrných 

důkazů, rád si minulé děje domýšlel a vymýšlel. Jaké by to bylo, kdyby se ocitl pár století 

zpátky? Co bych asi zažil? Určitě by to byla senzace. To by se mi moc líbilo. Moderní doba je 

bez vzletu a fantazie.  To kdysi se určitě žilo jinak a líp.  

Svižně prošel až k Labi dlouhou ulicí Karla IV., která ho přes své pojmenování moc 

nezajímala, protože pro něj byla málo stará, prosím vás, jen z dvacátého století, přešel přes 

most, minul muzeum a za chvíli už byl v bývalé seminářské zahradě. Zvolnil krok, aby si 

vychutnal atmosféru nočního parku. Tady se mu rozhodně dýchalo volněji než v rušných 

městských ulicích, tady si mohl nakrásně představovat, co se tu asi mohlo kdysi odehrávat, 

co se tu mohlo dít. Jak to tu muselo být nádherné. Idylické. Chtěl bych tu žít v minulosti. Mít 

tak stroj času… 

Najednou uslyšel Tadeáš kroky. Někdo šel za ním stejným směrem, na pískové cestě 

bylo slyšet kroky. Tadeáš se otočil. Nikde nikdo.  A přece cítil, že se ty kroky blíží. Zastavil se. 

Tajemné kroky nebyly slyšet. Ačkoli pořád nikoho neviděl, Tadeáš cítil, že někdo stojí docela 

blízko. Docela slyšel jeho dech, ale pořád nikoho neviděl.  Štípl se pro všechny případy          

do ruky, au, ale fyzicky tam pořád nebyl nikdo přítomen. Aspoň nikoho neviděl. „Dobrý 

večer,“ bezděčně vyklouzlo Tadeášovi z úst. „Dobrý večer i vám,“ ozvalo se ze tmy. A Tadeáš 

nevěřil svým očím.  Až se lekl. Vedle něj zničehonic stál na pískové cestě bezhlavý muž. 

Zjevení. Duch. Tadeáš polkl.  Tak tohle ho skutečně nikdy ani při největším fantazírování 

nenapadlo. Bezhlavé strašidlo.  Podle šatů tak osmnácté století. Úzké kalhoty pod kolena, 

punčochy, do pasu úzký brokátový kabátec, který se od pasu rozšiřoval do měkkých záhybů,                 

pod kabátcem vesta s košilí a  jabot čili ozdobná náprsenka.  

Bez ohledu na neobvyklé okolnosti nečekaného setkání, natáhl slušně vychovaný 

Tadeáš k neznámému ruku: „Buďte zdráv. Jsem rád, že vás poznávám.“ Bezhlavý muž si 

přehodil hlavu pod levou ruku a pravou podal Tadeášovi. Byla studená, ale stisk byl mužný     

a pevný. „Vy se mě nebojíte?“ „Ne. A proč taky?“ „Jsem bez hlavy.“  

„Prosím vás, takových já dnes znám. Vy máte aspoň hlavu v podpaždí. Umíte si 

představit, kolik je dnes lidí, co ztratili hlavu úplně?“  
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„Nepovídejte.“ Ruka bezhlavého muže, kterou Tadeáš pořád ještě držel, se pomalu 

ohřívala. Zaregistrovali to oba. Vzájemně se na sebe podívali.  

„Jsem vrah.“  

„Asi jsem se dočista zbláznil,“ napadlo Tadeáše. Přesto se mu ta absurdita líbila. 

Noční setkání v parku s bezhlavým vrahem – to přece není normální. To by bylo číslo pro ten 

festival magie na Modrém klíči! 

„Jmenuji se Tadeáš Hrudka. A jsem z Malého náměstí.“  

Hlava přikývla. „Já jsem Ješutbor. A říkají mi Klimša. Taky jsem z Malého rynku. 

Z domu Forbelských. Vedle hospody U Ponců.“  

„Ale tam já taky bydlím. Takže jsme sousedi.“  

„Ne. My spolu nesousedíme, my spolu totiž bydlíme. Co vy máte tu maličkou kuchyň, 

tam bývalo moje lože. A já tam stále bydlím, protože nikde jinde pořád nemůžu najít pokoj.“ 

 Ješutborova ruka už měla normální teplotu. Tadeáš ji pustil. Tak on je to vlastně můj 

spolubydlící. Či snad dokonce podnájemník? Nebo je to úplně jinak a já jsem nakonec jeho 

podnájemník? Zakroutil hlavou: „Neposadíme se? Tady na tu lavičku. Teda – můžete-li.          

A máte-li vůbec ještě čas?“ Ješutbor mávl volnou rukou: „Já mám teď spoustu volného času.“ 

„Nepovídejte. A povídejte.“  

Byl jsem jediný syn z bohaté patricijské rodiny. Jako jedináček starších rodičů jsem byl 

hýčkaný a rozmazlovaný. Byl jsem vzpurný, vzdorovitý a nesnesitelný kluk. Všechno vždycky 

muselo být po mém. Když nebylo, byl jsem zlý. Ba i zákeřný. U mě platilo jen já, já, já. Já první 

a jediný. Usmyslel jsem si, že dostanu to nejhezčí děvče z města. Majdalenu. Odmítla mě, 

nechtěla se za mě provdat, protože měla ráda Tandariáše ze sousedního domu. Nedal jsem 

se a nevzdal jsem to. Musí být moje. Musí. Protože já to chci. Byl jsem urputný a posedlý. 

Ano, posedlý. Ďáblem. Tandariáše, svého soka, jsem se nakonec zbavil docela lehce. Nejdříve 

trochu pomluv, pastí a léček, nakonec jsem jej obvinil ze spáchání těžkého ublížení na zdraví. 

Peněz jsem měl dost a za peníze jde všechno. Tandariáš se ocitl před podplacenými soudci. 

Pche, křivopřísežníci, dali se jednoduše koupit. Odsoudili ho. Sice ho nevydali katovi, jak jsem 

si přál a následně jim ostře vytýkal, ale nechali jej odvést do armády a poslali do boje proti 

Turkům.  

Majdalenu jsem si nakonec přece jen vzal. Neměl jsem ji sice po všech těch tahanicích 

kolem Tandariáše pranic rád, ale chtěl jsem ji mít. A protože já jsem to chtěl, vdala se za mě. 

Neměla mě ráda, opovrhovala mnou, věděla o mně totiž mnohé a taky mě rychle prokoukla. 

Doma mi to dávala patřičně znát, jen na veřejnosti jsme hráli spořádanou městskou 

honoraci. Nahoře huj a vespod fuj. Nejdřív jsem se zlobil, že ona byla středem každé 

společnosti, kolem ní bylo pořád plno veselí, zatímco já, krajský asesor, jsem byl pořád sám. 

Pravda, i vážení měšťané ze starobylých rodů ohýbali přede mnou hřbety, ale hlavně byli 
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rádi, když nemuseli být v mé přítomnosti. Byl jsem skutečně nepříjemný, teď to vím. Pak 

jsem dokonce začal na Majdalenu žárlit, nakonec jsem ji začal nenávidět. Ano, nenávidět. 

Lidé mě neměli rádi, neměl jsem žádného kamaráda, ani děti nám Pán Bůh nedal, určitě 

věděl proč. A já jsem byl sám. Pořád sám. To nešlo vydržet. Musel jsem něco udělat. Co ale 

může udělat zlý člověk? Zase jenom něco zlého. A ďábel mi vnukl myšlenku. Otrávil jsem ji. 

Zabil jsem ji. Jsem vrah.“  

Tadeášovi se zatočila hlava a zalapal po dechu. „Zlému se nesmí podávat ani malíček, 

se zlým se, dnes to už vím, neobcuje. Udala mě služka, která mě z Majdalenina návodu 

dlouho sledovala. Byl jsem odsouzen ke ztrátě hrdla i majetku, stejně by neměl po mně kdo 

dědit. Jako měšťanovi a krajskému úředníkovi mi nechali jenom setnout hlavu, nedopustili, 

aby mě kat vpletl do kola nebo mi sdíral za živa kůži, prostě žádnou z těch popravištních 

tortur mě nenechali mučit. Když mi kat setnul hlavu, nehodil ji do drátěného koše, jak bývalo 

zvykem, aby ji vystavil, ale vložil ji na mé zhroucené tělo. „Jako kat plním jen svou povinnost. 

Ublížil jsi. A hodně. Budeš tu strašit jako bezhlavý tak dlouho, dokud tě živý člověk 

nevyslechne a nepodá ti ruku. Bůh ti odpusť.“ Když si potom, až ho kočár z Šibeniční Lhoty 

odvážel, sňal katovskou kápi, byl to – Tandariáš. Ano, byl to on. Dobře jsem jej poznal. 

Tadeáš pochopil, proč mu to Ješutbor povídá. Kruh se uzavírá. Od okamžiku, kdy řekl 

neviditelnému duchovi „dobrý večer“, byl vtažen do soukolí jakési staré historie, starého 

příběhu.  

Co teď? Co dál?  

Ješutborova víčka zrychleně mžikala, jako by chtěla vyplavit z oka smítko, které se 

tam nedopatřením dostalo, rty se mu chvěly, ačkoli z nich nic nevycházelo, pravou ruku si 

položil na odloženou hlavu.  

Tadeáš, který celou Ješutborovu zpověď poslouchal u vytržení, cítil, že musí něco 

udělat, že je to na něm, aby té strašidelné historii udělal konec.  

„Prosím tě, ty naděláš. Já jsem taky sám, taky nikoho nemám, žádné kamarády, 

žádnou spřízněnou duši.“  

 „Vím, znám tě, přece bydlíme spolu. Proto jsem si tě vybral, abys mě uviděl a oslovil. 

Sám být můžeš, ale nepokoušej, Tadeáši, ďábla. Neměj žádné spolky se zlým.“ „Ale vždyť já 

přece …“  

„A co Modrý klíč? Pokoušíš ďábla!“  

„Jenomže – když mě nemá nikdo rád, tak já hledám, musím aspoň…“ 

„Znám to, znám. Nebo spíš - znal jsem to.“  

Ješutbor si zhluboka povzdychl. Že by to nevyšlo? Že se snažil zbytečně? Že by to už 

bylo napořád? Znovu mu zamrkala víčka.  
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Tadeáš bezděčně položil ruku na useknutou hlavu. A jako by jím projela jiskra. Už ví, 

co má udělat. Nemusí, ale má udělat. A taky udělá. Vyskočil z lavičky, opatrně vzal 

z Ješutborových rukou oddělenou hlavu a nasadil ji bezhlavému na krk. Ješutbor se postavil. 

Tadeáš mu podal ruku. Když ale chtěl Ješutbora obejmout, stál u lavičky sám.  

Jenom jitřní vánek zašeptal: „Děkuju, Tandariáši. Sbohem.“ 

  

2. část 

 
Skleničko ty skleněná,    Skleničko ty skleněná, 

ej, dobré vínko z tebja,   ej, dobré vínko z tebja, 

pozdrav Pán Bůh sklenára,   dokáď v tobě krapečka, 

ej, kerý zrobil tebja.    ej,  nepůjdem od tebja. 

 

Skleničko ty skleněná,   Dyž sa z tebja napijem, 

ej, sklenko túfarová,    ej, hneď sme všecí mladší, 

kdo sa z tebja napije,    skleničko ty skleněná, 

ej, grejcar nezachová.    ej, tebja mám najradši. 

 

VÍNO A JAZYK 

    Tato část druhého dílu inspirativního sborníku navazuje na slovník moravského vinařského 

sociolektu, který je otištěn v díle prvním. Chtěl jsem především ukázat vstřícným příjemcům 

jednu z možných cest filologické práce, a to od sběru materiálu až po jeho různé možnosti 

zpracování v podobě konferenčních článků teleologicky zaměřených podle tématu 

konference. Druhým důvodem byla právě ona pověstná „učitelova zásuvka“ z nadpisu.  

    Níže uváděné příspěvky měly sice ohlas na VIII. plzeňské konferenci o slangu a argotu 

(2007), především pak na olomouckých konferencích o víně jako multikulturním fenoménu, 

ale na domácím pracovišti jsem je představit nemohl. Pracoviště nemělo zájem. A tak jsem 

aspoň nyní sáhl do své tajné zásuvky – třeba někoho něco z toho zaujme.   

   Víno a jazyk – dvě lásky, které mě v práci i v životě svorně provázely, nikdy se nehádaly, 

nežárlily na sebe, nechovaly se k sobě nevraživě a nepřátelsky.  A obě jsou nejen strážkyněmi 

odkazu, ale dost možná i smutnými hranečníky na cestě mizejícího specifického sociolektu. 
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 „DAL JIM PÁN BŮH PO MOTYCE A POSLAL JE NA VINICE.“ 

Svatopluk Pastyřík 

I když se v našem materiálovém příspěvku budeme zabývat moravským vinařským 

sociolektem, název jsme si vypůjčili z dvojverší české lidové písně „Šel jest Pánbůh, šel         

do ráje“9. Ten zdánlivý rozpor je dán jednak moravským původem autora, ale také jeho 

několikaletým působením ve východních Čechách. 

Slang považujeme v souladu s ESČ „za svébytnou součást národního jazyka, jež má 

podobu nespisovné nebo hovorové vrstvy speciálních pojmenování (jednoslovných                  

i frazémů) realizované v běžném, nejčastěji polooficiálním jazykovém styku lidí vázaných 

stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým 

potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či 

k zájmové sféře“.10  

Jako moravský vinařský sociolekt pak vnímáme tu specifickou vrstvu národního 

jazyka, která spojena s vinařstvím a vinohradnictvím, ale i s mluvou konzumentů vína, si        

za dlouhá léta své existence vytvořila na Moravě vlastní slovní zásobu. Vzhledem k tomu,     

že významná část moravských vinařských oblastí spadá do východomoravské nářeční oblasti, 

propojuje se lexikální stránka této množiny onomaziologických prostředků s dialektem 

(zejména v hláskové a zvukové rovině), a to především v tzv. lexikálních etnografismech.11  

V rámci zkoumaného lexika jsme dokonce v jeho množině mohli rozlišit 

profesionalizmy (nespisovné názvy terminologické povahy motivované různými důvody – 

druhák, ledovka, nerez) a slangizmy (nespisovné názvy citově příznakové, expresívní               

a důrazem na výjimečnost prostředí i aktivitu mluvčího  a jeho osobního vztahu k nim – 

patok, kočičina, koňský pot). 

Slangové výrazy se objevují zejména jako substantiva, méně často jako slovesa. 

Samozřejmě se dá předpokládat slovotvorné propojení těchto dvou základních slovních 

druhů: tedy že ze substantiva vzniká sloveso, např. košt > koštovat, mest > mestovat, možný 

je ale i postup opačný, kdy ze slovesa je odvozeno  substantivum – stáčet > stáčka, koštovat 

> koštovačka. Samostatná adjektiva se nevyskytují vůbec, v našem materiálu jsou pouze 

zastoupena ve spojení s konkrétním substantivem. Bez jejich přítomnosti by ale aspekt 

slangového výrazu de facto zanikl (fádní víno, zpocené sedlo, studená kachna). 

Obohacování množiny lexikálních prostředků moravského vinařského sociolektu 

probíhá stejným způsobem jako u všech útvarů národního jazyka, tj. především derivací, 

v menší míře též kompozicí. Jednotlivá pojmenování jsou pak tvořena transformací nebo 

transpozicí. Stanovit však přesně, jakým způsobem byl konkrétní název utvořen, je velmi 
                                                           
9
 PLICKA, K. – VOLF, F. – SVOLINSKÝ, K. Český rok. Jaro. 4. vydání (v Odeonu první). Praha: Odeon, 1978. 

S. 87. 
10

 KARLÍK, P. a kol. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 2002. 604 stra. 
11

 Výrazy označující předměty a jevy specifické pro život v určitém regionu. 
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obtížné, a to zejména proto, že často dochází při vytváření slangových pojmenovávacích 

prostředků nejen k tomu, že onomaziologických postupů může být užito více, ale že tyto 

postupy mohou být navíc i různě vzájemně kombinovány.12  

Nejproduktivnějším slovotvorným způsobem je odvozování, a to především                 

u substantiv utvořených z adjektiv a číslovek, které pojmenovávají různé typy vín (růžák, 

řezák, druhák, kvasničák, samorodák, ledovka, slámovka, sudovka), upřesňují obsah sudů 

(dvojka, štverka, pětítka, šesterka) či pojmenovávají různé nádoby a vinařské pomůcky 

(koštýř, koštovačka). Poměrně hojná jsou pojmenování deminutivně meliorativní (čepek, 

kadečka, kohátek, plucárek, trychtýřek, stařinka), názvy dějů (krvácení, scelování, slzení, 

školení, toustování) a pojmenování některých animálních tónů ve víně (kočičina, liščina, 

myšina).   Ve vinařském slangu je ale využíváno i skládání, a to hlavně z důvodů jazykové 

ekonomie (půlvědro, novosad, samotok). 

Pestřejší škálu tvoření sociolektizmů představuje sémantické tvoření, užívající již 

existujících pojmenování, která jsou do tohoto sociolektu jen přenesena. Bývá to nejčastěji 

prostřednictvím metafory (klobouk, mláto, krvácení, myšina, mokrý pes) nebo metonymie 

(fádní víno, hlava, náboj, novina, popeloviny, tank). Tato obrazná pojmenování umožňují         

i vznik frazémů, zejména neslovesných, kdy ze spojení dvou různých slov vzniká slangový 

výraz specifického významu (školení vína, víno z dubu, tvrdé víno, prázdné víno, studená 

kachna, zpocené sedlo, zpocený kůň). 

Ve vinařském sociolektu nalezneme kromě výrazů domácích i slova přejatá, a to 

hlavně z němčiny (zejména z němčiny rakouské), což je dáno především sousedstvím 

moravských vinařských oblastí s oblastmi rakouskými (presúz, kantnýř, koštovat, štopl, 

štampelka) a z franštiny, která mají ale už spíše charakter výrazů internacionálních, protože 

je najdeme i v jiných jazycích (agrafa, buket, demižon, kupáž). 

Za nedílnou součást moravské vinařské mluvy považujeme i pomístní názvy 

vinohradů, viničních tratí nebo vinných sklepů, v jejichž submnožině se navíc skrývá široký      

a pestrý onomaziologický materiál pro různá budoucí mezioborová bádání (Fugle, Lacáry, 

Nivky, Paňháje, Plže, Špýry, Zolos). 

Pokusili jsme se o naši první sondu do moravského vinařského sociolektu, k němuž je 

možné přistupovat, jak jsme se pokusili naznačit, z různých hledisek. Nevyčerpali jsme 

pochopitelně všechno. V každém případě však stojí tento sociolekt za pozornost.  

A co k tomu dodat dnes na závěr? Co jiného, než slovy písně, kterou jsme začínali, 

zdůraznit, co nás ještě na této vinici čeká: 

 

„Jděte, jděte a kopejte, 

                                                           
12

 HUBÁČEK, J. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1981. 214 stran. 
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chleba sobě dobývejte!“ 

Než se chleba dokopali, 

dost se oba naplakali. 

 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA V MLUVĚ MORAVSKÝCH VINAŘŮ 

Svatopluk Pastyřík 

Mluvu moravských vinařů, tedy pěstitelů vinné révy i výrobců vína, nevnímáme pouze 

jako tradiční regionální dialekt odlišující obvykle například dvě sousední vesnice, protože 

území moravské vinařské oblasti je poměrně rozsáhlé (podle Svazu vinařů České republiky 

leží mezi 48°40´ severní šířky v jižním cípu Moravy a 49°20´ v okolí Brna), nově se dělí na čtyři 

vinařské podoblasti (znojemskou, velkopavlovickou, mikulovskou a slováckou) a zahrnuje tři 

sta dvanáct vinařských obcí (a 12 000ha plodných vinic). I když se rozkládá většinou 

v Jihomoravském kraji (jen nepatrně zasahuje do Zlínského kraje), nelze přesto uvažovat      

na takto rozsáhlém teritoriu o tradičním venkovském nářečí. 

Mluvou moravských vinařů (moravským vinařským sociolektem) tudíž rozumíme 

specifickou vrstvu českého národního jazyka, která je spojena s vinařstvím                                 

a vinohradnictvím, ale také s mluvou konzumentů vína (rovněž však i sommeliérů), s mluvou, 

jež si za dlouhá léta své existence vytvořila na Moravě svou vlastní slovní zásobu, která se 

však může lišit oblast od oblasti, a to nejen nářečními znaky.  

Za přirozený základ mluvy moravských vinařů zcela samozřejmě  považujeme lexikální 

zásobu postihující kromě procesu pěstování vinné révy a výroby vína také vlastnosti finálního 

výrobku a pojmoslovnou stránku oblasti degustace a konzumace vína. 

Malý slovník moravské vinařské mluvy, který je přílohou našeho dnešního vystoupení, 

pak zahrnuje zcela pochopitelně nejen výrazy z oblasti obecné a technologické, ale i lexikum 

degustační. 

Za pomoc při shromažďování lexikální zásoby mluvy moravských vinařů při terénním 

výzkumu děkuji především panu Janu Kornellymu, panu Luboši Osičkovi, panu Janu Múčkovi, 

rodině Kučí, paní Darje Sychrové a jejímu muži, v neposlední řadě i paní doc. PaedDr. 

