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Abstrakt: Bakalá ská práce se zabývá ná eční zem d lskou slovní zásobou
mikroregionu Kelečsko. Její hlavní částí je abecední diferenční ná eční slovník, který byl
zpracován na základ terénního výzkumu ve m st Kelč a p ilehlých obcích Dolní T šice a
Police. Práce dále obsahuje zem pisné a historické vymezení zkoumaných lokalit, popis
dosavadního jazykov dného bádání, popis hlavních rysů kelečského ná ečí a pojednání o
problematice tvorby ná ečních slovníků. Po slovníkové části následuje jazyková analýza
sesbíraného ná ečního materiálu. P ílohy tvo í t i ná eční ukázky souvislých promluv,
obrázková p íloha, která byla součástí polo ízených rozhovorů, a vzor nevypln ného
informovaného souhlasu ke zpracování dat.
Klíčová slova: dialektologie, zem d lská terminologie, západní okrajový úsek
východomoravské ná eční podskupiny, Kelečsko, ná eční slovník

Abstract: This bachelor thesis deals with the dialect agricultural terminology of the
Kelečsko microregion. Its focal point is an alphabetically structured difference dialect
dictionary, based on field research in the town of Kelč and nearby towns of Dolní T šice a
Police. Also included is a geographical and historical description of the researched area,
with description of linguistic research in the area up to now, linguistic analysis of the dialect
itself and treatise on the problem of dialect dictionary creation. In the following chapter is a
linguistic analysis of the gathered dialectal material. The addendum consists of three
examples of the dialect speech, pictures from the semi-structured interviews and an unfilled
informed consent form.
Keywords: dialectology, agricultural terminology, western fringe section of EastMoravian dialect subgroup, Kelečsko region, dictionary, dialect dictionary
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ÚVOD
Specifický dialekt na Kelečsku, jenž tvo í západní okrajový úsek východomoravské
ná eční podskupiny, ší ením obecné češtiny, interdialektů a spisovné češtiny postupn zaniká
a s ním i jeho ná eční slovní zásoba. Bakalá ská práce si klade za hlavní cíl zachytit ná eční
lexikum alespo jedné z oblastí života obyvatel Kelečska, vytvo it z n j diferenční ná eční
slovník a následn lexikum podrobit analýze. Slovník zpracovává slovní zásobu z oblasti
zem d lství, zaznamenává tedy výrazivo týkající se zem d lských p edm tů a strojů,
zem d lské práce, zví ectva, plodin, ale nap íklad i pojmenování pro rodinné p íslušníky, jež
úzce souvisí s vedením hospodá ství a d ív jším zem d lským životem. Vedle tradiční
ná eční zásoby slovník nad rámec zadání obsahuje také n kolik nových, tzv. civilizačních
slov, nap íklad slangová pojmenování traktorů, která neodmysliteln pat í k zem d lské práci
od poloviny Ň0. století.
Tvorb slovníku p edcházel sb r materiálu ve m st Kelč a v p ilehlých obcích Dolní
T šice a Police, které tvo í jádro Kelečska a p echod mezi valašským a hanáckým regionem.
Výzkum se týkal nejstarší generace obyvatel každé z obcí. Tém

všichni vybraní mluvčí

pochází z každé ze zkoumaných obcí a žili zde valnou část svého života, n kte í i celý svůj
život. Zam ení se na zem d lské lexikum bylo v souvislosti s Kelečskem logické, nebo
tam jší obyvatelé se zem d lskou prací živili nap íč historií až dodnes.
Slovník (kap. 6) je z hlediska sémantiky omezen slovn druhov na substantiva, verba
a citoslovce. Výzkum a celková tvorba slovníku prob hla na základ

