Príloha 1

Tabuľka lotyšských somatizmov

Lotyšská frazéma Slovenský
ekvivalent/

Český ekvivalent/ Význam
preklad

preklad
GALVA
no galvas līdz

(prohlédnout

(prehliadnuť

(prehliadať si

kājām/papēžiem

si/změřit

si/premeriať si

niekoho)

si/prohlížet si

niekoho) od hlavy

dôkladne,

někoho) od hlavy

k patě

skúmavo (SČFI)

≈

po päty
(no)liekt galvu

skloniť/sklopiť

sklonit/sklopit

vyjadriť úctu

=

(kaut kāda

(pred niekým/

(před někým/

(TFS);

priekšā)

niečím) hlavu

něčím) hlavu

zahanbenie (SČFI)

pa kaklu pa

strmhlav,

střemhlav

veľmi rýchlo

≈

galvu

ozlomkrky

pacelt galvu

zdvihnúť/vztýčiť

zvednout/

spozornieť;

=

hlavu

zdvihnout/vztyčit

vzchopiť sa

hlavu

a prejaviť

prejaviť

odhodlanie (SČFI)
(pa)locīt galvu/

kývať/pokyvovať

kývat/pokyvovat

vyjadriť svoj

(pa)māt ar galvu

hlavou

hlavou

súhlas alebo

≈

pochopenie
s niečím (SČFI)
(pa)kratīt/

zavrtieť/pokrútiť/

zavrtět/zakroutit/

vyjadriť svoj

(pa)purināt/

potriasť hlavou

potřást hlavou

nesúhlas, prejaviť

galvu

=

pochybnosť
s niečím (SČFI)

(pa)slēpt/

strkať/schovávať/

strkat/schovávat

nechcieť si

(ie/sa)bāzt/ierakt

skryť hlavu do

hlavu do písku

pripustiť, priznať

galvu smiltīs

piesku

=

existenciu niečoho
(SČFI)

trāpīt naglai uz

trafiť klinec po

uhodit/udeřit/trefit

presne vystihnúť,

≈

I

galvas
turēt galvu

hlavičke
nosiť hlavu hore

augšā/augsti

hřebík/hřebíček na

trafiť do čierneho

hlavičku

(SČFI)

nosit hlavu

správať sa pyšne,

vysoko/vzhůru

domýšľavo (SČFI)

≈

KĀJA
aizlikt kādam

nastaviť niekomu

nastavit někomu

strčiť niekomu do

kāju priekšā

nohu

nohu

cesty nohu

≈

a spôsobiť pád;
zákerne niekomu
škodiť (SČFI)
(ar) kājām gaisā

(byť) hore

(být) vzhůru

byť chaoticky

nohami/(po)staviť

nohama/(po)stavit

rozvrátený,

(niečo) na hlavu

(něco) na hlavu

nezmyselne

≈

zmenený (SČFI)
atstiept kājas

natiahnuť bačkory

natáhnout

zomrieť (SČFI)

≈
≈

bačkory/brka
(būt) ar vienu

(byť) jednou

(být) jednou

neustále riskovať

kāju cietumā

nohou v kriminále

nohou v kriminále

trest z porušenia
zákona (SČFI)

(būt) ar vienu

(byť) jednou

(být) jednou

byť veľmi blízko

kāju kapā

nohou v hrobe

nohou v hrobě

smrti, byť na

=

konci života (SČFI)
būt/dabūt

mať/dostať strach

mít/dostat strach

byť na nohách

být na nohou

0

aukstas kājas
būt kājās

byť hore, vstávať;

=

byť znepokojený,
vzrušený (TFS)
celties kājās pret

povstať proti

povstat proti

niečomu

něčemu, postavit

0

se něčemu
maisīties pa

prekážať,

překážet,

kājām

vyrušovať

vyrušovat

ņemt kājas pār

vziať nohy na

vzít/brát nohy na

0
utiecť, utekať

=
II

pleciem

plecia

ramena

no galvas līdz

(prehliadnuť

(prohlédnout

(prehliadať si

kājām/papēžiem

si/premerať si

si/změřit

niekoho)

niekoho)

si/prohlížet si

dôkladne,

od hlavy po päty

někoho) od hlavy

skúmavo (SČFI)