Bohumile Junkové, Ph. D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to za nezištné 

poskytnutí lexikálního materiálu ze svého vystoupení na VIII. konferenci o slangu a argotu 
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v Plzni v r. 2007. Náš lexikální materiál jsme rovněž obohatili také některými výrazy z článku 

Jarmily Vojtové K problematice vinařské nářeční terminologie.13 

Z hlediska našeho tématu by se možná chtělo hovořit i o slangu s jeho výrazovou 

aktualizací spojenou s konkrétním pracovním prostředím, jenže při bližším prozkoumání 

jazykové stránky nejen běžné, hlavně ale pracovní komunikace mezi pěstiteli vinné révy         

a výrobci vína na Moravě dospějeme k poznání, že oním komunikačním kódem, který 

upoutal naši pozornost, není pouze obvykle a tradičně pojímaný slang, ale že to je vlastně 

jistý druh profesní mluvy, poloútvar národního jazyka, který jsme pracovně snad přiléhavěji 

nazvali „mluvou moravských vinařů“. 

Jako profesní mluvu totiž chápe současná česká stylistika „soubor vyjadřovacích 

prostředků určité skupiny zaměstnanců, kteří při práci užívají termínů nebo terminologických 

spojení bez zření k jejich spisovnosti, a to pouze pro jejich výrazovou úspornost a pro jejich 

spolehlivou jednoznačnost v daných pracovních souvislostech“.14 K jejím znakům pak patří 

především stereotypnost, dále i netvůrčí ráz vyjadřování, ale také automatizovanost, opření 

se o vyjadřovací modely, nezřídka tendence k vyjádření exkluzívnosti, ba i hra                           

na exkluzívnost.15 

Tyto znaky jsou identifikovatelné i v našem lexikálním materiálu, který ale navíc 

(proto jej nechceme označit jen za profesní mluvu) vykazuje poměrně častou 

onomaziologickou synonymii (matolinové víno – druhák – pikula – polovičák – grúl – grül), 

zároveň však také odráží přijetím nových či novějších výrazů (rototank, etiketovačka, 

záklopkovačka, zátkovačka, vrtula, toust, laminátka, sněhulák, eurovka) a zánikem výrazů 

starších, které z mluvy moravských vinařů zmizely na základě změn společenských, 

pracovních a technologických (druhy vína:  cibulka, cinifádl, volovočec), dynamičnost lexikální 

zásoby mluvy moravských vinařů. Pojmová stereotypnost a slovotvorná automatizovanost se 

projevuje například u výrazů vzniklých univerbizací (nerezka, bobuláč, kvasničák, slámovka, 

rmuťák, sudovka, svařák, těkavky), využívání vyjadřovacích modelů pak zejména                     

ve frekventovaném spojení shodného atributu s řídícím substantivem víno (alkoholizované 

víno, aromatické víno, babské víno, barikové víno, bezvadné víno, kapúrkové víno, mešní 

víno), tendence k vyjadřování exkluzívnosti hlavně v dvouslovných degustačních výrazech 

(jadrné víno, jalové víno, jiskrné víno, korpulentní víno, nanicovaté víno, opulentní víno; paví 

chvost, zmoklý pes, zpocené sedlo). 

V rámci zkoumaného lexika lze rovněž v  jeho množině rozlišit profesionalizmy 

(nespisovné názvy terminologické povahy motivované různými důvody – druhák, ledovka, 

nerez) a slangizmy (nespisovné názvy citově příznakové, expresívní a důrazem                        

                                                           
13

 VOJTOVÁ, J. K problematice vinařské nářeční terminologie. In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové 

k životnímu jubileu. Eds. M. Čornejová, P. Kosek. Vydání 1. Brno: Host, 2008. 272 stran. ISBN 978-80-7294-

301-2. S. 246-252. 
14

 CHLOUPEK, J. a kol. Stylistika češtiny. Vydání 1. Praha: SPN, 1991. 296 s. ISBN 80-04.23302-3.   
15

 o.c. 
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na výjimečnost prostředí i aktivitu mluvčího  a jeho osobního vztahu k nim – patok, kočičina, 

koňský pot). 

Slangové výrazy se objevují zejména jako substantiva, méně často jako slovesa. 

Samozřejmě se dá předpokládat slovotvorné propojení těchto dvou základních slovních 

druhů: tedy že ze substantiva vzniká sloveso, např. košt > koštovat, mest > mestovat, možný 

je ale i postup opačný, kdy ze slovesa je odvozeno  substantivum – stáčet > stáčka, koštovat 

> koštovačka. Samostatná adjektiva se nevyskytují vůbec, v našem materiálu jsou pouze 

zastoupena ve spojení s konkrétním substantivem. Bez jejich přítomnosti by ale aspekt 

slangového výrazu de facto zanikl (fádní víno, zpocené sedlo, studená kachna). 

Obohacování množiny lexikálních prostředků moravského vinařského sociolektu 

probíhá stejným způsobem jako u všech útvarů národního jazyka, tj. především derivací, 

v menší míře též kompozicí. Jednotlivá pojmenování jsou pak tvořena transformací nebo 

transpozicí. Stanovit však přesně, jakým způsobem byl konkrétní název utvořen, je velmi 

obtížné, a to zejména proto,   že při vytváření slangových pojmenovacích prostředků často 

dochází nejen k tomu, že onomaziologických postupů může být užito více, ale že tyto 

postupy mohou být navíc i různě vzájemně kombinovány.16  

Nejproduktivnějším slovotvorným způsobem obohacování lexikální roviny moravské 

vinařské mluvy je odvozování, a to především u substantiv utvořených z adjektiv a číslovek, 

které pojmenovávají různé typy vín (růžák, řezák, druhák, kvasničák, samorodák, ledovka, 

slámovka, sudovka), upřesňují obsah sudů (dvojka, štverka, pětítka, šesterka) či 

pojmenovávají různé nádoby    a vinařské pomůcky (koštýř, koštovačka). Poměrně hojná jsou 

pojmenování deminutivně meliorativní (čepek, kadečka, kohátek, plucárek, trychtýřek, 

stařinka), názvy dějů v podobě verbálních substantiv (krvácení, scelování, slzení, školení, 

toustování) a pojmenování některých animálních tónů ve víně za pomoci derivačního sufixu –

ina (kočičina, liščina, myšina). Ve vinařském slangu je ale využíváno i skládání, a to hlavně 

z důvodů jazykové ekonomie (půlvědro, novosad, samotok). 

Pestřejší škálu tvoření sociolektizmů představuje sémantické tvoření, využívající již 

existujících pojmenování, která jsou do tohoto sociolektu jen přenesena. Bývá to nejčastěji 

prostřednictvím metafory (klobouk, mláto, krvácení, myšina, mokrý pes) nebo metonymie 

(fádní víno, hlava, náboj, novina, popeloviny, tank). Tato obrazná pojmenování umožňují         

i vznik frazémů, zejména neslovesných, kdy ze spojení dvou různých slov vzniká slangový 

výraz specifického významu (školení vína, víno z dubu, tvrdé víno, prázdné víno, studená 

kachna, zpocené sedlo, zpocený kůň). 

Vzhledem k tomu, že významná část moravských vinařských podoblastí patří                 

k východomoravským nářečím, propojuje se lexikální stránka této množiny 
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onomaziologických prostředků rovněž s dialektem (zejména v hláskové a mluvnické rovině, 

např. cúnek, grúl, míšat, měřat), a to především v tzv. lexikálních etnografismech.17  

V mluvě moravských vinařů, v jejich sociolektu, nalezneme kromě výrazů domácích      

i slova přejatá, a to hlavně z němčiny (zejména z němčiny rakouské), což je dáno především 

sousedstvím moravských vinařských oblastí s oblastmi rakouskými (presúz, kantnýř, 

koštovat, grúl, greft, frýd, šlauch, špunt, štopl, štampelka) a z francouzštiny, která mají ale už 

spíše charakter výrazů internacionálních, protože je najdeme také v jiných evropských 

jazycích (agrafa, tiráž, barik, buket, demižon, kupáž). 

Za nedílnou součást moravské vinařské mluvy považujeme i pomístní názvy 

vinohradů, viničních tratí nebo vinných sklepů, v jejichž submnožině se navíc skrývá široký      

a pestrý onomaziologický materiál pro různá budoucí mezioborová bádání (Fugle, Lacáry, 

Nivky, Paňháje, Plže, Špýry, Zolos). 

Dynamika lexikální roviny moravské vinařské mluvy je hlavně podmíněna 

technologickými proměnami při pěstování vinné révy a zpracování vína. I když jsme se při 

našem šetření setkávali v autentickém prostředí převážně s pesimistickými názory na další 

existenci vinařské mluvy („to už nikdo nepoužívá – to neznám – to tak ještě náš stařeček“), 

přesto jsme ji s gustem zaznamenávali, a to jednak s vědomím, že za nějaký čas může být 

skutečně ještě hůř, jednak i proto, že tento pesimismus nesdílíme, protože projevuje-li se 

v lexikální rovině moravské vinařské mluvy pružná stabilita jazyka, jak ji zachycuje náš 

slovník, zdaleka ještě neklepe smrt na dveře. Ale je možná nejvyšší čas mluvu moravských 

vinařů zachytit a zaznamenat.  

Třeba si to vysvětlíme a pochopíme to – až se v neděli setkáme ve sklepě o hrubé.  

 

VINAŘSKÁ HODONYMA 

Svatopluk Pastyřík 

Nejvíc vinných sklepů (650) mají v České republice ve Velkých Bílovicích (okr. Břeclav), 

v nichž vinné sklepy tvoří vlastně samostatné městečko. Kvůli snazší orientaci turistů v něm, 

přišli místní vinaři s iniciativou originálně pojmenovat jednotlivé uličky a prostranství. A tak 

od 15. března 2008 mají ve Velkých Bílovicích soubor vinařských hodonym. 

Tři náměstí nesou jména světců, patronů vína – náměstí sv. Urbana, náměstí sv. Jana 

a náměstí sv. Martina. Jedenáct uliček mezi vinnými sklepy dostalo název podle odrůd vín, 

které zdejší vinaři pěstují. Je zde tedy ulička Cabernetová, Frankovková, Müllerová, 

Muškátová, Neuburgová, ulička Portugalová,  Rulandová, Ryzlinková, Svatovavřinecká, 

ulička Tramínová a ulička Veltlínová. Kromě toho je zde ale také ulička Habánská 
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(novokřtěnci, habáni, přišli do Velkých Bílovic na panství Žerotínů už v 16. století), ulička 

Hotařská (hotaři byli voleni v obecním shromáždění a měli za úkol dohlížet nad pořádkem    

ve vinicích), ulička Desátková (zde se odevzdávaly desátky určené vrchnosti), ulička 

Horenského práva. Samozřejmě zde mají také svou uličku všichni vinaři – jmenuje se, jak 

jinak, Vinařská. 

Jistou kuriozitou mezi vinařskými hodonymy je ulička Prezidentská (tou se jel kdysi 

podívat na moderní výsadbu vinohradů prezident Antonín Novotný. Je zde sice po jeho 

návštěvě pojmenována ulička, i když se soudruhu prezidentovi vinohrady příliš nezamlouvaly 

a za nejprogresivnější plodinu pro pěstování údajně označil kukuřici. Ta zde ovšem svou 

uličku nemá.). – http://www.agroseznam.cz  

 

PŘÍVLASTKY V SOCIOLEKTU MORAVSKÝCH VINAŘŮ 

Epithets in the Moravan viticultural sociolect 

Svatopluk Pastyřík 

Mluví-li o přívlastku vinař, myslí na kvalitní víno s přívlastkem, jež se podle Vinařského 

zákona z roku 1995 smí vyrábět na Moravě a v Čechách jen  ve třech druzích – kabinet (musí 

mít nejméně 19 stupňů cukernatosti), pozdní sběr (musí mít nejméně 21 stupňů 

cukernatosti) a výběr z hroznů (musí mít nejméně 24 stupňů cukernatosti), budu-li mluvit      

o přívlastku ve svém příspěvku já, budu mluvit o determinátorech, které ve spojení 

s apelativními substantivy víno, burčák vytvářejí nominální skupiny onomaziologické 

strategie ve vinařském sociolektu. 

V onomaziologickém materiálu, který jsme zde představili v loňském roce v podobě 

„Malého slovníku moravské vinařské mluvy“, ale i na různých internetových stránkách, 

týkajících se téhož okruhu, zaujímají kvantitativně významné místo determinátory substantiv 

označující různé druhy a typy vín. Jsou to především shodné atributy, v menší míře i atributy 

neshodné, které blíže determinují výraz víno, event. burčák. 

Dává-li vinařský moravský sociolekt přednost kongruentnímu atributu v antepozici 

před výrazem víno, je to v souladu se systémovým charakterem češtiny, v níž platí,                

že vázanost atributu na substantivum se projevuje rovněž v postavení přívlastku: principiálně 

totiž o českém atributu  platí, že stojí buď těsně před substantivem (jako atribut 

kongruentní), s nímž vytváří zmíněné nominální skupiny, nebo stojí těsně za ním jako atribut 

nekongruentní. 

Postponovaných přívlastků ke slovu víno jsme zachytili v našem materiálovém sběru 

poměrně málo. Ve všech případech se ale jedná o předložkové vazby: s genitivem se pojí 

předložka bez (víno bez ducha; víno bez těla) a předložka z (víno z dubu), s lokálem předložka 

http://www.agroseznam.cz/
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na (víno na koštu), s instrumentálem předložka s (víno s bleskem; víno s duchem; víno 

s pavím chvostem; víno s přívlastkem). 

Oproti tomu jsem posbírali na dvě stě nominálních skupin tvořených shodným 

atributem a substantivem víno/burčák.  

Některé z nich mají platnost synonymickou (těžké víno – hutné víno,  dolihované víno 

– fortifikované víno, kovové víno – inkoustové víno, harmonické víno – vyvážené víno, hebké 

víno – jemné víno, měkké víno, lehké víno atd.), některé výrazy naopak vytvářejí antonymické 

dvojice, opozice (dlouhé víno – krátké víno, buclaté víno – hranaté víno, ženské víno – 

dvojchlapské víno apod.). 

Z emocionálního hlediska se pak často jedná o názvy pochvalné, tedy determinátory 

s pozitivním hodnocením (pikantní víno, šťavnaté víno, jadrné víno, bohaté víno, tlusté víno), 

oproti nim stojí determinátory s hodnocením negativním (hubené víno, jalové víno, krátké 

víno, fádní víno, nudné víno, drsné víno). Z těch jsou dokonce některé přívlastky umocněny 

negativními prefixy ne- (neharmonické víno, nevyvážené víno, nesdílné víno, nevýrazné víno, 

nevyvinuté víno) a bez- (bezduché víno, bezvýrazné víno). 

Většina atributů charakterizujících a blíže určujících výraz víno patří do degustačního 

slovníku, část jich patří do slovníku technologického, třetí skupinu tvoří výrazy ze slovníku 

obecného. 

Kromě primárních dominant, které mají v degustačním slovníku nejdůležitější význam 

pro výběr onomaziologického determinantu, jako jsou     

a) buket (soubor vůní ve víně; kytka, květina) či aroma (primární vůně typická pro 

některé odrůdy): aromatické víno, buketní víno, hřejivé víno, komplexní víno, květnaté víno, 

opulentní víno, parfémované víno, petrolejové víno – uzavřené víno, vrtkavé víno,   

b) extrakt, který dodává vínu tělo (dlouhé víno, víno s pavím chvostem, extrakční víno, 

hutné víno, těžké víno, korpulentní víno, napnuté víno, ohnivé víno, opojné víno, robustní 

víno, štědré víno, tělnaté víno, trávové víno, tučné víno – hubené víno, vodnaté víno, tenké 

víno, jalové víno, jednoduché víno, krátké víno, ploché víno, prázdné víno, přezrálé víno, 

strohé víno, štíhlé víno), 

c) dojem, který víno vytváří v ústech (buclaté víno, čisté víno, delikátní víno, 

harmonické víno, vyvážené víno, hebké víno, hladké víno, zaobalené víno, jiskrné víno, 

kompletní víno, kulaté víno, pitelné víno, plné víno, poddajné víno, přepychové víno, špičkové 

víno, sametové víno, typické víno, vyrovnané víno, vyškolené víno, vznešené víno, zralé víno, 

ženské víno),  

d) dochuť (tedy chuťový dojem, který přetrvává v ústech po polknutí): bohaté víno, 

víno s pavím chvostem – váhavé víno.  
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V technologickém slovníku ovlivňuje výběr determinátorů objem kyselin (pikantní 

víno, šťavnaté víno – fádní víno, mdlé víno, nudné víno – hranaté víno, ostré víno, 

punčochové víno, tvrdé víno, trpké víno), tříslovin (jadrné víno – drsné víno, hrubé víno), 

někdy je výběr determinátoru onomaziologicky ovlivňován oběma ukazateli, např.  kousavé 

víno, měkké víno, strohé víno, a objem alkoholu ve víně (alkoholizované víno, dolihované 

víno, fortifikované víno, hutné víno, těžké víno, připálené víno, tlusté víno – lehké víno, 

nevtíravé víno). Vinaři ve své komunikaci odlišují vybranými determinanty nejen protilehlé 

pozice (tlusté víno – tenké víno, tučné víno – hubené víno), ale i pozice mezistupňové (slabší, 

menší, jemnější než…). Je jasné, že triádou možností výběru pojmenování se 

onomaziologická škála determinátorů značně rozšiřuje a nabízí tak více možností přesnějšího 

vyjádření. Nejpestřejší repertoár determinátorů však mají v tomto slovníku nominální 

skupiny označující vína vadná, nepovedená, tak říkajíc nepitelná: víno zabřesklé, 

nedokvašené, mýdlový burčák, přešlý burčák, nakvašené víno, pohnuté víno, natažené víno, 

neharmonické víno, nevyvinuté víno, otesané víno sirkové víno, strhané víno, šeptavé víno, 

šuškavé víno, utáhané víno, vzdušné víno, zlomené víno, zoxidované víno, zvětralé víno, 

zvrhnuté víno. 

Za sekundární motivy pro výběr determinátorů považujeme na základě analýzy 

získaného materiálu  

a) místní určení (archivní víno, barikové víno),  

b) časové určení (svatomartinské víno, víno pro každodenní konzumaci), 

c) stáří (letošní víno, mladé víno),  

d) určení původu a různých průvodních okolností (bobulové víno, bylinné víno, 

kvasnicové víno, lékořicové víno, švestkové víno, marmeládové víno, máselné víno, medové 

víno),  

e) přítomnost cukrů (kabinetní víno),  

f) různé úpravy (impregnované víno, kořeněné víno).  

Mezi těmito pojmenováními však stojí určitě za povšimnutí pozornost, kterou vinaři 

věnují mladým vínům (mladé víno, nerozvinuté víno, zelené víno, agresivní víno, lehké víno, 

nesdílné víno, peprné víno, pikantní víno, přístupné víno, snadné víno, svěží víno). Jsou si totiž 

velice dobře vědomi toho, že mladá vína se teprve budou vyvíjet a rozvíjet své zatím skryté 

kvality, obrazně řečeno, že mají teprve život před sebou, a proto jsou jejich determinanty 

obsahově odlišné od přívlastků zralých a hotových vín (plně vykvašené víno, uleželé víno, 

řízné víno). 

Co se týče barev, které z degustačního hlediska nehrají při determinaci vín 

významnější roli, v obecném slovníku se vyskytují přívlastky: bílý (Rulandské bílé), červený 



 153 

(Tramín červený), růžový (růžové víno), zelený (Sylvánské zelené), modrý (Modrý Portugal, 

Rulandské modré), šedý (Rulandské šedé). 

Zcela stranou dnes ponecháváme determinující detoponymická adjektiva (Bzenecká 

lipka, Starohorské, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Muškát moravský), která mají zcela jiný 

význam a funkci. Od výše uvedených příkladů apelativních determinátorů se odlišují hlavně 

tím, že jsou determinátory propriálními. Jsme tedy i v této sféře svědky lingvistických 

odlišností mezi apelativy a proprii. 

Shrneme-li výše uvedené, pak nejširší škálu determinátorů mají v degustačním 

slovníku vína podle dojmu, který v ústech zanechávají, a to jednak v pozitivním hodnocení, 

jednak i v hodnocení negativním, v technologickém slovníku pak vína vadná. Z jazykového 

hlediska věnují vinaři ještě velkou pozornost vínům mladým. 

Za zvláštní pozornost stojí determinátor vománkový, přestože jej ve Slovníku 

spisovného jazyka českého nenajdeme, a přitom jej známe ze spojení vománkové víno. 

Vladimír Menšík v knize „Dary Vladimíra Menšíka aneb Strom mého veselého života“ 

připomíná jednu historku s Lubomírem Kostelkou, v níž se toto nominální spojení 

(pravděpodobně autorské) objevuje: „…a teď to víno vám bylo lehké, jak se říká na Moravě: 

lehké, ale veselé, lidi hned začali todle … tam někdo hrál, aniž měl kytaru. Jenže chutí to bylo 

takové zajímavé, to víno chutnalo jako víno, ale taky jako griotka a jako vermut a takže: 

„jakýs říkal, Lubošku, že to je?“ říkal: „Vománkový“. K tomu je ovšem nutno ještě dodat, že 

ve Znovínu skutečně vyrábějí, snad právě kvůli Vladimíru Menšíkovi, Vománkové víno, tedy 

známkové jakostní víno „jedinečné víno sestavené dle originální receptury č. 3 z odrůdy 

Veltlínské zelené ze znojemské vinařské podoblasti a utajeného poměru několika 

aromatických odrůd, které z toho vína činí opravdový originál“. 