metod ná eční

lexikografie, ke kterým m inspirovaly nedávno vyšlé dialektologické slovníky, zejména
Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska ĚŇ01ňě Hany Golá ové a Slovník podkrkonošského
nářečí (2016ě Jarmily Bachmannové.
Slovníkové části p edchází zem pisné (kap. 1.1) a historické (kap. 1.2) vymezení
zkoumané lokality, popis dosavadního jazykov dného bádání Ěresp. souhrn zásadních zdrojů a
p íruček, v nichž se o kelečském ná ečí pojednává, viz kap. 2) a základní hláskoslovná a
tvaroslovná charakteristika (kap. 3). Dále se zam uji na problematiku tvorby ná ečních
slovníků Ěkap. 4.1ě a provádím srovnání slovníků H. Golá ové a J. Bachmannové (kap. 4.2),
z n hož plyne celková zvolená metodologie výzkumu (kap. 5.1) a zásady tvorby kelečského
slovníku z oblasti zem d lství Ěkap. 5.Ň‒5.4ě. Poté p ichází úst ední část práce, vlastní slovník
(kap. 6). Následuje analýza zachycených dat, v níž se po poznámkách k hláskosloví (kap.
7.1), tvarosloví (kap. 7.2) a slovotvorb (kap. 7.3) soust edím na lexikologii (kap. 7.4), v níž
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popisuji paradigmatické a syntagmatické vztahy, vrstvy slovní zásoby a srovnávám materiál
s jinými slovníky.
Toto téma jsem si zvolila, nebo bydlím nedaleko Kelče a p ála jsem si zachytit
z kelečského dialektu alespo

část toho, co se zde ješt uchovalo. Dalším důvodem pro

vytvo ení slovníku byla skutečnost, že kelečský slovník doposud nevznikl. Jediným v tším
počinem zachycujícím ná ečí na tomto území je publikace Nářečí na Kelečsku Stanislava
Králíka, rodáka z Kelče, která komplexn popisuje kelečskou mluvu, ná eční slovník ovšem
neobsahuje. Tato práce by ji mohla alespo

částečn

dopl ovat, p estože se jedná o

zpracování pouze jednoho výseku slovní zásoby, lexika spojeného se zem d lstvím.
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1. VYMEZENÍ OBLASTI
1.1 Zem pisné vymezení oblasti
Zkoumané lokality Ěm sto Kelč a obce Police a Dolní T šiceě tvo í geografický
celek, který leží na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, ve východní části Kelečské
pahorkatiny. Zatímco Kelč a Police pat í ke Zlínskému kraji a okresu Vsetín, obec Dolní
T šice spadá pod Olomoucký kraj a okres P erov.1 P i regionálním vymezení se tedy
zkoumané lokality nachází na hranici západního Valašska a východní Hané. Kelč leží západn
od Valašského Mezi ící a jihovýchodn od Hranic na Morav

ve výšce ňň5 m n. m.

v hornatin zvané Hostýnské vrchy.2 Asi t i kilometry severn od Kelče se rozprostírá obec
Dolní Tešice ve výšce ňňŇ m n. m.3 Police se nachází dev t kilometrů jihovýchodn od Kelče
ve výšce 415 m n. m. Poslední z obcí se rozkládá p i okraji Kelečské pahorkatiny a
k Hostýnským vrchům pat í pouze svou jižní částí.4 Podle údajů Českého statistického ú adu
m lo m sto Kelč na konci minulého roku Ň 670 obyvatel, Police 56Ř a Dolní T šice 67.5
Umíst ní zkoumaných lokalit ukazuje následující mapa, p ipravená na základ map Českého
jazykového atlasu.

Obrázek 1: Ná eční mapa ČJA 5 se zanesením zkoumaných lokalit6

SEKANINA, E. Kelečská pahorkatina. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodá skou úpravu lesů, Ň000, s. 5.
Dostupné také z: http://www.uhul.cz/images/ke_stazeni/oprl_oblasti/OPRL-LO37-Kelecska_pahorkatina.pdf,
[cit. 2016-10-26].
2
Město Kelč [online]. Dostupné z: http://www.kelc.cz/, [cit. 2016-10-26].
3
Dolní Těšice [online]. Dostupné z: http://www.dolnitesice.cz/, [cit. 2016-10-26].
4
Police [online]. Dostupné z: http://www.obecpolice.cz/, [cit. 2016-10-26].
5
Databáze demografických údajů za obce ČR. Český statistický úřad [online]. Ň016. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr, [cit. 2016-10-26].
6
BALHAR, J. et al. Český jazykový atlas 5. Praha: Academia, 2005, s. 23.
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1.2 Historie
Následující kapitola vychází z kroniky Dolních T šic,7 z práce N. Jandové a R.
Koskové ĚŇ001ě, publikace Okres Vsetín ĚŇ00Ňě, která je součástí encyklopedické ady
Vlastiv da moravská, a v p ípad Kelče z prací S. Ková ové a D. Papajíka ĚŇ004ě a V.
Rolince (2010).
Osidlování m sta Kelč začíná kolem r. 1000 n. l. V tomto období byl, v souvislosti
s válečnými boji mezi Čechy a Poláky, na vrchu Strážné u Kelče uložen tzv. kelečský poklad,
což nasv dčuje tomu, že Kelč ležela na jedné z významných obchodních tepen. Roku 10ň4
nechává B etislav I. postavit na míst

