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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 



12 

 

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 vás, 
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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, 
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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“1. 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“.2  

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.3  

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 
                                                           
1
 PLICKA, K. – VOLF, F. – SVOLINSKÝ, K. Český rok. Jaro. 4. vydání (v Odeonu první). Praha: Odeon, 1978. 

S. 87. 
2
 KARLÍK, P. a kol. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 2002. 604 stra. 

3
 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.4  

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, 

                                                           
4
 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.5 

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“.6 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.7 

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                        

                                                           
5
 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. 
6
 CHLOUPEK, J. a kol. Stylistika češtiny. Vydání 1. Praha: SPN, 1991. 296 s. ISBN 80-04.23302-3.   

7
 o.c. 



38 

 

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.8  

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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 HUBÁČEK, J. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1981. 214 stran. 
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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.9  

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 
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(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.10 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. 

                                                           
10

 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.11 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 4212, v litoměřické podoblasti  je jich 3013. 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, 

                                                           
11

 Spytihněv II. (* 1031, † 28. ledna 1061) byl český kníže (1055 – 1061) z dynastie Přemyslovců. 

12
 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  

13
 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  
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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.14 

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 

                                                           
14

 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. Trojice15 

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)16   (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, 

                                                           
15

 Položky označené znaménkem  + jsme do Šmilauerova třídíče přidali na základě aktuálního materiálu. 
16

 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)17, 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)18, 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)19, 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.20 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 porostu21 (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.22 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, 

                                                           
17

 Slovník spisovného jazyka českého VIII, Praha : Academia, 1989. 
18

 O.c. sub 7.  
19

 Slovník spisovného jazyka českého V, Praha : Academia, 1989. 
20

 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. 
21

 Takový výklad připouští J. REJZEK Český etymologický slovník. Voznice : LEDA, spol. s r.o., 2001. 
22

 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.23 

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.24  

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 

                                                           
23

 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. 
24

 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 

období25 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)26 

                                                           
25

 K tomu viz zejména heslo „Svátek“ na s. 389 in STUBHANN, M. a kol. Encyklopedie Bible. 1. vydání. 

Bratislava: Gemini, 1992. 
26

 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 Aureliána27 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).28  

V Novém zákoně je pak v duchu této tradice Kristus nazýván „světlem“29, 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).30 

Ačkoliv se mnozí teologové už ve 3. století pokoušeli vypočítat datum Kristova 

narození, nepodařilo se jim to. Věnovali proto raději pozornost symbolice Krista – Světla31 

(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.  

                                                           
27

 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. 
28

 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 8. vydání. Praha: Česká biblická 

společnosti, 2001. 
29

 Viz např.  v Evangeliu sv.  Jana 1, 9: „Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo      

do světa“. 
30

 O.c. 
31

 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.32  

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 
                                                           
32

 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.33 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. Janko34 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. Mareš35 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. 

                                                           
33

 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. 
34

 Josef Janko (1869-1947). Zabýval se germanistikou, slavistikou, fonetikou, morfologií, etymologií, 

lexikografií a lingvistickou paleontologií. 
35

 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 pojetí36 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. 

 

 

                                                           
36

 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.37 

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 obchůzce38 důležitou magickou funkci, neboť byl 

vlastně prostředkem přenášení jarní plodivé síly z přírody, symbolizované rychle rostoucími 
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mladými vrbovými výhonky, na člověka. Měl tedy za úkol lidi omlazovat, zmlazovat, 

pomlazovat39. Proto se mu v Čechách a na Moravě říká nejčastěji pomlázka.40 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).41 

České pojmenování velikonoce, původně ve staré češtině velika noc, pak veliká noc, 

později i velikonoc či velkonoc (tak to má, podle Machka42, 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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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 Ctihodného43 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“.44  

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. 45 

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.46 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