Přívlastků při hodnocení vín je skutečně velké množství. Je to až zarážející v porovnání 

s minimálním počtem adjektiv, která při běžné komunikaci používáme. Zatímco náš 

každodenní jazyk je většinou chudý, plochý a šedivý, vinařský sociolekt atributy hýří. Se vší 

pravděpodobností je to dáno jednak společenskou potřebou a funkčností konkrétních 

determinátorů, za druhé pak také onomaziologickou obrazností jednotlivých pojmenování, 

třetím faktorem je nejspíš jistá neoddiskutovatelná emocionalita vinařského sociolektu. 

Na závěr si ale nemohu odpustit provokativní učitelskou otázku: „Neměli bychom se 

poučit stran využívání atributů právě ve vinařském sociolektu?“ 
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NÁZVY VINIČNÍCH TRATÍ V ČESKÉ VINAŘSKÉ OBLASTI 

The names of the vineyard tracks in the vineyard region of Bohemia 

Svatopluk Pastyřík 

Při terénním sběru lexikální stránky moravského vinařského sociolektu jsem nemohl 

nenarazit na vlastní jména viničních tratí, na viniční anoikonyma.18 Vždy byla a dosud jsou 

důležitá pro orientaci v konkrétním místě ve vinařských oblastech, navíc mají výpovědní 

hodnotu pro místní historii, jsou významným svědectvím pro poznání života v dané lokalitě, 

např. pro rozšiřování kultivované půdy, mohou ovšem sehrát důležitou roli i v budoucnosti, 

naučí-li se totiž vinaři využívat jejich lokalizace při pojmenovávaní svých vín, při jejich prodeji               

a v reklamě. 

Vinařská oblast Čechy patří k nejsevernějším výspám evropského vinohradnictví. Je 

roztříštěna do několika malých lokalit, které se rozprostírají nenávazně na ploše mezi jižněji 

položeným Karlštejnem a Kutnohorskem až po severozápadní Čechy k  Litoměřicku                 

a Mostecku. 

Iniciátorem rozvoje českého vinařství byl císař Karel IV., který mu dal základ svými 

nařízeními z roku 1358. Největšího rozvoje dosáhlo české vinařství za vlády císaře Rudolfa II., 

kdy bylo v Čechách kolem 3 500 ha vinic (pro srovnání: současná rozloha vinic v této oblasti 

je asi 550 ha vinic).   

Vinařská oblast Čechy se dělí do dvou podoblastí: vinařská podoblast mělnická            

a vinařská podoblast litoměřická. 

Do mělnické vinařské podoblasti patří vinice Mělnicka, Roudnicka, Prahy a Čáslavska. 

Leží většinou na půdách s vápenitým podložím nebo na štěrkopískových náplavech.  

Mělnické vinice leží většinou na vápenitém podkladu vrstev opuky, která je místy 

překryta hlinitopísčitými náplavami. Půdy jsou lehčí, záhřevné  a poskytují výborné podmínky 

pro pěstování modrých odrůd vinné révy. Už ve středověku se zdejší vinaři zaměřili hlavně   

na pěstování odrůdy Rulandské modré, která sem přišla spolu s vinařskými rodinami,           

od nichž se domácí obyvatelstvo učilo pěstovat révu po burgundském způsobu. Zejména 

v 15. a 16. století proslula červená mělnická vína svou lahodností a hojně se vozila na pražský 

trh. Od 19. století se ve zdejších vinicích objevuje i Ryzlink rýnský a z modrých odrůd  Modrý 

Portugal a Svatovavřinecké. 

I na Roudnicku bývala vždy převaha červených vín. Ale na těžších, jílovitých půdách tu 

bývala vždy znamenitá vína i ze Sylvánského zeleného. 

                                                           
18

 Jako základní pramen nám posloužila mapa Vinařské oblasti České republiky. Pro Svaz vinařů České 

republiky, Žižkovská 1275, Velké Bílovice, 691 02 vydal SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 76312 Vizovice : 

2004. ISBN 80-903534-2-8. 
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V Praze se dochovalo několik vinic v tradičních polohách v Tróji, dále pak jižně            

od Prahy na Karlštejně, kde byla také založena v r. 1919 Výzkumná stanice vinařská, která se 

zabývá uchováváním a studiem genofondu révy vinné. Dnes tvoří většinu ploch vinic této 

podoblasti odrůda Müller Thurgau. 

Podloží vinic Litoměřicka a Mostecka je často čedičové, na nižších částech svahů 

vápenité. Historie vinařství na Litoměřicku sahá do nejstarších dob osídlení krajiny českým 

obyvatelstvem a do období šíření křesťanství. V darovací listině Spytihněva II.19 z r. 1057 se 

píše o nadaci kolegiátnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích a uvádí se darování vinic             

i s vinaři. Ve středověku byly Litoměřice po Praze druhým největším vinařským městem          

v Čechách. V jejich katastru bylo 400 ha vinic.  

Žernosecké vinice se proslavily výbornými bílými víny z odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink 

bílý, Rulandské šedé a víny z odrůdy Müller Thurgau z vinic pod Lovošem. 

Kdysi velké vinařství města Louny bývalo známé víny z odrůdy Tramín. Vína z Tramínu 

bílého (původně zvaná Brynšt) bývala v litoměřické podoblasti hojná a byla velmi oceňovaná, 

zvláště jako vína vyzrálá několik let v sudech. 

Na Mostecku se vinná réva osvědčila jako kultivační plodina na výsypce 

hnědouhelného lomu Hrabák. Z odrůd se zde osvědčil Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, 

Rulandské modré, Müller Thurgau, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. 

Ve vinařské oblasti Čechy je 72 vinařských obcí, z toho v mělnické vinařské podoblasti  

jich je 4220, v litoměřické podoblasti  je jich 3021. V nich se vyskytuje celkem 164 viničních 

anoikonym, která nás zaujala z onomaziologického a onomastického hlediska. 

Dvě třetiny těchto pojmenování jsou názvy víceslovné, a to buď v podobě 

předložkových vazeb (K průhonu, Na paloučkách, Nad hospodou, Pod kostelem, U dubu, 

V řádcích, Za bažantnicí), determinačních spojení shodného přívlastku s podstatným jménem 

(Akátové údolí, Labská stráň, Zlatý vrch), determinačních spojení dvou substantiv (Vinice 

Barbora, Vinice Muškát, Vinice Matčina), případně z těchto typů kombinovaná tříslovná 

spojení (Vinice malá Anna, Na Liběchovské cestě, Vinice sv. Jiří, Stráň nad Jizerou). 

Jednoslovné názvy jsou buď substantivní (maskulina: Hněvín, Kochov, Koskov, Lis, Sukov, 

                                                           
19

 Spytihněv II. (* 1031, † 28. ledna 1061) byl český kníže (1055 – 1061) z dynastie Přemyslovců. 

20
 Bechlín, Benátky nad Jizerou, Brambory, Cítov, Dolní Beřkovice, Domousnice, Dřísy, Heřmanice, Horka I, 

Chrudim, Jeviněves, Karlštejn, Kly, Konárovice, Kralupy nad Vltavou, Kuks, Kutná Hora, Liběchov, Litoboř, 

Loděnice, Loucká, Máslovce, Mělník, Otmíče, Praha 1, Praha 12, Praha 2, Praha 6, Praha 9, Praha-Trója, Slabce, 

Slaný, Srbsko, Sudovo Hlavno, Svatý Mikuláš,  Štětí, Tuhaň, Velký Borek, Vinaře, Vinařice, Zbiroh, Žehušice  

21
 Bělušice, Blšany u Loun, Brzánky, Březno, HošŤka, Chbany, Chlumčany, Kadaň, Klapý, Kozly, Kyškovice, 

Libědice, Libochovany, Litoměřice, Lovosice, Malé Žernoseky, Michalovice, Most, Obrnice, Pětipsy, Polepy, 

Třebenice, Třebívlice, Ústí nad Labem, Velké Žernoseky, Vilémov, Vrbice, Zahrádky, Žalhostice, Židovice  

 



 156 

feminina: Bauška, Bertýnka, Gröbovka, Piksovka, Sovice, neutra: Záboří) nebo adjektivní 

(Beřkovská, Labská, Mariánská; Zdenčina). Substantivizovaná adjektiva jsou až na tři případy 

(Obcový, Skalnatý, Šímový) ženského rodu (Svatováclavská, Prachová, Dolská, Chatová, 

Ješovická) a vznikla pravděpodobně elipsou apelativního výrazu „vinice“ nebo „stráň“. Tento 

obraz propriální onomaziologické množiny odpovídá užití, frekvenci i zastoupení lexikálních 

prostředků v apelativní vrstvě slovní zásoby. 

Získaný anoikonymický materiál je však možné z mimojazykové stránky také roztřídit 

z hlediska motivačních okruhů, abychom totiž dostali souhrnný přehled o matérii, která je 

předmětem našeho zájmu. Použijeme k tomu Šmilauerova návrhu systémového třídiče.22 

1. Obecné vztahy a vlastnosti 

131 velikost: Velký kus, Velká stráň, Velká Vendule 

134 číselné určení: U třech křížů 

161 barva: Bílá hůra, Na bílých břehách, Zlatý vrch 

 

2 Země 

21 Vyvýšeniny: Bystřický vrch, Holý vrch, Kozí vrch, Na skále, Na Bulfu, Na Dobraji, Pod 

Blzeňským vrchem, Pod Košťálovem, Pod Kuklíkem, Pod Lovošem, Pod Otmíčskou 

horou, Pod Radobýlem, Pod Strážištěm, Pod Šepetelským vrchem, Radobýl,  Široký 

vrch, Vrše, Zlatý vrch 

215 Skály: Pod skalkou, Skalnatý, U skalky 

22 Svahy: Labská stráň, Labské stráně, Michalovická stráň, Na terasách,  Oherské stráně, 

Stráně k vinicím, Stráň nad Jizerou, Velká stráň,  

23 Vhloubené tvary: Akátové údolí, Na jámě 

26 Složení půdy: Na jílku  

27 kulturní půda: V řádcích  

272 kvalita půdy: Na Raholinách 

273 rozdělení půdy: Běšická trať, Svatováclavská trať, Velký kus,  Vičická trať, Vinařická 

trať, 

284 toky: Nad meandrem 

                                                           
22

 ŠMILAUER, VLADIMÍR. Třídění pomístních jmen. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 1, 1960, s. 149-

171. 
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285 vlastní jména toků: Labská, Labská stráň, Labské stráně, Labské vinice, Oherské 

stráně, Stráň nad Jizerou 

288 vodní stavby a zařízení: Na bílých břehách, U vodárny 

 

3 Rostlinstvo: 

321 obecně: V hájku, V trníčkách, U borku, Záboří 

322 speciálně: Na bažantnici, Za bažantnicí 

323 aleje: Třešňovka 

325 místa bez porostu: Holý vrch, Plešivec 

 

33 Rostliny 

332 Listnaté stromy neovocné: Akátové údolí, U dubu, U korábu 

337 Jiné rostliny: Na Pelunce 

356 Šafrán: Na Šafranici 

357 Muškát: Vinice Muškát 

36 Louky: Na paloučkách, U luhu 

382 Vinice: Bílá hůra, Kněží hora, Modřanská vinice, Na vinici, Na vinicích, Na viničkách, 

Nad vinicí, Stráně k vinicím, Vamperk, Vinice, Vinice Barbora, Vinice Klára, Vinice 

Lenka, Vinice Libuše, Vinice Lucie, Vinice malá Anna, Vinice Mariana, Vinice Matčina, 

Vinice Muškát, Vinice sv. Jiří, Vinice sv. Vavřince, Vinice velká Anna, Vinice Vendula, 

Pod Purperkem 

 

4 Zvířectvo: 

42 Ptáci: Sovice 

455 Koza: Kozí vrch 

 

5-8 Člověk 

52 Církevní majetek: Kněží hora, Kostelní 
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54 Městský a obecní majetek: Městská, Na obíckách, Obcový 

55 Pojmenování podle osob 

551 Jména obecná a národní: Vinice Matčina 

552 Křestní jména: Bertýnka, Zdenčina, Vinice Barbora, Vinice Klára, Vinice Lenka, Velká 

Vendule, Vinice Libuše, Vinice Lucie, Vinice malá Anna, Vinice Mariana, Vinice velká 

Anna, Vinice Vendula  

553 Příjmení: Bauška, Gröbovka, Klamovka, Salabka, Šímový, Vehlovská, 

            Piksovka, U Hrabovského,  

56 Jména přezdívková: Baba, Malá Vendule, Velká Vendule 

562 Křestní i jména světců: Pod chrámem sv. Barbory, Svatá Klára, U sv. Jiří, Vinice s. Jiří, 

Vinice sv. Vavřince 

 

6 Lidská práce: Robotka, Ovčáry  

611 kámen: Pod lomem 

+647    vinařství: Lis 

615 hlína: U cihelny 

652 čižba: Nad čihadlem 

 

71 obecná jména sídlišť: Nade vsí 

72 vlastní jména sídlišť: 

721 přímé přejetí: Budyně, Hněvín, Kochov, Koskov, Sukov 

722  předložkový pád: Nad Semtěší, Nad Chlumem, Pod Prosekem, Pod Sukovem  

723 přídavné jméno: Beřkovská, Běšická trať, Bystřický vrch, Dolská, Ješovická, Kelská,  

Liběchovská, Michalovická stráň, Modřanská vinice, Na Liběchovské cestě, Nad 

týneckou cestou, Neuberská, Osecká vinice, Pod Blzeňským vrchem, Pod Otmíčskou 

horou,  Prachová, Svatováclavská, Svatováclavská trať, Svatovítská, Turbovická, 

Vičická trať, Vinařická trať  

731 kostel: Pod chrámem sv. Barbory, Pod kostelem, Pod kostelíčkem 

735 kříže: Na křížku, U třech křížů 
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+738    hřbitov: Pod hřbitovem 

741 hrad, zámek: Nad zámkem, Pod Hazmburkem, Pod Hrádkem, Pod zámkem, Zámecká 

743 škola: Nad školou 

744 hostinec: Nad hospodou 

75 jiné světské: U hřiště 

755 malé stavby: Chatová, U besídek 

771 silnice, příčnice, cesty, stezky, úvoz: Na Liběchovské cestě, Na příčce, Nad týneckou  

cestou, Zadní zájezd 

773 cesty pro dobytek: K průhonu, Na průhonu 

 

831 Bůh, Panna Maria: Mariánská, U sv. Trojice23 

Z apelativních výrazů označujících různé horizontální objekty zemského povrchu se    

ve viničních anoikonymech ve vinařské oblasti Čechy se nejvíce a nejčastěji objevují výrazy: 

„stráň“ (Labská stráň, Labské stráně, Michalovická stráň, Oherské stráně, Stráň nad Jizerou, 

Stráně k vinicím, Velká stráň), „vrch“ (Bystřický vrch, Holý vrch, Kozí vrch, Pod Šepetelským 

vrchem, Široký vrch, Zlatý vrch, Vrše), „vinice“ (Labské vinice, Modřanská vinice, Na vinici,    

Na vinicích,    Na viničkách, Nad vinicí, Stráně k vinicím, Vinice, Vinice Barbora, Vinice Klára, 

Vinice Lenka, Vinice Lenka, Vinice Libuše, Vinice Lucie, Vinice malá Anna, Vinice Mariana, 

Vinice Matčina, Vinice Muškát, Vinice sv. Jiří, Vinice sv. Vavřince, Vinice velká Anna, Vinice 

Vendula), méně často se vyskytují výrazy „trať“ (výrazem „trať“ se dříve označoval pruh 

polností, patřících k jednomu statku a táhnoucích se od něho až po hranice obecního 

katastru)24   (Běšická trať, Vičická trať, Vinařická trať), „hora“ = zast. a nář. vinice, vinohrad 

(Kněží hora, Pod Otmíčskou horou, Vinařická hora, Bílá hůra), „údolí“ (Akátové údolí), „-perk“ 

(Vamperk, Pod Purperkem). 

Lokální zakotvenost je ve viničních anoikonymech prezentována nejvíce, a to 

především detoponymy (Beřkovská, Běšická trať, Budyně, Bystřický vrch, Dolská, Ješovická, 

Kelská, Modřanská vinice atd.), oronymy a jejich deriváty (Pod Lovošem, Pod Otmíčskou 

horou, Pod Strážištěm, Pod Šepetelským vrchem, Radobýl, Pod Chlumem, Pod Hazmburkem, 

Pod Radobýlem, Na Dobraji, Na Bulfu), adjektivy odvozenými od hydronym (Labské vinice, 

Labské stráně, Oherské stráně), dále pak i apelativními označeními objektů na horizontu 

zemského povrchu  (Na skále, Na jámě, Vrše, Na terasách, Pod lomem), objektů souvisejících 

se zemědělským způsobem obživy a života v dané lokalitě (Nade vsí, K průhonu, Na průhonu, 

                                                           
23

 Položky označené znaménkem  + jsme do Šmilauerova třídíče přidali na základě aktuálního materiálu. 
24

 MACHEK, VÁCLAV. Etymologický slovník jazyka českého. Praha : Academia, nakladatelství ČSAV, 1968. 

Druhé, opravené a doplněné vydání. 
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Zadní zájezd (zájezd = řídký výraz; místo, kam je možno zajet s vozem)25, V řádcích, U luhů, 

Velký kus, Robotka, U korábu (koráb = vykotlaný kmen stromu, např. vrbový, dále kadlub 

uříznutý z takového stromu a zasazený jako obrubeň kolem studny)26, U cihelny, Lis), pak 

také vystavěných a vybudovaných objektů (Nad hospodou, Nad školou,Nad zámkem,          

Pod zámkem, Pod kostelem, Pod kostelíčkem, U vodárny, U třech křížů), užitím světeckých 

jmen a patrocinií (Svatá Klára, Pod chrámem sv. Barbory, Svatováclavská, Svatováclavská 

trať, Svatovítská, U Sv. Jiří, U sv. Trojice, Vinice sv. Jiří, Mariánská) a civilních antroponym 

(Zdenčina, Malá Vendule, Velká Vendule, Vinice malá Anna, Vinice velká Anna). Některá 

anoikonyma dosvědčují i v tomto malém onymickém souboru kvalitu půdy (Na Raholinách; 

raholina = málo úrodné, kamenité pole, zpravidla na svahu)27, rozšiřování kultivované půdy 

(Na Šafranici), jsou svědectvím pro poznání života v dané lokalitě (U besídek, U hřiště,           

Za bažantnicí, Pod hřbitovem,Nad čihadlem, Na bažantnici, Na jílku, Na příčce (příčka = cesta, 

která vede skrze něco, přes něco tak, že něco přetíná, že se jde šikmým směrem, nikoli 

podélně nebo rovně), Na paloučkách, Ovčáry), pro pozemkové vlastnictví (Kněží hora, 

Kostelní, Na obíckách, Obcový, Klamovka, Gröbovka, U Hrabovského), pro pěstování 

kulturních rostlin (Třešňovka) i pro výskyt rostlin (Na pelunce) a jejich porostů 

charakteristických pro danou lokalitu (V trníčkách, U dubu, V hájku, U borku). 

Současné názvy viničních tratí ve vinařské oblasti Čechy jsou až na pár výjimek 

spisovně české, což dosvědčuje jejich novodobý původ. Odlišné jsou z hlediska jazykového 

kódu snad jen některá anoikonyma vycházející z běžné komunikace a využívající jako 

komunikační báze jiných jazykových útvarů, a to obecné češtiny: Obcový, Šímový, Klamovka, 

Gröbovka, zbytků místních tradičních dialektů: V trníčkách, Na obíckách, ale také 

zkomolenin, a to jednak českých zkomolenin německých pojmenování: Vamperk,                 

Pod Purperkem, jednak německých zkomolenin původních českých traťových jmen.  