(SČFI)

≈

k patě
nostāties/stāvēt

stáť na (vlastných)

postavit se na

uz (savām)

nohách/postaviť sa (vlastní) nohy/stát

zodpovedať sám

kājām

na (vlastné) nohy

na (vlastních)

za seba, začať sám

nohách

zarábať (SČFI)
rýchlo vstať (SČFI)

≈

≈

pielēkt/uzlēkt

vyskočiť na rovné

vyskočit rovnýma

kājās

nohy

nohama/být

osamostatniť sa,

=

skokem na nohou
(sa)mīdīt/mīt/

pošliapať niečo/po

pošlapávat

ponížiť niekoho,

(sa)bradāt/kājām

niekom/niečom

něco/po

neuznať,

někom/něčem

nedodržiavať

kādu/ kaut ko
spert kāju

vkročiť, vstúpiť

vkročit, vstoupit

0

s prázdnymi

s prázdnýma

bez majetku, bez

rukami

rukama

peňazí, bez

ROKA
ar tukšām rokām

=

prostriedkov; bez
daru (SČFI)
atmest/pamest ar

hodiť rukou (nad

mávnout rukou

vyjadriť

roku

niečím/niekým)

(nad

rezignáciu,

něčím/někým)

nezáujem (SČFI)

(kam/kādam)
(būt) brīvas

(mať) voľné ruky

(mít) volné/volný

mať veľkú

rokas (kaut kur)

(v niečom)

ruce/volnou ruku

právomoc, nebyť

(v něčem)

nijak v niečom

=

=

obmedzovaný
(SČFI)

būt (kāda/kādās)

mať (niečo/

mít (něco/někoho)

rokās

niekoho) v rukách, v rukou, být (v

v moci, ovládať

byť (v niečích/

(SČFI)

něčích/někoho)

mať niekoho

=

III

niekoho) rukách

rukou

(iet) roku rokā

(ísť) ruka v ruke

(jít) ruku v ruce

tesne súvisieť

(ar ko)

(s niečím)

(s něčím)

s niečím, byť

=

previazaný (SČFI)
no rokas rokā

z ruky do ruky

z ruky do ruky

navzájom od seba

=

niečo obdržať
mazgāt rokas

myť si/umyť si

myť si/umýt si

odmietať za niečo

nevainība

ruky

ruce

zodpovedať (TFS)

(pa)sniegt/

podať (niekomu)

podat (někomu)

ponúknuť pomoc,

pastiept/izstiept/

pomocnú ruku

pomocnou ruku

pomôcť niekomu

piedāvāt/

≈
=

(SČFI)

nodrošināt
(palīdzīgu) roku
(kādam)
(pa)spiest roku

potriasť (niekomu) potřást (někomu)

blahopriať,

(kādam)

rukou

pozdraviť niekoho

rukou/pravici

=

formálne, vyjadriť
svoj súcit (SČFI)
pastiept roku

natiahnuť ruku

natáhnout

v očakávaní

ruku/dlaň

odmeny, úplatku;

=

vyjadriť svoju
zištnosť (SČFI)
salikt rokas

zložiť ruky do

složit ruce

neprejavovať

klēpī/sēdēt rokas

lona/sedieť so

v klín/sedět se

žiadnu aktivitu či

klēpī salicis

založenými

založenýma

účasť na niečom,

rukami

rukama

správať sa nečinne

=

a pasívne (SČFI)
sasiet kādam

zviazať niekomu

svázat někomu

znemožňovať

rokas/ar sasietām ruky/so

ruce/se svázanýma

niekomu nejakú

rokām

rukama

činnosť (TFS)/s

zviazanými
rukami

=

obmedzenými
možnosťami

IV