Příkladem takového zkomolení původního českého anoikonyma je například 

pojmenování vinice Na Dobraji.28 Jméno vyvýšeniny, kopce Dobrý (mezi údolím Labe              

a Opárenským údolím) nemá ale význam „bonus“ (jak bychom očekávali), jeho základem je 

totiž staročeský výraz „dúbrava“, nč. doubrava, který pojmenovává zalesněnou trať. Nikoli 

ovšem podle dubového porostu29 (s názvem dubu podle řady etymologů výraz doubrava 

nesouvisí), nýbrž je odvozeno od praslovanského slova dọbrava, a to je od základu dọbrъ, což 

byl prastarý název lesa vůbec bez jakéhokoliv rozlišení.30 Starší české Dúbrava (psáno               

i Doubrava) zkomolili němečtí přistěhovalci, kteří teprve po třicetileté válce začali 

poněmčovat zdejší původně český region. A český výraz pak zapisovali jako Dobaray, Dobray, 

                                                           
25

 Slovník spisovného jazyka českého VIII, Praha : Academia, 1989. 
26

 O.c. sub 7.  
27

 Slovník spisovného jazyka českého V, Praha : Academia, 1989. 
28

 Pojmenování Na Dobraji je zaznamenáno už  v Schallerově díle Topographie des Königreiches Böhmen 

(1785-1791). Josef František Jaroslav Schaller (1738-1809) byl piaristický kněz, vychovatel, středoškolský učitel 

a historik zabývající se topografií. 
29

 Takový výklad připouští J. REJZEK Český etymologický slovník. Voznice : LEDA, spol. s r.o., 2001. 
30

 Podle Machka: dọbrъ se rovná řeckému δρυμός „les“, a to tak, že u nás *drumos > dumrós přesmykem, mr > 

mbr, odtud dọbrъ. 
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Dauben, Daubi, Dobi, Daubische, Tobina, Tawine, Taupken, Dubal, Dobrawa, Dobraken, 

Dobarau, Taubrawitz. Z takové defektní písemné podoby tedy později vzniklo ono na první 

pohled málo srozumitelné traťové jméno Na Dobraji.  

Na Dobrý vede z Malých Žernosek cesta, které se říká Pruská cesta, ale také se jí říkalo 

Dobrajská cesta. Pruská cesta proto, že přes kopec Dobrý vedla část cesty do Ústí nad 

Labem, která byla Prusy v r. 1778 k vylepšení dopravy upravena terasami (jejich zbytky jsou 

v lokalitě dosud patrné), aby se po ní mohlo lépe v případě ústupu dopravovat dělostřelectvo 

a jiné oddíly pruského vojska.31 

I když se vinařství v Čechách rozvíjelo od středověku, onomastická analýza viničních 

anoikonym na tuto tradici neukazuje. Ba dokonce se právě na základě souboru českých 

viničních anoikonym domníváme, že ve 20. století došlo ve vinařské oblasti Čechy 

k bohemizačním proměnám anoikonymického označování, a to nejspíše po roce 1945 

v souvislosti s revizí pohraničních anoikonym.32  

Jako nejnovější výrazy pak lze snad hodnotit názvy Nad meandrem, U hřiště (Šmilauer 

je v třídiči ještě nemá), naproti tomu se zdá, že v českém prostředí ne příliš frekventovaný 

výraz „hora“ pro pojmenování vinohradu, který je naopak zase velmi rozšířen na Moravě, 

kde patří k nejstarší onomaziologické vrstvě, je v této oblasti novodobým importem, a to buď 

přineseným moravskými kolonisty při dosidlování území po druhé světové válce nebo           

při rebohemizaci původních německých anoikonym. 

Analýza jazykové i mimojazykové stránky českých viničních anoikonym může být, jak 

jsme se pokusili ukázat, přínosná nejen pro současné onomastiky a lingvisty, ale i pro 

topografy, historiky, etnografy a místní historiky. Rozhodně pak nabízí inspiraci také dalším 

badatelům ke srovnávacímu studiu česko-německému. 

 

3. část 

ETYMOLOGICKÉ DROBNOSTI PRO UČITELE 

Etymologii jsem sice vždycky považoval, považuji a budu považovat za královnu 

filologických disciplín, leč ve studijním plánu královéhradeckých češtinářů už pro ni několik 

let není místo. Pro češtináře je však dobré, může-li svůj výklad, např. v rámci příležitostné 

                                                           
31

 Podle laskavého sdělení Dany Dvořákové z OÚ Malé Žernoseky, která nám poskytla výpis z přednášky z r. 

1976 prof. Františka Frühaufa, regionálního kulturního pracovníka, učitele, badatele a topografa. 
32

 K tomu viz LÁBUS, V. Česká pomístní jména v Jizerských horách před rokem 1950. In Mnohotvárnost          

a specifičnost onomastiky. Ostrava – Praha  2010, s. 298-303. – Též viz  ŠMILAUER, V. Revize českých 

pomístních jmen. Naše řeč 40, 1957, s. 261-276. 
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jazykové výchovy „ozdobit třešničkou na dortu“ – žáci vždy pozitivně hodnotí na svém 

češtináři vědomosti, které má nad rámec běžných a očekávaných školních výkladů.  

Etymologie je lingvistická disciplína zkoumající původ slov a jejich vzájemné 

souvislosti. 

Ve vyšších ročnících ZŠ a na škole střední můžeme rovněž úspěšně využít 

etymologického poučení k jazykové komparaci.  

A co všechno se nádavkem dozvíme jaksi navíc. Tak např. PÍTI < řec. pinō (= piji), posis 

(= pitka) – lat. potus (= nápoj), poculum (= pohár), rus. bokal (na středověkém deskovém 

obraze na Kosti je na husitské korouhvi, protože tam nemohl být z ideologických důvodů 

vymalován kalich, napsáno pouze pokal). A souvislosti? Pitka, pivo (vlastně ale pitivo), opilec, 

piják, pijavka, napajedlo, nápoj, napájet. Dokonce i symposion: kompozitum ze syn- (viz též 

výrazy spolu, sněm, sňatek, souhlas, soupis, soulad apod.) a –posis (=pitka). Symposion byla 

tedy vlastně schůzka, setkání, původně však společná pitka). 

Pro zájemce uvádím alespoň tři ukázky svých etymologických příspěvků: 

 

K ONOMAZIOLOGII POJMENOVÁNÍ VÁNOC V EVROPSKÝCH JAZYCÍCH 

Svatopluk Pastyřík 

Vánoce jsou v evropské kultuře oproti starší hebrejské tradici svátků a svátečních 

období33 svátkem poměrně mladým, protože jsou svátkem ryze křesťanským, založeným až           

na novozákonních evangeliích. A ačkoli se žádný z evangelistů o přesném datu Kristova 

narození nezmiňuje, v křesťanské Evropě se tradičně slaví svátek narození Ježíše Krista 25. 

prosince. Poprvé se tak stalo v Římě až roku 336.  

„Oslavy Kristova narození rozvíjely obsah velikonočního tajemství a spolu s ním 

představovaly věřícím během církevního roku události spásy v Kristu v jejich postupném 

historickém kontextu.“ (s. 16)34 

                                                           
33

 K tomu viz zejména heslo „Svátek“ na s. 389 in STUBHANN, M. a kol. Encyklopedie Bible. 1. vydání. 

Bratislava: Gemini, 1992. 
34

 VAVŘINCOVÁ, V. Malá encyklopedie Vánoc. 1. vydání. Praha: Libri, 2000. 
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Původně na den 25. prosince, tedy na slavnost zimního slunovratu, připadala 

v Západořímské říši pohanská oslava zrození nepřemožitelného Slunce dies natalis Solis 

invicti, a to podle nařízení císaře Aureliána35 z r. 274, na počest indoárijského boha Mithry, 

boha slunce a válečného vítězství. Křesťané později naplnili tento mysterijní pohanský svátek 

doprovázený krvavými oběťmi býků a orgiemi z opojných nápojů, mj. také proto, aby potlačili 

konkurenční pohanské náboženství, novým obsahem a významem: oslavovali totiž příchod 

jiného slunce – Slunce spravedlnosti –, Mesiáše a Vykupitele. Jeho příchod ale očekávali už     

i lidé Starého zákona, neboť právě tam je očekávaný Vykupitel označován za „slunce 

spravedlnosti“. U Malachiáše přímo čteme:  

„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím               

na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, rozšlapete svévolníky, 

že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin 

zástupů.“ (Mal 3, 20-21).36  

V Novém zákoně je pak v duchu této tradice Kristus nazýván „světlem“37, ba i on sám 

o sobě říká:  

„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal  ve tmě.“ (J 12, 

46).38 

Ačkoliv se mnozí teologové už ve 3. století pokoušeli vypočítat datum Kristova 

narození, nepodařilo se jim to. Věnovali proto raději pozornost symbolice Krista – Světla39 

(Slunce) a dnům slunovratu a rovnodennosti. Nakonec byl v západní Evropě ustaven 

symbolicky 25. prosinec jako připomínka a oslava dne narození Ježíše Krista a jeden 

z významných předělů liturgického roku.  

                                                           
35

 Aurelianus, Lucius Domitius, římský císař v letech 270-275. Snažil se upevnit říši navenek i vnitřně. Jeho 

vládu vyznačují již rysy předznamenávající novou vládní reformu; tak vystupoval jako „pán a bůh“. Mezi státní 

kulty byl za jeho vlády zařazen kult Nepřemožitelného Slunce. SVOBODA, L. a kol. Encyklopedie antiky.        

1. vydání. Praha: Academia, 1973. 
36

 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 8. vydání. Praha: Česká biblická 

společnosti, 2001. 
37

 Viz např.  v Evangeliu sv.  Jana 1, 9: „Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo      

do světa“. 
38

 O.c. 
39

 Z teologického hlediska k tomu více např. XAVIER LÉON-DUFOUR a kol. Slovník biblické teologie. 2. 

vydání. Praha: Academia, 2003. 
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Latinsky se Vánoce nazývají nativitas, zúžením latinského termínu nativitas Domini 

nostri Iesu Christi, řecky ή γέννησις … Ιησου Χριστου. Většina pojmenování Vánoc 

v evropských jazycích byla pak přetlumočena z latinského názvu natalis dies Christi „den 

Kristova narození“. Tak z prvního výrazu natalis se vyvinulo v románských jazycích italské 

pojmenování Vánoc natale, ve francouzštině noël, v portugalštině natal, ve španělštině 

pascha de Navidad.40  

Boží narození zdůrazňují rovněž pojmenování v některých slovanských jazycích. Např. 

polština má přímo pojmenování boże narodzenie, podobně pak i česká pranostika má stejné 

pojmenování O Božím narození o kočičí převalení (se prodlužuje světlý den), srbština 

s chorvatštinou mají pro Vánoce výraz božiħ, makedonština božikj, slovinština božič.             

Ve staroslověnštině byly Vánoce označovány jako рождьство Христово, novocsl. 

рождество Христа. V ruštině se Vánoce nazývají рождество, v bulharštině рождество, 

ukrajinština má рiздво, ve slovinštině existuje též výraz rójstvo. I tato onomaziologická 

skupina má bezesporu zcela zřetelnou souvislost s křesťanstvím.  A podobně je tomu               

i ve skupině dalších pojmenování, která vykazují přímou souvislost s Kristovým jménem. Je to 

vidět např. na anglickém pojmenování Vánoc christmas, které se podobně jako holandské 

kerstmis odvozuje z latinského církevního jazyka (missa = mše), takže význam obou 

obrazných výrazů je „Kristova mše“. S nimi ještě souvisí i starší německé kerstfest („Kristova 

slavnost, Kristův svátek“). Rumunština a maďarština zaměnily význam „zrození, narození“     

za význam „stvoření“, latinsky creation, a Vánoce se tak v Rumunsku nazývají crǎciun, 

v Maďarsku karácson. Odtud je pak nejspíš i starší slovenské lidové označení Vánoc jako 

kračún. 

Mezi evropskými názvy Vánoc jsou však zastoupena i pojmenování, která na rozdíl   

od výše uvedených výrazů pevně zakotvených v církevním a liturgickém prostředí vycházejí 

z apelativních označení svátků, svátečních dní, svátečního období. Zdá se, že tyto výrazy 

spíše reflektují nejstarší tradice z doby přelomu předkřesťanské a křesťanské éry. Máme       

na mysli běloruské koljady, litevské kaledos, evangelíci v Horní Lužici slaví hody (katolíci 

hodovničku), v dolní lužičtině se Vánoce nazývají gody, v polabštině se označovaly výrazem 
                                                           
40

 Ve španělském pojmenování dochází ke kontaminaci označení Vánoc a Velikonoc. Výrazem pascha  se 

obvykle označují Velikonoce. Slovo pochází z řeckého  πάσχα  t.v., a to z hebrejského pēsah „přechod, přejití“. 

V židovském náboženství se tímto výrazem pojmenovávala jarní slavnost připomínající přechod Rudého moře   

a vysvobození z egyptského otroctví. V křesťanství dostal svátek nový obsah: připomíná se jím Kristova smrt     

a vzkříšení. 
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trébé. Nejvíce je to ale vidět na evropském severu: ve finštině se původně užívalo staré 

nordické slovo juhla znamenající původně jakýkoliv „svátek“ (dnes joulu = Vánoce),              

do švédštiny a dánštiny dalo toto pojmenování výraz jul, do islandštiny jól, a celá tato rodina 

vznikla vlastně z gótského výrazu juleis (= svátky, sváteční doba). Zmíněné výrazy ale samy     

o sobě nic nevypovídají  o obsahu svátků, jsou tudíž na rozdíl od jiných evropských (zejména 

západoevropských a jihoevropských) výše uvedených pojmenování významově neprůhledné. 

Proto se zdá, že tento typ pojmenování vánočního času má původ nikoli v sakrální sféře, ale 

spíše v lidovém označení, které nebylo založeno na křesťanské a liturgické pojmenovávací 

bázi, tj. na latině, řečtině a staroslověnštině jako oficiálních liturgických jazycích Nového 

zákona. Odlišují-li se onomaziologicky takto výrazně názvy v některých evropských jazycích, 

je dost pravděpodobné, že tato pojmenování mají tedy skutečně svůj původ v jiné sféře než 

oficiální, liturgické, nejspíš tedy opravdu ve sféře lidového jazyka, lidové komunikace. 

V otázce přejetí českého (a slovenského) výrazu vánoce z německého pojmenování 

Weinachten se starší i novější pojetí (J. Dobrovský, J. Gebauer, J. Janko, F. Kopečný,               

V. Machek, F. V. Mareš, J. Rejzek) shodují. Problémy ale dosud etymologům dělá v prvé řadě 

časové určení přejetí, za druhé pak dlouhé –á v první slabice českého výrazu.  

Nejstarší analýzu českého výrazu vánoce najdeme u J. Dobrovského (jeho názor přejal 

později i J. Jungmann a F. Miklošič), který se sice vůbec nezabýval první slabikou vá-, zato       

o druhém komponentu složeného slova mylně soudil, že byl kalkován z němčiny (-nahten =   

-nocě), takže vznikl hybridní výraz.41 Problematiku prvního komponentu se pokusil vyřešit až 

J. Gebauer, vysvětlující jeho vývoj z wi- > wei(h)- > vá- tak, že se v přejatých slovech „j 

odsouvá“. Teprve J. Janko42 přišel s názorem odlišným od výkladu Dobrovského, totiž že se 

tohle německé kompozitum nepřekládá (ani jeho části), nýbrž že se přejímá jako celek. 

Upozornil též na skutečnost, že německé den wi(he)n + nahten, bav. weinahten, pozdně 

střhněm. wānahten je až z 12.-13. století. F. V. Mareš43 později odmítl mj. Jankovo 

předpokládané německé východisko wānahten jako dost pochybné, kromě jiného i proto,    

že středoslovenská podoba vianoce předpokládá na počátku slova starou měkkou slabiku. 

                                                           
41

 Tak dosud ve všeobecném povědomí. Viz např. VAVŘINCOVÁ, V. Malá encyklopedie Vánoc. 1. vydání. 

Praha: Libri, 2000. – FROLEC, V. a kol. Vánoce v české kultuře. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 1968. 
42

 Josef Janko (1869-1947). Zabýval se germanistikou, slavistikou, fonetikou, morfologií, etymologií, 

lexikografií a lingvistickou paleontologií. 
43

 František Václav Mareš (1922-1994). Zabýval se paleoslovenistikou, srovnávací slovanskou jazykovědou, 

bohemistikou, makedonistikou, etymologií, paleografií, textologií. 
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Nejnověji si všímal českého slova vánoce J. Rejzek, který rovněž potvrzuje přejetí výrazu 

z němčiny, ale znovu, podobně jako J. Janko, upozorňuje, že v němčině je výchozí výraz 

v podobě wīhen naht, wīenacht, wīnaht, wīhenahten (první část kompozita prokazatelně 

souvisí se slovesem weihen „světit, posvětit“) doložen skutečně až velmi pozdě, ve 12.-13. 

století, takže jeho přejetí do češtiny by bylo velmi mladé – a problematické. 

Jiný názor má ale F. V. Mareš, který ve svém pojetí44 vychází rovněž z už osvědčené 

německé podoby wînnahten, ale rovněž odmítá výklad Dobrovského o hybridní složenině, 

protože české slovo vánoce bylo podle něj skutečně přejato jako celek, tj. hláska po hlásce. 

Podle Marešova názoru je přejetí českého slova vánoce (a slovenského výrazu vianoce) 

z němčiny třeba klást do doby, kdy ještě existovaly ve slovanštině nosovky a kdy ještě 

neproběhla změna ǎ > o, do doby před ukončením změny kt > ť (> v západoslovanských 

jazycích c) a před vznik třetího ě z ä. Z toho pak vyplývá Marešův závěr, že český výraz 

vánoce (a slovenské vianoce) jsou staré výpůjčky ještě z doby předcyrilometodějské, tedy 

z nejrannějších počátků křesťanství v našich zemích. Mareš dále dovozuje, že jako lidový 

výraz bylo slovo vánoce/vianoce v běžné domácí komunikaci už zřejmě natolik zakořeněno, 

že i přes nastupující christianizaci zůstalo součástí české a slovenské slovní zásoby. 

Pokusíme-li se shrnout výše uvedené, dojdeme k následujícímu onomaziologickému 

poznání: 

1. Vánoce jako takové jsou svátkem poměrně mladým (oproti Velikonocům s jejich 

kořeny ve Starém zákoně) a jsou spojeny s novozákonní bází a christianizací Evropy, 

2. pojmenování Vánoc vychází v evropských jazycích  

a) ze sakrální onomaziologické oblasti, a to buď akceptováním aktu narození, 

zrození, event. stvoření nebo zvýrazněním Kristova jména (přímo nebo i opisem),  

b) z profánní slovní zásoby běžné lidové komunikace, která původně pouze nepříliš 

průhlednými apelativními výrazy označovala zimní sváteční období. 

 

 

                                                           
44

 MAREŠ, F. V. České a slovenské vánoce/vianoce. Slavia, 28, 1959, s. 516-518. Citováno podle FRANTIŠEK 

VÁCLAV MAREŠ, Cyrilometodějská tradice a slavistika. 1. vydání v tomto uspořádání. Eds. E. Bláhová aj. 

Vintr. Praha : Torst, 2000738 s. 
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POJMENOVÁNÍ VELIKONOC V EVROPSKÝCH JAZYCÍCH A LIDOVÉ VELIKONOČNÍ ZVYKOSLOVÍ 

V ČEŠTINĚ 

Svatopluk Pastyřík 

V dnešním vystoupení chci navázat na svůj příspěvek z minulé konference, na níž 

jsem v roce 2011 mluvil o pojmenování vánočních svátků v evropském prostředí. Tentokrát 

byla v centru mé pozornosti motivace pojmenování velikonoc v evropských jazycích                

a onomaziologie lidového zvykosloví velikonočních svátků. Než se ale dostanu k tématu 

ohlášenému v první části nadpisu, dovolte, abych začal ab ovo. 

Nejčastějším symbolem velikonoc je pořád ještě i dnes vejce. Bílé, červené, zdobené 

různými technikami, vejce jako dárek, vejce jako odměna za jarní koledování, vejce jako 

symbol. Vejce jako zárodek života bylo a je obecně rozšířeným symbolem plodnosti a tuto 

roli hrálo při jarních slavnostech už od nejstarších dob. V mytologických představách mnoha 

kultur to bylo kosmické vejce, které coby obraz celosti tvůrčích sil bylo na počátku všeho, 

v křesťanství je pak považováno za symbol vzkříšení, protože Kristus vyšel ze svého hrobu 

jako vychází z vajíčka živý tvor.45 

Zdobené vejce bývá někdy nazývané malované vejce (bez ohledu na zdobicí techniky), 

někde též straka nebo rejsek čili rejsované vejce (viz např. u Baara). U Tomáše Štítného 

máme doložen výraz krášlené vejce. Adjektivum krášlený je odvozen ze slovesa krásliti, to 

pak ještě ze staršího krásniti, dokud totiž krásný znamenal i v češtině červený, jako je tomu 

dosud v ruštině. Ze slovesa krásliti vznikl i výraz kraslice, podle Machkova slovníku                 

ve východních Čechách, který se rozšířil nejen po celém českém a moravském území, ale 

v podobě krašlica (dnes kraslica) se dostal i na Slovensko. 

Další z velikonočních výrazů – pomlázka – užíváme jednak pro označení jarní koledy, 

jednak pro pojmenování nástroje důležitého při této koledě. 

Na prahu nového zemědělského roku se pro začínající období zemědělských prací 

uzavíraly nové nájemní smlouvy a obnovovaly výhodné smlouvy starší. Dokládají to                  

i jazykové prostředky lexikální roviny: německé sloveso dingen („jednat o smlouvě, o nájmu“) 

dalo do češtiny slovesa dynovat/binovat. Podobně je tomu i v polštině, v níž dyngovać 

znamenalo původně „najímat do práce“, nověji pak „oblévat při dyngusu“. A výrazem dyngus 

se v polštině označuje právě velikonoční pondělí nebo oblévání děvčat vodou v tento den.  

Ze sloves dynovat/binovat máme pak v češtině pojmenování jarního zvyku dynovačka, 

binovačka (s významem „koleda“), které bylo posléze přeneseno i na symbol, s nímž se       

při jarní koledě chodilo dům od domu. 

Tento nástroj měl při velikonoční obchůzce46 důležitou magickou funkci, neboť byl 

vlastně prostředkem přenášení jarní plodivé síly z přírody, symbolizované rychle rostoucími 

                                                           
45

 BECKER, UDO. Slovník symbolů. Praha: Portál, 2007. Vydání 2. 
46

 Zmiňuje se o ní už ve 14. století kazatel Konrád Waldhauser. 
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mladými vrbovými výhonky, na člověka. Měl tedy za úkol lidi omlazovat, zmlazovat, 

pomlazovat47. Proto se mu v Čechách a na Moravě říká nejčastěji pomlázka.48 Kromě tohoto 

pojmenování se v jednotlivých regionech nazývá také mrskačka, mrskáč, šlehačka, švihačka, 

hodovačka, houdovačka, sekačka, pamihod, pamihoda, karabáč, karabina, kyčka, korbáč, 

kocar, čugár, žíla, žilka, tatar, tatarec, tatárek. Na Slovensku jej jmenují korbáč, šibák, 

šibačka. 

Velikonoční koleda se pak v našem prostředí jmenuje dynovačka, binovačka, 

pomlázka, mrskačka, mrskut, šlahačka, šmigrust, šmirgust, šmigus, šmekůstr, šmerkust, 

šmergust, šmerkous. Zvyk sám je nejpravděpodobněji německého původu, jak o tom svědčí   

i pojmenování odvozená z německého Schmeckostern. Na Moravě, odkud je většina výše 

uvedených výrazů, byl začátek slova přichýlen k domácímu slovesu šmigat (= šlehat). Jiným 

připodobením – totiž ke slovesu mrskat – byl výraz šmigrust počeštěn na mrskut.  

V lidových tradicích se zachovaly četné zvyky a obyčeje související se starobylými, a to                      

i pohanskými oslavami probouzející se přírody (pomlázka, polévání vodou, malování kraslic, 

vysévání obilí, pečení velikonočního beránka), jež vytvářejí bohatý folklorní rámec 

velikonočních svátků. 

Výrazem velikonoce označujeme v češtině několikadenní významné jarní období 

založené na starobylé židovsko-křesťanské bázi a v křesťanské Evropě představující 

nejvýznamnější svátky ročního kalendářního cyklu. V originále zní název velikonočních svátků 

hebrejsky pesah nebo aramejsky pasha a odtud je pak řecké pascha.  

Původ samotného výrazu je však dosud sporný: jedni v něm vidí asyrské pasahu 

(upokojit), jiní egyptské pa-sh (vzpomínka), pe-sah (rána). Žádná z hypotéz však není 

dostatečně přesvědčivá. Bible sama uvádí pesah do souvislosti se slovesem pasah, které 

může znamenat „kulhat, tančit obřadní tanec kolem oběti“, v přeneseném smyslu „skákat, 

přecházet, ušetřit“. Pesah je pak ale nejspíš Hospodinovo přejití, protože Hospodin přešel  

bez povšimnutí izraelské domy, zatímco egyptské stíhal ranami (Ex 12.13.23.27).49 

České pojmenování velikonoce, původně ve staré češtině velika noc, pak veliká noc, 

později i velikonoc či velkonoc (tak to má, podle Machka50, hanáčtina). Plurál velikonoce, 

který vznikl analogicky podle vánoce, označuje noc, resp. den, kdy se připomíná Kristovo 

vzkříšení a zmrtvýchvstání. Podobně je tomu i v dalších slovanských jazycích, např.                

ve slovenštině (veľká noc), v polštině (wielkanoc, původně taky wielika noc) a ve slovinštině 

(velíka nôč), označení „veliký den“ má ukrajinština (velyk den), rusínština (velikdeň), stará 

ruština (velikden), běloruština (vjalíkdzen), bulharština (velikden) a makedonština (veligden), 
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 Ve východních Čechách se můžeme setkat i s výrazem pomlazači, kterým se označují koledníci s pomlázkami. 
48

 Podle psychoanalytického výkladu je ovšem celý úkon velikonočního mrskání dívek prý symbolem 
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litevština (velykos) a lotyština (lieldienas). Všechna tato označení jsou vlastně kalkem              

z řeckého megálē hēméra „velký den“ čili velikonoce.  

Řecky, latinsky a oficiálně církevně se svátek ale jmenuje pascha, odtud mají základ 

pro označení velikonočních svátků ruština (pascha), románské jazyky – francouzština 

(pâgues), italština (pasqua), španělština (pascua de resurrección), portugalština (páscoa), 

severské jazyky: švédština (påsk), islandština (páskar), dánština (påske), norština (puask), ale 

i albánština (pashka/pashkët). V některých jiných jazycích, např. v rumunštině (paştele),        

v holandštině (pasen), ve skotštině (pace), ve finštině (pääsiäinen) je spíše zdůrazněno 

Kristovo umučení (lat. passio).  

Srbské a chorvatské uskrs, stejně jako bosenské uskrs/vaskrs vychází ze zdůraznění 

Kristova vzkříšení (voskresenije). 

Odlišné označení je v lužické srbštině – v horní lužické srbštině jutry, v dolní lužické 

srbštině jatšy, a v kašubštině jastrë.  

Ojedinělé označení je v maďarštině: výraz húsvet označuje pouze konec postní doby 

(hús = maso, vet = vzít). 

Ze zcela jiného zdroje čerpají základ pro pojmenování velikonoc němčina (Ostern)      

a angličtina (Easter). Toto pojmenování je podle Bédy Ctihodného51 odvozeno od vlastního 

jména pohanské bohyně jara Ostary (v anglickém nářečním tvaru Eostrae ze západosaského 

výrazu Eastre). Theonymum starogermánské bohyně jara Austrô má pravděpodobně původ 

v indickém usrâ (= jitřenka), když se staroindická bohyně úsvitu změnila „ve světelnou bohyni 

jarní, jak svědčí i doba pohanských slavností západogermánských; křesťanské velikonoce 

připadaly pak na tyto slavnosti a přejaly jejich jméno“.52  

Původně snad byly velikonoce jarním domácím rodinným svátkem starověkých 

kočovníků. Slavily se proto v noci, a to při úplňku jarní rovnodennosti 14. dne měsíce abibu 

(tj. „měsíce klasů“; po návratu z babylonského zajetí pak v měsíci nisanu). V průběhu 

slavnosti byl Hospodinovi obětován mladý, jednoroční a bezchybný beránek (kozel), kterému 

se nesměla zlomit ani jedna kost. Jeho krví se znamenaly veřeje každého lidského příbytku, 

který se tak ocital pod Boží ochranou. Z jeho masa se následně připravoval pokrm k hostině, 

která probíhala spěšně, jakoby ve chvatu. Stolovníci byli dokonce oblečeni jako na cestu. 

Tyto rysy charakteristické pro domácí svátek kočovníků, dávají tušit veliké stáří velikonoc – 

dokonce snad z doby ještě před Mojžíšem. O něm snad byla už řeč v Egyptě, když Izraelci 
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žádali na faraonovi, aby je nechal v poušti slavit jejich svátek (Ex 5,1-3). Vyjití z Egypta mu ale 

v každém případě propůjčuje jeho rozhodující význam. 53 

V judaismu to byl už ale hlavní sedmidenní, každoročně se opakující svátek                

na památku legendárního odchodu Židů z Egypta. Do jeho náboženského kontextu byla pak 

později rabíny vnesena idea očekávání Mesiáše, čímž zesílily prvky židovského nacionalismu. 

I dnes vnímáme velikonoce jako největší svátek v křesťanském náboženství oslavující 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista umučeného na kříži. Křesťanská teologie spojila v tomto svátku 

židovský pesach s prvky mýtů o umírajících a zmrtvýchvstávajících orientálních božstvech 

orientálních kultů. Původně se totiž svátek velikonoc slavil ve stejném období jako pesach 

(pascha); teprve I. nicejský koncil v r. 325 stanovil, že velikonoce se musí slavit první neděli 

po jarní rovnodennosti a úplňku měsíce, odděleně od židovského svátku.54 

Velikonoční svátky jsou pro mě zajímavé nejen z onomaziologického, ale                        

i z onomastického hlediska. Známá chrématonyma Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota 

ale nejsou jedinými proprii, která se vztahují k velikonočnímu období. Vlastní jména mají 

v češtině všechny postní neděle (samozřejmě podle liturgického vzoru): Pražná neděle, 

Černá, Kýchavná, Družebná, Smrtná, Květná. Kromě toho stojí na počátku postní doby 

Popeleční středa (zvaná taky Škaredá středa), zatímco středa před Zeleným čtvrtkem bývala 

nazývána Sazometnou středou. Velikonoční neděli nazývali naši předkové také Červenou 

nedělí, velikonoční pondělí jmenovali Červeným pondělím. První neděle po velikonočních 

svátcích byla Bílá neděle – a byla to Provodní neděle. Ostatně její zkrácené pojmenování 

provod máme zachováno v lidové říkance Hody, hody do provody, která de facto oznamuje, 

že velikonoční svátky hojnosti (nezapomeňme, že přicházejí po období čtyřicetidenního 

půstu) trvají po celý oktáv, tedy až do první neděle po velikonocích. Motivací lidových 

chrématonym se zabývat nebudeme, protože jsou jednak poměrně průhledná, jednak jsou 

spojena s dalšími tradicemi, lidovými zvyky a obyčeji, hlavně ale proto, že jsme chtěli obrátit 

vaši pozornost k jazykové stránce našeho tématu, nikoli k záležitostem etnografickým. 

 

OD KOŘENÍ K JAZYKU (A TAKY TROCHU K DIDAKTICE) 

Svatopluk Pastyřík 

Jako didaktik vám chci nabídnout pro hodiny českého jazyka jednu z možností využití 

ne příliš rozsáhlého konkrétního druhu zajímavého onomaziologického materiálu třeba jako 

ilustrační příklady k tematice jazykového vývoje a klasifikace jazyků. 

Cílem mého popularizačního vystoupení je ilustrovat vzájemné vývojové souvislosti 

v rámci jednoho periferního druhu onomaziologických pojmenování všedního dne. Vzhledem 
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k tomu, že etymologie jako vědecká disciplína je na vysokých školách omezena na minimum, 

může i takové drobné poučení přispět nejen k rozšíření a prohloubení našich (studentských   

i učitelských) lingvistických vědomostí a poznání mimojazykových souvislostí, ale také jako 

možnost oživení školního výkladu,  a to nejen v rámci poučení o mezijazykových vztazích        

a souvislostech. 

Inspirován dnešní záplavou televizních pořadů s kuchařskou tematikou a zaplněnými 

knihkupeckými regály s kuchařskými příručkami, chci obrátit vaši pozornost ke koření, 

zejména k jeho nejstarším jednoduchým formám, kterými byli především rostlinné drogy 

využívané nejdříve k léčitelským a náboženskoobřadním účelům, později i k účelům 

kulinářským. 

Při přípravě pokrmů a nápojů používali lidé od nejstarších dob (a používají dosud)                   

ke zvýraznění chuti a k dodání aromatické vůně nejrůznější dochucovací přísady, které mají 

nepatrnou výživnou a biologickou hodnotu, ale jsou důležité pro lidský organizmus, zejména 

pro činnost trávicího a nervového ústrojí. 

Ocitujme, pro nadlehčení tématu, alespoň kousek ze 14. kapitoly kuchařky 

sportovního novináře a spisovatele Achilla Gregora: „Také stateční rytíři přiváželi z křižáckých 

válek kromě svatých relikvií hlavně kornouty cukrkandlu, skořice, tymiánu, pepře a jiného 

vzácného koření. Aromatické byliny se těšily veliké vážnosti a člověk mohl dostat za pytlík 

šafránu odpustků na moře let. Neboť – kdeže by byla lahodná chuť jehněčího bez máty 

peprné, husí krve bez voňavé majoránky? Skopového bez česneku? Ryby bez bazalky                

a vepřového bez kmínu? A guláše bez papriky? A ovaru bez křenu či bez hořčice?“ 

Většina pojmenování dochucovacích přísad se dostala do evropských jazyků, jak lze 

vidět už ze srovnání jejich pojmenování v jednotlivých evropských jazycích, z řecko-

latinského prostředí, nejčastěji pak přes němčinu, zejména němčinu středověkou, a to buď 

její formu starohornoněmeckou či středohornoněmeckou.  

Obvykle byly takovou první přestupní stanicí místa s latinou jako dorozumívacím 

nástrojem – nejspíše tedy středověké klášterní komunity. A tak přes klášterní zahradu, 

lékárnu, hospital i kuchyni se mohla šířit znalost rostliny, jejího využití, ale i pojmenování 

nejsnáze. Hezky je to vidět např. u pojmenování bazalka (z řeckého basilikón, ale spíš možná 

z plurálu basilica, protože už i nejstarší české herbáře mají formu na –ka a sám řecký výraz 

basilikón je neutrum), nebo routa < z lat. ruta (a to z řec. ryté) aj. 

Co se pak týče zmíněného vlivu němčiny, která byla, na to nezapomínejme,                 

ve středověku nejvýznamnějším evropským komunikačním prostředkem, na pojmenovávání 

jednoduchých přísad rostlinného původu je to velice krásně vidět. Tak např. z latinského 

výrazu cēpulla se ve středohornoněmeckém prostředí stala zebulla/zibolle, což následně 

přešlo do češtiny jako cibule. A přitom historie cibule sahá daleko do starověku. Patřila už    

na jídelníček starých Sumerů, Egypťanů, Řeků a Římanů a její obliba přetrvává až do dnešních 

dnů. Předpokládá se, že cibule pochází ze Střední Asie, jiní její původ kladou do Íránu, 
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Afghánistánu nebo Pákistánu. Existuje více než tři sta druhů cibule. Rozdělují se v zásadě 

podle tvaru na zploštělé a kulaté a u kulatých se dělí podle barvy na cibule bílé s nažloutlou 

až okrovou dužinou a modrofialové. Třebaže chuť cibule nezávisí pouze na odrůdě, ale             

i na místě a podmínkách pěstování, nejostřejší je cibule bílá, následuje žlutá a nejméně 

palčivá je modrofialová, která se proto často používá do salátů. 

Podobně latinské pojmenování salvia (od adjektiva salvus „zdravý“) se proměnilo 

v němčině na salveie, salbeie, v češtině pak z toho máme šalvěj, libeček je sice z latinského 

lubisticum, ale nejspíš taky přes středohornoněmecké lübestecke, kerblík z latinského 

caerefolium přes německé Kerbel, petržel je z latinského petroselinum (to pak z řeckého 

petroselinon, což je vlastně kompozitum z řeckých slov petros „skála“ a selinon „celer“), 

pravděpodobně přes středohornoněmecké Petersil apod. 

Rostlinám, které sloužily i našim dávným předkům jako dochucovací prostředky, 

vyhovovalo vždy teplejší prostředí: jihoevropské teritorium, oblasti kolem Středozemního 

moře, Přední Východ, jihovýchodní Asie. V těchto oblastech se také rostliny jako dochucovací 

prostředky nejdříve využívaly, pak pěstovaly, nakonec se jako výhodný vývozní artikl                

i vyvážely. Sušené drogy byly totiž lehké, zabíraly málo místa, bylo možné jich najednou 

transportovat větší množství, dalo se na nich lehčeji zbohatnout. Cena dovážených sušených 

drog byla totiž vždy velmi vysoká, navíc záměrně zvyšovaná povídačkami o nebezpečí, 

kterému jsou kupci při jejím získávání vystavováni – tak např. obchodníci tvrdili o skořici,      

že vytahují její větvičky z hnízda bájného ptáka Noha apod.  

Abych ale uvedl alespoň pár konkrétních příkladů: šafrán přinesli do Evropy arabští 

kupci, v semitských jazycích Předního Východu má zase svůj původ kmín, na původní 

turecko-perské prostředí ukazuje svým pojmenováním badyán, ságo je z malajského sāgū, tj. 

„moučná dřeň mandloňová“, které přišlo do Evropy nejspíš přes holandštinu, vanilka, jejíž 

starší českou podobu čteme např. ještě u Jungmanna v podobě vanilie, což bylo Preslovo 

přejetí z polského vanilia, je zase ze španělského vanilla (=“malý lusk“), které ovšem ve 

španělštině vzniklo z latinského vagina atd. 

V téhle souvislosti bych rád, abych to příliš neprotahoval, obrátil vaši pozornost         

ke třem dochucovacím přísadám, a to k majoránce, k zázvoru a ošlejchu.  

Majoránka: botanický rod Maiorana, druh Majorana hortensis, čeleď Lamiaceae.  

Latinsky maiorana (prozrazuje mj. příklon k latinskému adjektivu maior „větší“) nebo 

amāracus (z řeckého amārakos). Ve středověké latině však existovaly i podoby magorana                    

a margerona. Ve španělštině dnes maiorana, v portugalštině manjerona, v angličtině 

marjoram, v italštině maggiorana, ve francouzštině marjolaine, v němčině Maioran/Meiran, 

odtud pak do dánštiny merian, švédsky mejram, norsky merian, finsky meirami.  Litevsky 

mairūnas, lotyšsky majorāns. Ze středověké latiny postupoval název magorana přes 

německou formu Maioran od 15. století na východ Evropy a vyskytuje se ve všech 

slovanských jazycích – ve slovenštině majorán i maderánek, v ruštině majorán, v ukrajinštině 
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majoran, v běloruštině majarán, v polštině majeran i majeranek (častěji), v horní lužické 

srbštině majoran, ale i majron, v bulharštině majeran, v makedonštině majoran,                    

ve slovinštině majorān, majorân i majerôn, v srbštině a chorvatštině majòran (ale též jako 

femininum majòrāna, madžurāna), v bosenštině mažuran. Ve staré češtině existovala 

mužská podoba majoran, ale i podoba ženská majorana.  

Ze zmíněné středověké latinské podoby margerona se pak vyvinula druhá forma 

našeho lidového pojmenování, totiž tvary s –d–: maděránek, maděránka. 

A do třetice: spojováním se jménem Panny Marie vznikla v češtině později i další 

lidová forma: marijánka, marijánek. 

Takže máme vlastně v naší mateřštině podoby majoránka, majorán, majoránka, 

majeránek, majerán, marijánka, marjánka, marijánek, maděránek, maděránka. A dost 

možná, že některé nářeční tvary ani neznám, jako např. jsem teprve nyní objevil, že se 

v horní lužické srbštině může majoránka pojmenovat úplně jinak, totiž kołbasnik.  

Ale pozor!  I když jsme majoránku nakrásně pomocí jazykových dokladů situovali       

do Evropy, původ jejího pojmenování bude někde úplně jinde – nejspíš v jihovýchodní Asii. 

Slovo pochází jistě z nějakého neznámého východního zdroje, na což koneckonců ukazuje 

právě lingvistika, protože je možné je srovnat se staroindickým maruva(ka)- téhož významu. 

Pojmenování této rostliny najdeme ale i v lidové frazeologii z východních Čech:          

na tvých nohách by mohl i marjánku sejt (uvádí Jaroslav Zaorálek z okolí Kunvaldu). 

A marjánka ve významu marihuana? Nemá s naší bylinou nic společného. Jedná se 

jen o slangové přichýlení k již existujícímu výrazu. Výraz marihuana „druh omamné látky“ byl 

přejat do evropských jazyků z americké angličtiny marihuana/marijuana, a to ze španělského 

marihuana/mariguana, snad podle bahamského ostrova Mariguana. 

Na českém pojmenování drogy z rostliny Zingiber officinale, tedy na zázvoru, bych 

nyní chtěl ukázat ještě něco jiného. Tušíte, jak se k nám do češtiny dostal zázvor? 

Slovo zázvor je původně slovo složené, kompozitum. A dokonce hybridní! Jeho první 

část je indočínská, druhá je drávidská. Mylná etymologizace má svůj původ ale už v sanskrtu. 

Výraz śrṇgaveraṃ měl ve staré indičtině význam „rohová podoba, rohovitý“ – totiž 

staroindické véram znamenalo „podoba“, výraz śrṇgam označoval „roh“. Jenže! Staří Indové 

tak vlastně přizpůsobili svému chápání slovo, jemuž nerozuměli. Drávidské vér znamenalo 

vlastně „kořen“, zatímco první částí tohoto kompozita bylo proprium (vlastní jméno) rostliny 

„singi“. Zdá se pravděpodobné, že z toho výrazu je i thajské khiň a čínské kiang. 

Do jazyka pálí byl výraz śrṇgaveraṃ přejat jako singivere, středoindicky to znělo 

singabera, přes různé arabské a perské formy dojdeme po Hedvábné cestě až k řeckému         

i latinskému zingiberis a k středověkému latinskému zingiber(i). Ze středověké latinské 

podoby je starofrancouzské gingibre, současná francouzština má gingembre. Ve španělštině 
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je to gengibre, italsky gengero, anglicky ginger, holandsky gember. Ze starofrancouzské 

podoby gingibre se vyvinula nejstarší německá podoba gingiber/gingeber, z ní pak dále 

ginugeber, později ingewer, nakonec dnešní německé Ingwer. Z němčiny přejala 

pojmenování stará polština a ruština. Polský vývoj došel až k současné podobě imbir, ruština 

má imbír, ukrajinština imbér. Ze zmíněného staroněmeckého výrazu gingeber vznikla 

maďarská forma gyömbér, z ní pak podle mluvené podoby slovenský výraz ďumbier, ale             

i srbský a chorvatský djumbír [džumbír].  

Ze středověkého latinského zingiber(i) vznikly pak různé italské formy, např. starší 

spisovná podoba zenzero, ale i nářeční a slangové zenzavero, zenzóvero (poprvé doloženo 

k r. 1612), zenzévero (doloženo už v 15. století).  

A tady je branka, kterou se dostal do češtiny zázvor, tak nepodobný výrazům 

v ostatních evropských jazycích. Jak je to možné? Řekli jsme už v první části svého 

vystoupení, že obchodníci nepřinášeli jen koření, chcete-li drogy, ale také jména, názvy, 

pojmenování. A zatímco, jak se zdá, do Evropy vozili zázvor solidní obchodníci, do Čech se 

dostával nejspíš jen prostřednictvím prostých lidí, máme na mysli především podloudníky      

a pašeráky. Nemám sice notářsky ověřený doklad, že tomu tak skutečně bylo a že byla tehdy 

a tam dopadena známá pašerácká parta, ale jazykové prostředky to ukazují. 

A tušíte, jak vypadá člověk, o kterém řekneme, že je jak vymoklý zázvor? Inu špatně, 

nezdravě. Co byste také chtěli po vymoklém zázvoru? 

Třetí příklad, ke kterému chci obrátit vaši pozornost, je ještě z jiného kadlubu. 

Rostlina patřící k botanickému rodu Allium, druh Allium ascalonium, čeleď Liliaceae. Rostlina, 

která má, jak se zdá i podle odborníků, dva synonymní názvy – šalotka x ošlejch. V odborném 

názvosloví se ale synonyma nevyskytují, vědecká terminologie si na synonyma nepotrpí. Proč 

se tedy zde vyskytují? Z věcného hlediska se jedná, jak se dosud často uvádí, o druh cibule 

(Allium), která dostala atribut ascalonicum podle starověkého města Aškalonu v Palestině.  

Hrabství Jaffa a Askalon bylo jedno z vazalských panství křižáckého jeruzalémského 

království a podle současníka Jana z Ibelinu jedno z největších.  

Přívlastek ascalonium byl přinesen do staré francouzštiny (pravděpodobně právě 

křižáky) jako eschalo(i)gne, v průběhu dalšího vývoje se později výraz změnil na échalotte. 

Z této novější francouzské podoby vzešlo nejen anglické shalot, ale i české šalotka, rus. i ukr. 

šalot, slovenské šarlotka (podobně to mají ještě i dnes některá moravská nářečí, např.          

na Luhačovickém Zálesí), něm. Schalotte, dán. skalottøleg, nor. sjalottløk, švéd. 

schalottenlök, hol. sjalot, port. chalota. V dalších evropských jazycích se pak názvy této 

rostliny vyvinuly takto: it. a šp. ji označují jako allium ascalonicum, pol. czosnek askaloński.  

Povšimněte si na našem obrázku, že Mattioli má jednak výraz aškalonyka, ale že má     

i druhý název ošlejch. Ten se objevil ve starší češtině vlivem němčiny. Němečtí křižáci, ale 

dost možná i další německy mluvící poutníci, přinesli do Evropy název palestinského města 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_z_Ibelinu_(pr%C3%A1vn%C3%ADk)&action=edit&redlink=1
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jako Aschlauch, z něhož pak vznikl v češtině výraz  vošlejch (dnes ještě v chodských                  

a doudlebských nářečích a v okolí Nového Města na Moravě), ošlejch, ošlých, ošlich, ošlach.  

Problém tady ale není s jazykem, nýbrž s denotátem, k němuž se označení vztahuje. 

Je šalotka totéž co ošlejch? Názvy, které uvádíme na obrázku, jsou pro nás poněkud matoucí.                     

I v zahrádkářských pramenech jsou totiž bezděčně zaměňovány rostliny Allium ascalonicum 

(šalotka) a Allium fistulosum (cibule zimní, cibule sibiřská, ale i cibule poschoďová), výraz 

ošlejch mnohdy označuje pór i pažitku apod. Uvádějí-li ale zahradníci jako česká synonyma 

k pojmenování ošlejchu výrazy cibule zimní, cibule egyptská, cibule sibiřská, cibule 

poschoďová, cibule pěstovaná pro nať, česnek ošlejch, cibule šalotka, pór zahradní ošlejch 

menší, pažitka setá nebo sečka budeme asi trochu na rozpacích, co vlastně tyto výrazy 

skutečně pojmenovávají. Navíc, jak jsme si ukázali, Allium ascalonicum je původem 

z Předního Východu (dokládal by to i výraz cibule egyptská), zatímco Allium fistulosum má 

svůj původ na jihovýchodní Sibiři (pravděpodobně byla vypěstována z blízkého druhu Allium 

altaicum), odkud se tento druh cibule dostal do Evropy až v 16. století přes Čínu a Rusko. 

A že to není jedno a totéž, dosvědčuje i česká lidová frazeologie: vezl na trh cibuli        

a přinesl ošlejch znamená, že buď je stejný jako dřív, tj. nepolepšil se, nebo, a to je přesnější, 

že výměnou nic nezískal, naopak že prodělal. 

Jsem rád, že jste tu dnes nevážili koření (tj. nepodřimovali), i když jsem dnes o koření 

mluvil, a přeju vám, abyste v životě vždycky užívali jen chytrého koření.  

 

4. část 

V občanském životě musí někdy učitel bez ohledu na svou kvalifikaci zalovit v cizích 

vodách. Stalo se to i mně. Se dvěma vnuky, žáky třetích tříd, ale různých škol, jsem občas 

procvičoval pravopis vyjmenovaných slov. Paní učitelka, s níž jsem svá nová cvičení 

konzultoval, projevila zájem propojit pravopis vyjmenovaných slov s procvičováním zvukové 

stránky, upozorňujíc mě na nízkou úroveň mluveného projevu žáků v její třídě. Proč ne? A 

tak jsem se pokusil propojit obě stránky jazykového procvičování v metodickém pohledu                  

a následně si to ověřoval v praxi. Třeba se i Vám bude někdy hodit tahle nabízená inspirace. 
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METODICKÉ LISTY K ČESKÉMU JAZYKU VE TŘETÍ TŘÍDĚ 

VYJMENOVANÁ ČILI VYŇATÁ SLOVA: 

Původně se hlásky –i– a –y– lišily především výslovností, nebylo tedy nutno rozlišovat 
je ještě graficky. V současné době se ale rozdíl mezi hláskami –i– a –y– zachoval již jen             
v některých nářečích. Proto byla vyjmenovaná slova jako součást Pravidel českého pravopisu 
již uváděna ve vydáních z let 1902, 1913, 1941, 1957, 1993. Jako nejstarší zdroj jsou uváděna 
Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví z roku 1902, jejichž autorem byl Jan 
Gebauer, kde však slova nebyla zvlášť vyňatá neboli vyjmenovaná, ale byla jen uvedena          
v běžném abecedně řazeném slovníku. 

Pravidla z roku 1913 již obsahovala stručný výčet: „Kromě toho jest nutno některá 
slova, v nichž se píše y(ý), prostě si pamatovati. Jsou to tato: obyčej, babyka, Bydžov, bystrý 
(bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl 
(mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), 
vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, 
lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.“ 

Seznam vyjmenovaných slov uváděný ve školních učebnicích se časem vyvíjí. 
Zastaralá slova jsou nahrazována živějšími slovy s týmž kořenem, jsou doplňována chybějící 
slova, jsou přidávána příbuzná slova, jejichž příbuznost novějším generacím není zřejmá atd. 
Rozdíly mohou být i mezi různými učebnicemi z téže doby. Seznamy vyjmenovaných slov 
bývají zpravidla doplňovány i příklady příbuzných slov, zaměnitelných nepříbuzných slov, 
nevyjmenovaných slov, v nichž často lidé dělají chyby atd. 

A jak to vypadá s vyjmenovanými slovy v naší škole dnes? 

I současní žáci by si samozřejmě měli pamatovat vyjmenovaná slova po celý svůj 
život, měli by se jim naučit tak, aby v nich nikdy nedělali pravopisné chyby. A i když 
pravopisná stránka není pro osvojení mateřského jazyka nejdůležitější a pro skutečnou 
jazykovou výchovu nemá až zas tak moc velký význam, v české společnosti je pravopisná 
otázka záležitostí sociálně prestižní, a proto je často (někdy i učiteli) zbytečně přeceňována. 

Než ovšem budeme z pamětného osvojování vyjmenovaných slov dělat bazální 
otázku jazykové výchovy, jíž skutečně není, měli bychom se především zamyslet nad tím, jak 
my sami chceme žákům problematiku vyjmenovaných slov představit a přiblížit, co je vlastně 
naším cílem, jaké poučení žákům chceme zprostředkovat, jak budeme postupovat, jestliže 
chceme, aby si naši žáci vyjmenovaná slova nejen zapamatovali, ale také jim rozuměli              
a uměli je v každodenním životě správně psát, a jak jsme je naučili také zvládat pravopisnou 
stránku slov příbuzných. Nenechávejme to jen na žácích, aby se oni sami vyjmenovaným 
slovům naučili, a my s tím neměli žádnou práci. Přemýšlejme proto i o této problematice. Pro 
naše žáky je to možná hlavně otázka zapamatování a správné aplikace. Pro nás je to ale 
především didaktický úkol. 

Uvádíme-li ještě na začátku každého metodického listu i text k procvičování 
mluveného projevu, je to hlavně proto, abychom ani při procvičování psaní nezapomínali my 
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učitelé na mluvený projev, abychom ale také podpořili v žákovském vědomí úzkou 
sounáležitost mezi oběma formami jazykového projevu. Má-li žák umět napsat, musí umět 
také vyslovit.  

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B-: 

1. Nejdříve si potichu přečti Žáčkovu básničku, pak ji přečti nahlas.  

 

Jiří Žáček: Romance z vyňatých slov po b 

 

Byl jednou jeden Přibyslav    Byl nadobyčej bytelný 

a ten měl ve zvyku     a přitom bystrý hoch, 

jíst pouze luční byliny     proto ho milá chválila 

a zvláště babyku.     jen slovy ach a och. 

Byl z toho silný jako býk    A když se vzali, dostali 

a se svou kobylou     byt v centru Bydžova – 

jezdíval z města Bystřice    a tím je naše romance 

na venkov za milou.     konečně hotova. 

(Cestou se vždycky zastavil 

na oběd u bratří 

a spořádal tři bifteky –  

ty sem však nepatří.) 

 

2. A teď zkuste všichni básničku výrazně přednést. 

 

3. Nauč se zpaměti (podle vyznačených skupin):  

 

být, bydlet, obyvatel, byt – příbytek, nábytek, dobytek – obyčej, bystrý – bylina, 

kobyla, býk – Přibyslav  

 

4. A ještě si můžeš zapamatovat: babyka, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek, Bylany, Hrabyně 

(ale to stačí později, třeba až ve vyšším ročníku). 

 

5. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i,í/y,ý. Důležité je, abys důsledně 

postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 

 

ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé ý), 

protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné  

 

a) těžké živobytí, naše bydliště, kdybys to věděl, městské obyvatelstvo, Vilém 

Dobyvatel, abych se šťastně vrátil, jde to na odbyt, nabývat na objemu, 

pohádková bytost, tažné dobytče, malý přebytek, ubývá vody, dělit se zbytkem, 
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Bystřice pod Hostýnem, luční kobylka, drobný býložravec, bývalý klášter, moje 

bytná, co mi zbývá, kdybychom to viděli, hbitý Zbyšek, dobytčí trh, 

 

b) zlatá soška býčka, Robin nebyl obyčejný fotbalista, Býčí skála, bydlí v Kobylisích, 

horská bystřina, tím se nezabývám, obyčejný život, černobýl a zlatobýl, má tam 

dobré bydlo, kdyby tu byl Zbyněk, můj bývalý klub, nebij mě, pěstuje dobytek, 

rytíř Přibyslav, to už patří k našim přebytkům, to jsou všechno bytové prostory 

 

    

6. Co znamenají jednotlivá vyjmenovaná slova (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého): 

 

být   trvat, existovat, znamenat, rovnat se, podobat se, náležet, patřit; 

bydlet   přebývat, mít příbytek, sídlit, obývat; 

obyvatel  kdo něco obývá; 

byt   skupina místností v domě tvořících obývací, zpravidla uzavřený celek; 

příbytek byt, obydlí; 

nábytek   přemisťovatelné předměty bytového zařízení; 

dobytek  hospodářská zvířata (skot, ovce, kozy, vepři); 

obyčej  obvyklý, ustálený způsob; obvyklé, ustálené jednání; zvyk, zvyklost; 

bystrý   rychle, čile se pohybující; rychlý, hbitý, čilý, čerstvý, živý, svižný; 

bylina  nedřevnatějící rostlina;  

kobyla  samice koně domácího; klisna; 

býk   samec skotu, buvolů a antilop; 

Přibyslav  město v Čechách. 

 

 

7. Doplň správně chybějící písmena: 

 

a) Včera jsme b---li na školním výletě. Honzík vůbec neb---l líný, jen na to prostě 

zapomněl     a úkol odb---l. Proč mě b---ješ, já jsem to přece neudělal? Micka před 

Šarykem hb---tě vylezla na strom. Páté přikázání říká „Nezab---ješ“. Nový tablet 

šel tak rychle na odb---t, že za dvě hodiny neb---lo co prodávat. Po dlouhých 

deštích přib---lo v potoce hodně vody. Žádnou práci b---s neměl jen tak odb---vat, 

dělat ji s nechutí a ledab---le. 

 

b) Některé b---liny jsou léčivé, některé zase jedovaté. Proč jste se s kamarádem b---

li? Prosím tě, taková veliká b---tka! Na jaře znovu nab---líme garáž. Do ob---vacího 

pokoje jsme si koupili nový náb---tek. Únor b---lý, pole sílí.  Pojedeme se podívat 

do Přib---slavi na místo husitské b---tvy? Nějak b---lo, nějak bude. Hradec Králové 

je star---bylé město.  
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c) To jsou krásné lidové zvyky a ob---čeje. Před naším ob---dlím roste kalinový keř. 

Uvařím ti b---linkový čaj. U Bartošů se v ohradě pasou tři kob---ly s hříbátkem. 

Nejobtížnější bude přib---t poslední prkno až nahoru do štítu chaty. Byl to smutný 

pohled na ub---tá zvířata. Ob---lí dozrává, brzy budou žně. Neznám hb---tější zvíře 

u nás než je veverka. To b--- snad neb---la ani Sparta, aby takový zápas nevyhrála. 

B---lo b--- mnohem lepší, kdyb---s neb---l tak zbrklý. 

 

d) Starým lidem při---vají roky a ub---vají síly. To by tě ub---lo, kdybys mi s tím 

pomohl? Při turnaji ve vyb---jené naše družstvo vyhrálo V restaurátorské dílně 

vyrob---li dokonalou repliku starob---lého nábytku. Televizní reklama nás vyb---zí 

k neobv---klým investicím      a neob---čejným nákupům. Tomu lesu se tady říká U 

zab---tého, protože tam kdysi pytláci zab---li myslivce. 

 

8. Zdůvodni psaní i, í/y, ý v následujících (i nepříbuzných) slovech: 

 

dobré bydlo  dlouhé bidlo  zaseli obilí naše nové obydlí 

nabýt na objemu nabít pušku  přibít obraz přibyl nový žák 

jedovaté býlí  Jarda bílí stěnu být doma bila ho vařečkou 

 

 

9. Napiš nebo opiš jako pravopisné cvičení: 

 

a) Ve Španělsku jsou stále populární býčí zápasy. Kdybych to neviděl na vlastní oči, 

nevěřil bych tomu. Lékař zjistil u pacienta náhlý a prudký úbytek na váze. Lehce 

nabyl, lehce pozbyl. O prázdninách jsme pobývali na Šumavě. 

 

b) Byli jste už na školním výletě? Byl bych moc rád, kdyby přijela babička. Náš byt 

není velký. Kdo ještě bydlí v tomto domě? Myslivec rychle nabil pušku a vystřelil. 

Zbyněk byl rád,     že bydlí v Bydžově. Princ zabil tříhlavého draka.  

 

c) Obyčejně se s kamarády setkáváme každé odpoledne. Dinosauři, kteří se živili 

bylinami, byli býložravci. Byl bit jako žito. Pražské Karlovo náměstí bylo kdysi 

dobytčím trhem. Hbitě se uhnul letícímu míči. Ve vajíčku je žloutek a bílek. Byli to 

určitě žáci z 3. A.  

 

d) To místo, kde rodina bydlí, je její obydlí. Každý sběratel se snaží rozšířit svou 

sbírku. Pan Bartoš má ve stáji tři býky. Kam ten obraz přibijeme? Poznáš, jaké obilí 

roste na vedlejším poli? Kočí práskl nad kobylami bičem. I naše babička dodržuje 

vánoční obyčeje. 
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10. Tvoř slovní spojení s následujícími slovy a spojení pak napiš:  

 

byt – bystrý – bydlet – byliny – nábytek. 

 

 

11. S následujícími slovy utvoř nejdřív věty a potom věty napiš:  

 

obyčejně – bitva – kdybych – přibil – přibyl – v bytě. 

  

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L-: 

1. Nejdřív si přečti potichu tento text a pak jej přečti výrazně nahlas: 

 

Láďa letěl letadlem.   Ale když na zemi stál, 

Modlil se: Ať nespadnem!  hlasitě se vychloubal: 

Slabým hláskem šeptal Lence:  Proč lidi za letu blednou? 

Nenávidím turbulence.   Klidně letím ještě jednou. 

 

2. Teď zkus přečíst (nejdříve potichu, potom nahlas) ještě tuhle jazykolamku:  

 

Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivšího si lyžaře. 

 

3. Dokážeš ji nyní říct nahlas správně třikrát za sebou? Zkus to. 

 

4. Nyní se nauč zpaměti tato vyjmenovaná slova (podle vyznačených skupin): 

 

slyšet, mlýn, blýskat se – polykat, plynout, plýtvat, vzlykat – lysý, lýko, lýtko, 

lyže – pelyněk, plyš 

 

5. A ještě si můžeš zapamatovat: slynout, plytký/plýtký, Volyně, vlys 

 

6. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i,í/y,ý. Důležité je, abys 

důsledně postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 

 

ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé 

ý), protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné  
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a) blýskat se, blýskavice, blýskavý, blýsknout se, blyštět se, blyštivý, líčení, líčit, 

lis, lísat se, lisovat, lišaj, lišej, ližiny, lýčený, lýko, lýkovec, lýkový, Lysá hora, 

Lysá nad Labem,  lysina, lyska, lískové oříšky, Lysolaje, lysý, lýtko, lýtkový,  

lyžař, lyžařský, lyže, lyžovat, 

 

b) mlýn, mlynář, mlynářka, mlynářský, mlýnek, mlýnice, mlýnský, mlít, neslyším, 

nedoslýchavost, nedoslýchavý, oplývat, pelyněk, pelyňkový, plyn, plynárna, 

plynný, plynojem, plynoměr, plynout, plynový, plynulý, plyš, plyšák, plyšový, 

plytký, plýtvat, 

 

c)  polykat, rozplynout se, rozplývat se, semlít, slýchat, slyšet, slyšitelný, 

splynout, splývat, umlít, uplynout, uplývat, uslyšet, vlys, Volyně, volyňský, 

vyplývat,   vyslyšet, vzlyk, vzlykat, vzlyknout,  vzlykot, zablýsknout se, zalykat 

se 

 

 

7. Co znamenají jednotlivá vyjmenovaná slova (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého):  

 

slyšet  mít schopnost vnímat zvuky, nebýt hluchý  

mlýn  zařízení nebo budova na rozemílání obilí nebo jiných pevných hmot  

blýskat se  tvoří se, objevují se blesky 

polykat  vpravovat potravu pohybem hltanu do jícnu 

plynout  pomalu, zvolna téci 

plýtvat  nadbytečně vydávat, marnotratně, lehkomyslně utrácet, nešetřit 

vzlykat  vyrážet ze sebe zvuky vznikající při pláči prudkým vtažením vdechu     

do sebe 

lysý   holý; bez vlasů, vousů, chlupů, peří; neporostlý 

lýko   pevné pruhy pletiv pod stromovou kůrou, užívané jako materiál 

v zahradnictví k ovazování 

lýtko   zadní svalnatá část bérce 

lyže   sportovní náčiní k jízdě a běhu na sněhu 

pelyněk  bylina se silně aromatickými drobně dělenými listy a žlutými kvítky 

plyš  sametová tkanina s delším a hrubším vlasem 

 

8. Dej si pozor na tyto výrazy: 

ližiny  dřevěný nebo kovový trámec pro posunování těžkých břemen (od líha) 

lišaj  noční motýl s úzkými křídly a nápadně dlouhým sosákem 

lišej  nenakažlivá kožní choroba, ekzém 
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plytký/plýtký málo obsažný, povrchní; bezvýznamný, prázdný, jalový; mělký, 

nehluboký 

slynout být známý, proslulý, proslavený; nazývat se, jmenovat; slout 

vlys  ozdobný vodorovný pruh na stěně, okně, na dveřích 

Volyně  město v Čechách 

 

 

9. Doplň správně chybějící písmena: 

  

a) Venku se zabl---sklo, brzy bude bouřka. Nesl---ším tě. Je tady cítit pl---n. Jedeme si 

zal---žovat. Nebojácný ml---nář. Jak ten čas pl---ne. Nevzl---kej. Nepyšni se novými 

dárky, bl---skni se vlastními dovednostmi a nápady. Cítil ostrou bolest v l---tku. 

Pel---něk je sice léčivý, ale vel---ce hořký. Každá kočka se ráda l---sá. V B---střici b--

-la silná bl---skavice, ale nepršelo, zato v B---džově b---la prudká bouřka, ale 

nehřmělo, ba ani se nezabl---sklo.  

 

b) B---li jsme  o prázdninách na L---sé hoře. Z pověstí známe Přemyslovy l---čené 

střevíce  a mošnu z l---ka. Ml---nské kolo se prý vždy samo od sebe zastavilo, když 

starý ml---nář umřel. Z čeho to vypl---vá? Černob---l i zlatob---l jsou plevelné byl---

ny. Ve ml---nici panovali  Rob---n se Zb---ňkem. Chceš-li se naučit plavat, musíš se 

nejdřív umět spl---vat. Žádná vila to neb---la, b---lo to jen ob---čejné venkovské 

ob---dlí. Jeho l---čení rodinné historie mě docela zaujalo.  

 

c) O Vánocích se L---da rozvzlykala dojetím nad množstvím dárků. Pol---kat andělíčky 

znamená topit se. Jel na plný pl---n. Nel---sej se ke mně. Brouk l---kožrout neboli 

kůrovec. Princezna Přib---slava se rozpl---vala nad tou krásou. L---šej na obličeji je 

vlastně kožní nemoc. Ve strašidelném ml---ně se lidé báli ml---t. Vrátili nám 

přeplatek za pl---n.  

 

 

10. Zdůvodni psaní i,í/y,ý po l- v následujících (i nepříbuzných) slovech: 

 

starý mlýn     mlít obilí 

dřevěné ližiny     nové lyže 

lýčená taška     líčení příhody 

neplivej na zem    čti plynule 

podzimní plískanice    hřmění a blýskání 

 

 

11. Napiš nebo opiš jako pravopisné cvičení: 
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a) kmen je obrostlý lišejníkem, hořké pelyňkové kapky, plyšový přehoz na postele, 

sladký likér, na rybníku plavaly kachny a lysky, lidská hlava, už jste byli na Lipně, 

silný mlynář, podrobně mi vylíčil tu historii, na lipovém listu, ve strašidelném 

mlýně nechtěl nikdo mlít, mlha nad řekou se rozplynula  

 

b) dal bych si k obědu lívance, opice se houpaly na liánách, bitva u Lipan, bílé lilie, 

nelituj se, Lída vzlykala dojetím, maličký brouček, Ondra je velký lišák, dej to na 

linku, kup mi lízátko, mluví plynně anglicky, lýkovec kvete brzy na jaře, lihový 

kahan, lýčené střevíce čili střevíce z lýka, v Litoměřicích, těžké břemeno se 

posunuje po ližinách, nelichoť mi, ani se ke mně nelísej  

 

c) bylo tam mnoho lidí ubytovali se na chatě Liška, při bystřickém posvícení, ty jsi    

zbytečně uvzlykaná, papír se vyrábí také z lýka, starý mlynář, dlouhé bidlo, 

všechno mu už splývá dohromady, politická koalice, plynulá řeč, nalistuj si tu 

kapitolu, rozzlobila se, je to blízko Lysé nad Labem, co z toho vyplývá  

 

d) ve staré michelské plynárně, venkovská zabijačka, bílá lysina, vyjedeme na  Liščí 

hory, zbojníci ho zabili, neplýtvej zbytečně svými silami, řeka Orlice plyne skoro 

líně, je to listovní tajemství, odbila půlnoc, všechny plyšové hračky, hbitý Olin, 

jedeme si do Alp zalyžovat, o chytré kmotře lišce, velice hezky umí splývat,           

na Lysé hoře, Vojtíškův plyšák, to je tráva lipnice, mělký neboli plýtký talíř  

 

e) umlít čerstvě kávu, silná lýtka, starý plynovod, lišej je vyrážka, lišaj je noční motýl, 

umí krásně splývat, v městské plynárně, venku byla silná plískanice, dva litry vody, 

to ani nerozlišíš, nemáme plýtvat potravinami, lisovat hrozny ve starém lisu, bydlí 

v Litomyšli, máš špinavý límec, jedeme si zalyžovat, bylo mu to líto, koník má       

na čele lysinu a říkáme mu Lyska, sladká limonáda  

 

f) Obilí je třeba nejdřív semlít na jemnou mouku. Zablýsklo se. Lišaj je noční motýl. 

Oba dva se rozplývali nad novým bydlením. Vodník podal mlynářovi dlouhé bidlo. 

Sice maličký, ale bystrý a hbitý Olin byl neodbytný zákazník. Konečně mám 

pořádné lyže a mohu si jet zalyžovat do Alp. Všechny mlynářské výrobky jdou tady 

velice dobře na odbyt. Vůbec jí to nebylo možné věřit, na tváři se jí objevil jen 

předstíraný a líčený údiv.  

 

g) Mlýny a pekárny bývaly kdysi nejlepším podnikem v Pardubicích. Dědeček nám 

tak barvitě vylíčil celou bitvu u Přibyslavi, jako kdyby tam opravdu byl. Říká se tam                  

ve Spáleném mlýně. Park Mirakulum je blízko Lysé nad Labem. Venku fouká           

a prší, je tam úplná plískanice. Tobiáš mluví plynně anglicky. Hříbě má na čele 

bílou lysinu. Vojta dostal pod stromeček nového plyšáka, já mám zase přírůstek 

do sbírky angličáků.  
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h) Vzlykáním si vůbec nepomůžeš. Co z toho plyne čili vyplývá? Lýkovec je chráněná 

bylina. Vzpomínky mi už splývají. Prášilo se tam jako ve mlýnici. Mlha se kolem 

jedenácté rozplynula a z mraků vykouklo sluníčko. Libuška měla o Vánocích radost 

i z obyčejných maličkostí. Pára je plynné skupenství vody.  

 

i) Dej to na velký plýtký talíř. Nezlobte se, ale tyhle hodnoty odebraného plynu jsem 

si nevymyslel, ty ukazuje váš plynoměr. Z dětského pokoje se ozval silný vzlykot. 

Neslyšíš, nebo jsi nedoslýchavý? Pojedeme až do Volyně. Bude pracovat 

v Temelíně nebo v michelské plynárně. Jakou novou dovedností se chceš dneska 

před ostatními blýsknout? Naše země neoplývá mnoha přednostmi, ale nikde 

jinde bych stejně žít nechtěl. Na rybníku společně plavaly vedle sebe lysky, labutě 

i kachny.  

 

 

12. Tvoř slovní spojení s následujícími slovy a napiš je:  

 

plyn – mlynářka – lysý – polykat - plyšák 

 

 

13. Utvoř věty s následujícími slovy a pak je napiš:  

 

vzlykat – plýtvat – polykat – lyžovat - slyšet 

  

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M-: 

1. Nejdřív si přečti potichu tento text a pak jej přečti výrazně nahlas: 

Vedle mne sedí Éda Kemlink, co s ním chodím, nalevo pak Páta Karel, co s ním 

vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, 

protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si!  

 

2. Teď zkus přečíst (nejdříve potichu, potom nahlas) ještě tuhle jazykolamku:  

 

Mezi domama má máma malou zahrádku. 

 

 

3. Dokážeš ji říct nahlas správně třikrát za sebou? Zkus to. 
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4. Nauč se zpaměti následující vyjmenovaná slova (podle vyznačených skupin): 

  

my (zájmeno 1. osoby množného čísla),  

mýt, myslet, mýlit se – hmyz, myš, hlemýžď – mýtit – zamykat, smýkat, dmýchat –  

chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.  

 

 

5. A ještě si můžeš zapamatovat: mýto, mykat, mys, Kamýk  

 

 

6. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i,í/y,ý. Důležité je, abys 

důsledně postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 

 

ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé ý), 

protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné  

 

a) myčka, umývat se, umyvadlo, mýt nádobí, mýdlo, namydlit se, mydlinky, mýdlový, 

umývárna, medvídek mýval, myslet si, myšlenka, mysl, smysl, nesmysl, přemýšlet, 

pomýšlet, domýšlet se, vymyslet, výmysl, dobrý úmysl, smýšlení, usmyslet si, 

smyšlenka, smyslný, nesmyslný, průmysl, průmyslový, myslivec, myslivna, 

Přemysl, Nezamysl, Nezamyslice, Křesomysl,  

 

b) omyl, mýlit se, mýlka, zmýlená neplatí, myšina, myška, myšina, hlemýždí, myší, 

hmyzí, hmyzožravec, mýtina, mýtit les, mýtné, mýto, Vysoké Mýto, odemykat, 

zamykat, vymykat se, výmyk na hrazdě, smyk, smyčec, smyčka, nedomykavost, 

přimykat se, smýčit, průsmyk, rozdmýchat, dmychadlo, ochomýtat se kolem 

něho, ochomýtnout se 

 

 

7. Co znamenají jednotlivá vyjmenovaná slova (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého): 

my    zájmeno 1. osoby množného čísla 
mýt   čistit vodou nebo jinou tekutinou  
myslet  vědomím postihovat skutečnost a její vzájemné vztahy; 

uvažovat, přemýšlet; zabývat se v mysli někým 
mýlit se    uvádět v omyl; plést, mást, klamat 
hmyz drobní živočichové s článkovaným tělem a s chitinovým 

krunýřem (mouchy, včely, brouci, motýli) 
myš    drobný hlodavec s dlouhým holým ocáskem a s velkými boltci 
hlemýžď    suchozemský měkkýš s ulitou 
mýtit    kácením zbavovat porostu 
zamykat   zavírat, uzavírat 
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smýkat  trhaně něco po něčem táhnout; vléci 
dmýchat  vhánět vzduch; foukat 
chmýří   jemné chloupky 
nachomýtnout se připlést se do cesty, objevit se, naskytnout se 
Litomyšl  město v Čechách 

 
 

8. A ještě si zapamatuj: 

mýto    poplatek vybíraný za používání cest  
Vysoké Mýto   město v Čechách  
mykat    urovnávat vlákna přediva do jednoho směru  
mys    skalnatý výběžek pevniny do moře  
Kamýk   obec a hrad v Čechách 
miminko  nemluvně, děťátko 
mimika  doprovázení řeči výrazem tváře, grimasy 
minimax  hasicí přístroj značky Minimax 
ministr   člen vlády stojící v čele jednoho z ústředních správních úřadů 
ministrant  kdo přisluhuje katolickému knězi při mši a při obřadech 

 

9. Doplň správně chybějící písmena: 

 

a) letošní m---rná zima, malá m---ska, m--- tam nepůjdeme, m---chaný salát, jdi 

se raději um---t, sm---chat všechny barvy, auto dostalo sm---k, m---rný kopec, 

dýmka  m---ru, cítím tu m---šinu, vym---la láhve, do m---ších děr, je to vym---

šlené, m---nulou středu, na staré m---tině, vrátil se z Litom---šle, je mírum---

lovný  

 

b) m---slivecký pes, vzpom---náme na ně, sedmim---lové boty, úplně zm---zel 

pod vodou, je na m---zině, m---ši utekly před kocourem, m---stní lidé, m---slím 

na tebe, um---la si vlasy, hurónský sm---ch, bzučení hm---zu, m---str světa, je 

to nesm---sl, je to m---lovník čokolády, stm---vá se, to nemá sm---sl, vym---tit 

křoví, sm---j ze sebe i tu starou špínu  

 

c) dědeček m--- každý večer čte, jedovatá zm---je, vůně m---dla, pampeliškové 

chm---ří, m---nul cíl, raději zam---kej, chyba je om---l, neustále se tu ochom---

tá, loď se zm---tala v bouři, vesele kom---hal nohama, m---le se na něj usmála, 

jaké znáš  hm---zožravce, je to bývalý ml---n, horský průsm---k, sbírka starých 

m---ncí 

 

d) byl zam---šlený, bílá om---tka, blízké m---sto, vysm---čit celý byt, slyšeli jsme 

její      sm---ch, nem---lil se, m---lá mam---nko, kotvili u m---su Dobré naděje, 

zlom---l i sm---čec, vysoký kom---n, hlem---ždí ulita, měchem se dm---chal do 
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ohně vzduch, odm---tá mléko, kde se tu nachom---tl, um---něný kluk, byli jsme 

na m---stě, ranní   m---šlenka, chtěl bych m---t prázdniny 

 

 

10. Zdůvodni psaní i, í/y, ý v následujících slovech (i v nepříbuzných): 

 

mýt auto mít majetek 

dej mi to my jsme to neudělali 

malá myška sousedův Michal neboli Míša 

 

 

11. Napiš nebo opiš jako pravopisné cvičení: 

 

a) usmířili jsme se, maminka umyla všechna okna, co sis to vymyslel, je na svém 

místě, vzpomínáme na ně jen v dobrém, nemíchej to všechno dohromady, 

smích i pláč mívá v jednom pytli, kominík prý nosí štěstí, nový míč, smýčil       

ve sklepě i na půdě, umíš uvázat lodní smyčku,  

 

b) dýmka míru, měl na bradě jen takové chmýří, raději zamykej i druhý vchod, 

hmyzí bodnutí pálí, je to nesmírná dálka, bylo mu mizerně, to jsme 

nedomysleli, prezident jim udělil milost, ručník jsem asi zapomněl 

v umývárně, chtěla bych mít také takovou radost, mířil přesně a trefil se,  

 

c) koupili jsme různé mycí prostředky, jsi zlomyslný, pepř a kmín, medvěd mýval 

je vlastně šelma, písnička o kominíčkovi, na lesní mýtině, s počítačovou myší, 

míval rád všechny sporty, na vysokém komíně, zlomil si nohu, lehký průmysl, 

už je mistrem Evropy, milý příteli, zamířila k řece, sedl si k plné míse, smirkový 

papír,  

 

d) my tě dobře známe, zamíchal karty a hráli jsme, zkus taky udělat výmyk na 

hrazdě, je velice domýšlivá, neumytý talíř, miluje léto i zimu, co si o sobě 

myslíš, Honza minul cíl,  byla to jen mylná zpráva, v lážovské myslivně, housle 

a smyčec, kmínový chléb, v létě je potřeba udělat novou omítku, už se stmívá,  

 

e) malé semínko, smíšené lesy, v průmyslové zóně, pět lidských smyslů, bylo to 

neúmyslné, už sis osladil čaj a zamíchal, skutečně jsem se zmýlil, dnes fouká 

jen mírně, tu žádost mu zamítli, jakmile se vrátíme, máš v oku jen nějaké 

smítko, princezna měla myší kožíšek, opravdu to umíte, smím prosit, rozmysli 

si to 
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12. Tvoř slovní spojení s následujícími slovy a spojení napiš: 

 

smích – mísa – hmyz – průmyslový – myšlenka 

 

  

13. Nejdříve utvoř věty s následujícími slovy a potom věty napiš: 

 

mýdlo – nesmysl – osmička – myčka - vzpomínat 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P-: 

1. Nejdřív si přečti potichu tento text a pak jej přečti hezky nahlas: 

 

Najednou slyší Šejtroček divné naříkání. A zas jako huhlání a těžké vzdychání.  

„Když někdo naříká, má se mu pomoct,“ povídá Šejtroček, otočil bič těžším 

napřed a vkročil rovnou do houští. 

 

 

2. Teď zkus přečíst (nejdřív potichu, potom nahlas) ještě tuhle jazykolamku: 

 

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře. Jestli mi, kmotře Petře, toho 

vepře přepepříte, pak si taky, kmotře Petře, toho přepepřeného vepře sníte. 

 

 

3. Dokážeš ji říct správně nahlas třikrát za sebou? Zkus to. 

 

 

4. Nyní se nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po p- (podle vyznačených skupin): 

  

pýcha, pytel, pysk – netopýr, slepýš, pyl – kopyto, klopýtat, třpytit se – 

zpytovat, pykat pýr – pýřit se, čepýřit se  

 

 

5. A ještě si můžeš zapamatovat: Chropyně, Pyšely, Spytihněv 

 

 

6. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i, í / y, ý. Důležité je, abys 

důsledně postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 
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ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé ý), 

protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné  

 

a) brouk Pytlík byl Ferdův kamarád, pohádka o pyšné princezně, třpytí se jak zlato, 

pýr je obtížný plevel, raději zpytuj svědomí, doklopýtal až k silnici, místo jedné 

nohy má čert kopyto, něco mě píchá v botě, pytlík s kořením, pytlácká puška 

neboli pytlačka, netopýři se výborně orientují v noci  

 

b) byli jsme na prohlídce pivovaru, musíš hřídel pořádně opilovat jemným pilníkem, 

radostí se zapýřila, zahrada je jeho pýcha, spací pytel, srnčí kopýtka, polní pych čili 

krádež na poli, houba pýchavka, slepýš není had, čepýří se jak krocan,                   

na opylování včelami závisí úroda, zdivočelé kočky pytlačí v lese 

 

7. Význam jednotlivých vyjmenovaných slov (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého): 

pýcha  přílišné sebevědomí, přeceňování sebe sama, povýšenost plynoucí                 
ze samolibosti 

pytel   podlouhlý obal na různý materiál 
pysk    pohyblivá část tlamy živočichů kryjící vpředu čelist 
netopýr  létající hmyzožravý savec 
slepýš  beznohý plaz s drobnýma očkama 
pyl   jemný žlutavý prášek v prašníku rostlin 
kopyto  rohovitý obal konce prstů některých savců 
klopýtat narážet o něco nohou při chůzi, zakopávat, brkat 
třpytit se  lesknout se třpytem, blyštět se 
zpytovat zkoumat pozorovat své nitro  
pykat   nést trest za něco 
pýr   rozšířený plevel s dlouhými podzemními výhonky  
pýřit se rdít se, červenat se 
čepýřit se  ježit se, natřásat, čechrat, natřásat se, durdit se 

 

 

8. Dej si pozor na tyto výrazy: 

pyramida obrovská jehlanovitá stavba sloužící ve starém Egyptě jako hrobka pro 
faraony 

pýří  jemné chloupky, chmýří 
pyžamo noční oblek skládající se z kabátku a kalhot 
pyré  kaše (zejména bramborová, ovocná, hrachová) 
Chropyně město na Moravě 
Pyšely  město v Čechách 
Spytihněv obec na Moravě; mužské jméno 
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9. Doplň správně chybějící písmena: 

 

a) kromě lichokop---tníků známe i sudokop---tníky, p---káme tak za svou neuváženost,               

p---chavky rostou ponejvíce v kopřivách, pávi se p---šní svým peřím, kůň klop---tl 

hned na první překážce, mezi egyptskými p---ramidami, chtěl bych se nap---t, má prý 

pod čep---cí, mým snem je cesta do P---renejí, nemusíš se hned p---řit,  

 

b) mám nejraději bramborové p---ré, po zahradě běhají slep---ce, nejsp---š to bude 

vědět maminka, je to jen lidská p---cha, zaječí p---sk, takové p---žamo si vůbec 

nekoup---m, bojí se netop---rů, dej si velký pozor na tu cestu a neklop---tni, mlynář 

nese p---tel mouky 

 

 

10. Zdůvodni psaní i, í/y, ý v následujících (i nepříbuzných) slovech: 

pýcha   píchá    pyl    pil 
slepýš   slepíš    čepýřit se   čepice 
kopyto  kopí    netopýr   upír 

 

 

11. Napiš nebo opiš jako pravopisné cvičení: 

 

a) Včera jsme byli v Chropyni na prohlídce pivovaru, musíš to nejdřív pořádně opilovat 

hrubším pilníkem a jemnějším pilníkem to pak dokončíš, chceš to písemně, všichni 

kopytnatci, radostí se zapýřila, zahrada je jeho pýcha, rozkvetly pivoňky, koupil si 

nový spací pytel,  

 

b) vojenští piloti, srnčí kopýtka, polní pych čili krádež na poli, kromě lichokopytníků zná 

náš Spytihněv také sudokopytníky, pykáme tak za svou neuváženost, pýchavky rostou 

ponejvíce v kopřivách, nepitvoř se, pávi se rádi pyšní svým peřím, kůň klopýtl hned  

na první překážce, je to opravdu pilná žákyně, byl kdysi písařem v královském městě 

Písku,  

 

c) mezi egyptskými a mayskými pyramidami je veliký rozdíl, chtěl bych se napít, má prý 

pod čepicí, fanoušci ho vypískali, pylová alergie, Pavel je velký hrdopýšek, mým snem 

je cesta do Pyrenejí, nemusíš se hned pýřit, ta třída je jak pytel blech, na písčité pláži, 

mám nejraději bramborové pyré,    

 

d) po zahradě jim běhají slepice, nejspíš to bude vědět maminka, je to jen lidská pýcha, 

moje zamilovaná písnička, zaječí pysk, tohle písmo se mi líbí, takové pyžamo si vůbec 

nekoupím, bojí se netopýrů, vždycky si bral do lesa malou pilku a vědomě se 

dopouštěl lesního pychu, dej si velký pozor na tu cestu a neklopýtni,  
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e) mlynář nese pytel mouky, slepýš není had, dnes nemáme písemný úkol, čepýří se jak 

krocan, nemáš pít denně tolik piva, na opylování včelami závisí celý úroda ovoce, byli 

jsme si zaplavat v pískovně, zdivočelé kočky pytlačí v lese, byl to takový pistolník, 

houba pýchavka je nejlepší smažená, spolkni tu pilulku, brouk Pytlík byl Ferdův 

kamarád,  

 

f) pohádka o pyšné princezně, třpytí se jako zlato, na pitevním stole, pýr je obtížný 

plevel, raději zpytuj své svědomí, babička upekla báječný piškot, doklopýtal až 

k hlavní silnici, místo jedné nohy má čert kopyto, něco mě píchá v botě, babiččiny 

pytlíky s bylinkami a kořením, pytlácká puška neboli pytlačka, netopýři se výborně 

orientují v noci, bohužel to postavili na písku  

 

 

12. Tvoř slovní spojení s následujícími slovy a spojení napiš:  

 

pytel – kopí – klopýtat – slepíš - pýr 

 

 

13. Nejdříve utvoř s následujícími slovy věty a věty potom napiš:  

 

třpytit se – pykat – pyšný – opylovat – čepýřit se 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S: 

1. Nejdříve si potichu přečti následující text a pak jej přečti správně a výrazně 

nahlas: 

 

Byl jednou jeden chalupník, jmenoval se Klapzuba, a ten měl jedenáct synů.    

Ve své chudobě nevěděl, co s nimi, a tak z nich udělal fotbalové mužstvo.                

U chalupy měl pěkný, rovný kousek loučky, z té udělal hřiště, prodal kozu, koupil 

za to dva míče, a kluci začali trénovat. Ráno v pět hodin už hochy probudil a vzal je 

na hodinový ostrý pochod do lesa. Když ušli šest kilometrů, obrátili se a zpátky to 

vzali klusem. Pak teprve dostali snídani a po ní začali kopat. 

 

 

2. Teď zkus přečíst (nejdřív potichu, potom nahlas) ještě tuhle jazykolamku: 

 

Před potokem pět kopek konopí, za potokem pět kopek konopí. 
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3. Dokážeš ji říct nahlas správně třikrát za sebou? Zkus to. 

 

 

4. Nyní se nauč zpaměti vyjmenovaná slova po s- (podle vyznačených skupin): 

  

syn, sytý, sýr – syrový, sychravý, usychat – sýkora, sýček, sysel – syčet, sypat  

 

 

5. A ještě si můžeš zapamatovat:  sirup, sirob, sípat, sivý, sirý 

 

 

6. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i,í/y,ý. Důležité je, abys 

důsledně postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 

 

ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé ý), 

protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné  

 

a) syn, synovský, synek, syneček, synovec, zlosyn, sytý, sytost, dosyta, nasytit, 

nenasyta, silný, nenasytný, nasycený, nenasycený, sýr, sýrový, syreček, sýrař, 

sýrárny, syrovátka, syrový, syrovinka, sychravý, Sychrov, vysychat, vysýchat, 

usýchat  

 

b) sýkora, sýkorka, sýkořice, sýček, sykat, sýčkovat, sysel, nasyslit, syčet, sykot, 

syčení, sypat, sypký, sýpka, násypka, výsypka, vysypávat, sypek, sypkoviny, 

nasypat, násyp, vysypat, osypaný, osypky, zasypat, zasypaný, zásyp  

 

 

7. Význam jednotlivých vyjmenovaných slov (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého): 

 

syn                           bezprostřední potomek mužského rodu  

sytý                          jídlem uspokojený, nemající hlad, úplně najedený, nasycený 

sýr                            potravinářský výrobek vzniklý z mléka sýřením, mléčným kva- 

                                 šením   

syrový                     zcela nebo částečně nezpracovaný, neupravený např. vařením 

sychravý                 chladný a zároveň vlhký 

usychat/usýchat     schnout 

sýkora                     hmyzožravý zpěvný pták 

sýček                       malá sova žijící blízko lidských obydlí, kulich 

sysel                        menší polní hlodavec přespávající v doupěti zimu 
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syčet                        vydávat zvuk znějící jako sss jako projev nelibosti                    

sypat                        pouštět dolů, nechat padat něco sypkého, drobného 

 

 

8. Dej si ale zejména pozor také na tyto výrazy: 

 

sídliště, silák, symfonie, posilovač, sympatický, silnice, silničář, silniční kontrola, 

synchronizovat, silueta, silon, synkopa, Silvestr, sypač, Sýrie, houba syrovinka, 

Simona, systém, síla, siréna, sirka, sípat, síra, sirotek, síťovka, sítnice, sivý, situace 

 

 

9. Doplň správně chybějící písmena: 

 

a) myši mají rády s---r, s---korkám do krmítka s---peme slunečnici, s---ťka na 

motýly, rána mi už zas---chá, staré rodinné s---dlo, s---ce se nas---til, s---rky čili 

zápalky, zařízení na zadní výs---pce, vys---lali kouřové s---gnály, kvůli s---

rnému zápachu cibule nás pálí oči, s---rová omáčka 

 

b) opravdu je tam s---chravo a nevlídno, je to s---la zvyku, rozs---pala sůl, náš s---

n je divoch, špatná s---tuace, špagety se s---rem, co to tu s---čí, na oční s---

tnici, raději vjel na vedlejší s---lnici, s---tý hladovému nevěří, kapr v s---ťovce, 

nejez to s---rové, Dvořákova s---mfonie, s---vý holub je popelavé barvy, 

kukuřice se s---lážuje, píseň Ach s---nku, s---nku 

   

 

10. Zdůvodni psaní i, í/y, ý v následujících (i v nepříbuzných) slovech: 

 

kozí sýr   síra zapáchá 

venkovští synci  ve vodě jsou řasy a sinice 

sirotek    syrové maso 

 

 

11. Napiš nebo opiš jako pravopisné cvičení:  

 

a) proč pořád sýčkuješ, na pražském sídlišti, díra v sýru, u Itálie leží ostrov Sicílie, 

nenasycený roztok, je tu zima jak na Sibiři, zápalky neboli sirky, sýkorky                  

a sýkořice, na zámku Sychrov, sice si nasyslil velký majetek, přístroje signalizovaly 

nebezpečí požáru, je o silák nad siláky, tavený sýr, teď nemůžeš jet do Sýrie, 

silniční kontrola, už jenom sípal 
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b) sychravé počasí, co to tu syčí, na železnici mají výborné signalizační zařízení, je mi 

to sympatické, vysyp brambory z koše na valník, proč houkaly v poledne sirény, 

houby syrovinky, měli bychom všechny činnosti synchronizovat, bylo to                 

na silvestra, ovoce v teple sesychá, sýrová omeleta, nasypat slepicím zrní 

 

c) chováš se jak sysel na podzim, sympatický člověk, kdy asi silničáři spraví tu 

rozbitou silnici, je to celý systém, nasytit hladového, na sídlišti, sivá houbička, 

vysoké obilní silo, byl to simulant, ministerský předseda, nesýčkuj, mokřina          

na poli už konečně vysychá,  síra hoří modrým plamenem, byliny sušíme na sítech  

 

d) předváděl různé silácké kousky, Janáčkova symfonie, posilovač brzd, koláč 

nakonec posypeme moučkovým cukrem, to je divná situace, už jsem sytý, to je 

můj syn, zlý sykot, vrabci zobou se sýkorkami, pohádka o sirotkovi, v noci se 

ozýval u osvětleného okna jen sýček, změny na oční sítnici, před chatou se sušila 

rybářská síť 

 

 

12. Tvoř slovní spojení s následujícími slovy a spojení pak napiš:  

 

vysypat – sýkorka – sýrový – usychat - sympatický 

 

 

13. Nejdříve utvoř s následujícími slovy věty a potom věty napiš:  

 

syčet – nasytit – přisypat – zasypat -  přesídlit 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO V: 

1. Nejdřív si potichu přečti následující text a pak jej přečti nahlas a výrazně: 

 

Tak ho tam našla Andulka, rusalka z luk pod Řáholcem. Vyšla si do lesa hledat 

konvalinkovou vůni, našla tam bezradného loupežníka a povídá:  

„Kdepak, Rumcajsi, koukáním vajíčka nezahřeješ. Musíš se o ně postarat 

jinak.“ 

 

 

2. Teď si zkus přečíst (nejdříve potichu, potom nahlas) tuhle jazykolamku: 

 

Nezamejluje–li mi Julie, zamejluji ji sám. 
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3. Dokážeš ji říct nahlas správně třikrát za sebou? Zkus to. 

 

 

4. Nyní se nauč zpaměti vyjmenovaná slova po v- (podle vyznačených skupin): 

 

vy (zájmeno 2. osoby množného čísla), vykat, vysoký – výt – výskat, zvykat, žvýkat – 

vydra, výr, vyžle – povyk, výheň – a slova s předponou vy-/vý- 

  

 

5. A ještě si můžeš zapamatovat: cavyky, vyza, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň 

 

 

6. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i,í/y,ý. Důležité je, abys důsledně 

postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 

 

ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé ý), 

protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné)  

 

a) vysoké nebe, vykat starším lidem, vysočina, odvykací kúra, Vysočany, povykujete 

zcela zbytečně, nejvyšší hora, je na to zvyklý, žvýkací svaly, nadmořská výška, 

přežvýkavec, zvýšit měsíční příjem, jen malá vížka, výborná žvýkačka,  

 

b) povýšit obec na město, převyšovat o půl hlavy, vydří kožešina, přežvykovat, 

starobylý Vyšehrad, vyšší princip, návyková látka, čepice vydrovka, vyvýšenina, 

odvyknout si, zavýt, ozýval se výskot, výskat při posvícení, uvít věneček                   

z mateřídoušky,  

 

c) zavinout dítě do peřinky, zavýsknout si, opravdu je to můj zlozvyk, lidové zvyky      

a obyčeje, rockový koncert na Výravě, zvyknout si na lepší prostředí, na horší 

prostředí se těžko zvyká, v pekelné výhni, ve víru tance 

 

  

7. Co znamenají jednotlivá vyjmenovaná slova (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého):  

 

vy   zájmeno 2. osoby množného čísla 

vykat  říkat někomu „vy“ 

vysoký  velký na výšku 

výt   vydávat pronikavý, naříkavý, táhlý hlas (o psech a vlcích) 

výskat  vysokým hlasem živě, radostně vykřikovati 



 196 

zvykat  navykat, přivykat, uvykat 

žvýkat  rozmělňovat, drtit pohyby čelistí a zuby 

vydra   vodní šelma s jemnou hnědou srstí 

výr  největší sova s chvostíky na hlavě a nápadnýma velkýma očima 

vyžle  velmi hubené dítě; též pohádková bytost; plemeno menšího loveckého 

psa slídiče 

povyk  směsice pronikavých hlasů, hlučný pokřik, hluk  

výheň  druh ohniště, do kterého se vhání vzduch ke zvětšení žáru, k ohřátí 

nebo žhavení kovů 

 

8. Dej si pozor i na tyto výrazy: 

 

cavyky              okolky, průtahy, drahoty 

vyza                  ryba z černomořské oblasti příbuzná jeseteru 

Vyškov             město na Moravě 

Výtoň               místo, kde se dříve vytínalo dřevo z vorových pramenů, bývalé clo 

                          z plaveného dřeva 

 

 

9. Doplň správně chybějící písmena: 

 

a) nezv---k, v---r, ve V---škově, povýšit, v---nálezce, v---v---šovat se, v---dlička, v---zbrojit 

se, všem jim v---nadal, tak v---da, v---vrtka, ulice Na V---toni, v---rus, v---vrtnutý 

kotník, v---sačka, v---vrcholení, mají velký v---běr, je to v---nikající, v---volat k tabuli, je 

to moje v---na,  

 

b) zboží na v---voz, v---venčit psa, v---chod, až po v---učování, bílé v---no, v-chovatel, 

nejstarší  v---nař, v---tvarná v---chova, v---nice, v---chrtlý pes, musíš v---trvat, v---tisk 

novin, nev---tahuj se, v---tékat, v---ckrát, v---jádření, moc si nev---bírej, v---tah,          

v---šina, v---ska, v---jet si aspoň v neděli na v---let,  

 

c) v---šetřovatel, jen maličký v---stupek, v---sunout ruku z okna, v---jeknout, silný v---tr, 

učíme se v---jmenovaná slova, byl v---tězem, v---střelit, nev---kládej takové nesmysly, 

v---ko krabice, v---klopit, silná v---róza, to jsou jenom samé v---mluvy, polská řeka     

V---sla, fotbalový v---kop, v---kup zlata, lékařská v---zita,  

 

d) sladké v---šně, školní v---let, náš V---tek, v---luka na trati, v---sutý most, v---stěhovat 

se, v---stava ovoce, velv---slanec, v---tamíny jsou důležité pro zdraví, v---maž to, 

kulaté v---ročí, v---půjčit si knížku, hloupá v---mluva, důležitý v---nález, správný          

v---počet, uv---tat návštěvu, první v---plata,  
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e) velký jarní v---prodej, je to ale v-lupek, v---lila se voda, v---loučený hráč, v---lepit 

plakát, v-kroč pravou nohou, v---táhlý v---rostek, zv---tězit, v---pečené rohlíky, jak to 

v---padáš, Ježíš V---kupitel, na V---tkově, školní v---měna, ve V---tkovicch, babiččino  

v---právění, z V---zovic,  v---jimka z pravidla 

 

 

10. Zdůvodni psaní i, í/y, ý v následujících (i v nepříbuzných) slovech: 

 

cestovní vízum ryba vyza je příbuzná jeseteru 

ve velké výšce malá zámecká vížka 

chlapci výskali babička vískala vnučku ve vlasech 

vodní víry výr je noční dravec 

viset na plotě vyset na pole všechno obilí 

 

 

11. Napiš nebo opiš jako pravopisné cvičení: 

 

a) Viděli jste to, nože a vidličky, co se tu vyrábí, víš o tom něco víc, vykulila na něj 

oči, vymýšlíš si, vy si mě nepřejte, dospělým vykáme, nabral seno na vidle, vyběhli 

jsme ze školy, Vysoké Mýto, hlasitý výskot, vy se máte, na vysoké hoře, je to tvoje 

vina, výr loví jen v noci, kovářská výheň, nepovykujte, kráva je přežvýkavec,  

 

b) zavýskli si, na to si zvykneš, hlasitý výskot, na Slovensku ve Vysokých Tatrách, víš 

už o tom, to je hezký velikonoční zvyk, vydry žijí ve vodě a u vody, vily věnečky 

z pampelišek, proč tak výskáš, vinné sklepy a velkoobchod s vínem, nezvykej si    

na to, je tu horko jak v pekelné výhni, mnoho povyku pro nic, jsi hubený jak vyžle, 

žvýkej důkladně a pomalu,  

 

c) kromě velké věže má zámek i malou vížku, nevytahuj se, pracoval na vinici, musíš 

po něm rychle vystartovat, v noci vyli na úplněk všichni psi, cestovní vízum, 

Vysoká Srbská je ve východních Čechách, když jste si to vymyslel, vylez ven, 

vykopni to, vyšli jsme z domu, má virózu, vyletěla holuběnka ze skály, vysmáli se 

mi, u Výprachtic vykolejil vlak, víš o tom,  

 

d) vyjeli jsme lanovkou na Sněžku, vyběhl jako první, prázdninový výlet, nevinný 

člověk, vykoukli jsme opatrně z našeho úkrytu, vůbec o tom nic nevím, je to ale 

výlupek, dostat za vyučenou, ať se to víckrát neopakuje, ovocná žvýkačka, 

sousedův Vítek, vyhrát závod, ve velké výšce, vydří kožich, tak vylez ven, vy to fakt 

nevíte, vydělal si nějaké peníze,  
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e) udělal výmyk na hrazdě, vytáhl si z tašky svačinu, pohádková víla, kamarád Vilda, 

obchod byl v noci vykraden, vykouřit dýmku míru, violka vonná neboli fialka, 

vykotlaná vrba, to byl ale výkon, nevyklánějte se z oken, vyklidit kabinet, ještě si 

vykloktej, auto s vyklápěčkou,  

 

f) mají to ve výloze, víra v Boha, tady je výjezd, na vycházce, nevychloubej se, 

kolejové výhybky, nevyhrožuj, vyhrkly jí slzy, na jaře je potřeba vyhrabat trávník, 

máš výhodu, vyhlídkový let, vyhlásili poplach, vítejte, tak to vygumuj, na výherní 

listině, opravdu to vydržel,  

 

g) skutečný vítěz je Vilém, vyděsila se, hluboký výdech, výbušný látka, výborně, 

můžeš si vybrat, pes na něj vybafl, bydlí ve vile, vyloupala tašku ořechů, Povydří je 

šumavská krajina u řeky Vydry, tvářil se provinile, moc si na mě nevyskakuj            

a nevytahuj se, o tom rozhoduje Nejvyšší soud, u nás na Vysočině  

 

12. Tvoř slovní spojení s následujícími slovy a spojení napiš:  

 

zvyk – žvýkačka – vír – výrobek – vitamín  

 

 

13. Nejdříve utvoř věty s následujícími slovy a potom věty napiš:  

 

zvyknout si – povykovat – výt – povýšit - zavýsknout 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z, F: 

1. Nejdříve si přečti potichu tento text a pak jej přečti správně a výrazně nahlas: 

 

Cestou k Jičínu si Rumcajs pro potěchu nacpal novou fajfku čerstvým 

loupežnickým tabákem. Křísl nehtem o nehet, vyskočila jiskra a zapálila tabák     

ve fajfce. Byl to tabák silný jako dvanáctispřeží panských valachů. Když Rumcajs 

zapukal z fajfky poprvé, očesalo to švestky na dvě rakouské míle kolem. Podruhé 

to hnulo skálo u Prachova. Rumcajs radši schoval fajfku do kapsy. 

 

2. Teď zkus přečíst (nejdřív potichu, potom nahlas) ještě tuhle jazykolamku: 

 

Strýc Šusta suší švestky. 

 

3. Dokážeš ji říct správně a nahlas třikrát za sebou? Zkus to. 
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4. Nyní se nauč zpaměti: 

 

a) brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně 

 

b) po písmenu f se v základech domácích slov y, ý nepíše. Mezi cizími slovy se –

y– píše jen výjimečně. A to jen u slov odvozených od řeckého základu phys-: 

fyzika, fyzioterapeut apod. 

  

 

5. A ještě si musíš zapamatovat:  

brzičko (je odvozeno příponou -ičko, zívat (únavou) 

 

 

6. V následujících cvičeních zdůvodňuj správné psaní i, í/y, ý. Důležité je, abys 

důsledně postupoval při zdůvodňování podle tohoto algoritmu: 

 

ve slově … napíšeme měkké krátké i (měkké dlouhé í/tvrdé krátké y, tvrdé dlouhé ý), 

protože tohle slovo je (není) ve vyjmenovaných slovech/je (není) slovo příbuzné  

 

 

a) psí jazýček, jazykověda, jazykovědec, dvojjazyčný slovník, vyzývavé chování, 

vzývat Boha, ozývat se na její volání, skoro se únavou uzíval 

 

b) fyzika, fyzik, fyzický, fyzikální, fialka, fialový, fikus, fiflena, fígl, figura, figurka, fíky, 

fíkovník, fíkus, filé, filharmonie, Filip, Filipíny, film, filmař, filmovat, filmový 

festival, filodendron, jazykozpyt čili filologie, Finsko, finance, semifinále, filuta, 

finiš, firma, firemní, fintit se, barevné fixy 

 

7. Co znamenají jednotlivá vyjmenovaná slova (podle Slovníku spisovného jazyka 

českého): 

 

brzy v krátkém čase, za krátkou dobu 

jazyk   svalnatý, velmi pohyblivý orgán v dutině ústní, orgán 

                                              chuti a mluvy; soubor vyjadřovacích prostředků jako 

                                              nástroj dorozumění a myšlení; předmět nebo jeho část 

                                              podobající se tvarem jazyku v ústech 

nazývat se  jmenovat se 

Ruzyně  část Prahy 

 

 

8. Dej si pozor na tyto výrazy: 
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brzičko  velmi brzo, co nevidět 

zívat široce rozevírat ústa k pozvolnému nadechnutí 

nazívat se mnoho a opětovně zívat 

 

 

9. Doplň správně chybějící písmena: 

 

a) Jaz---ková učebna, jaz---ček, jaz---kolamka, jaz---kověda, jaz---kovědec, dvojjaz---čný 

slovník, ruz---ňské letiště, v---z---váme vás všechny, proč se nám neoz---váte, z---vali 

jsme únavou, málem jsme se uz---vali, f---zikální ústav, náš učitel matematiky              

a f---z---ky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