dnešního kelečského zámku obrannou tvrz jako

preventivní ochranu proti polským vpádům. Mezi lety 1110–1125 biskup Jan II. skupuje od
olomouckého knížete Oty II. obce na Kelečsku, ten si Kelč ponechává patrn proto, že byla
důležitou obchodní k ižovatkou.8
N kdy mezi lety 1141–1Ň47 se Kelč stala biskupským majetkem. Poté zažila velký
rozkv t, biskup Bruno ze Schauenburku zm nil dosavadní m stské uspo ádání a vzniklo tzv.
kelečské panství. Roku 1400 byla Kelč zastavena šlecht , následkem čehož byla po více než
sto let vyko is ována st ídajícími se zástavními držiteli.9
Zp t k biskupství byla Kelč vykoupena n kdy mezi lety 1511–1533 a nastává rozvoj
ukončený t icetiletou válkou, b hem níž byla Kelč ve 40. letech 17. století vypálena a
m stečko zpustošeno.10 V důsledku t icetileté války klesl i počet emeslníků a živností, posílil
se podíl obyvatel živících se zem d lstvím. Od tohoto mezníku význam Kelče op t postupn
roste a m stečko se stává samostatným panstvím.11
B hem 1Ř. století počet obyvatel pomalu roste, rozvíjí se zde na dvacet osm druhů
emesel a vzkvétá chov dobytka a obecn zem d lství.12 I po roce 1848 si obyvatelstvo
dodržovalo stále staré tradice a d ív jší způsob obživy, což platilo i v dalších desetiletích mj.
díky tomu, že Kelči se vyhnula železniční tra z Kojetína do Ostravy. V Kelči nebyly
zakládány ani průmyslové podniky a obec hospodá sky zaostávala.13 S výjimkou pobočky
firmy Thonet a Kohn se v tším průmyslovým podnikem stala až roku 1ř4Ř pobočka firmy
Kronika obce Dolní Těšice je vedena od roku 1řŇň až do současnosti a je trvale uložena u kroniká e obce. Na
stránkách
obce
je
zve ejn na
v digitalizované
podob .
Dostupné
také
z:
http://www.dolnitesice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16671&id_dokumenty=1003,
[cit.
2016-12-07].
8
ROLINC, V. Rané dějiny města Kelče. Kelč: M sto Kelč, Ň010, s. 6–7.
9
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. ň4–39.
10
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 81–126.
11
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 136–140.
12
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 165–171.
13
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 221–225.
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Loana.14 V Kelči a jejím okolí si udržovalo st žejní význam zem d lství, nejenže zde
existoval velkostatek Kelč-Všechovice, ale velká část emeslníků m la své vlastní pole. Váha
tohoto odv tví byla posílena novými metodami v rostlinné i živočišné výrob a zem d lství
bylo hlavním zdrojem obživy pro obyvatele i v první polovin Ň0. století.15
Povaha zem d lské činnosti se začala postupn m nit v 50. letech se zavád ním
socialistického hospoda ení. P estože zde výbor Jednotného zem d lského družstva vznikl už
v roce 1ř50, samotné družstvo se kvůli nevoli hospodá ů poda ilo prosadit až o sedm let
pozd ji. Zem d lská činnost se obm nila použitím nových strojů, nap . traktorů a kombajnů.
V šedesátých letech začalo kelečské družstvo spolupracovat se t emi družstvy z okolí a vznikl
velkokapacitní vep ín. Roku 1ř7Ň bylo k JZD p ipojeno dalších p t vesnic, od té doby
p edstavovalo nejv tší zem d lský závod na Vsetínsku. V 80. letech se JZD začalo vedle
rostlinné a živočišné výroby soust e ovat na chov dojnic a sada ství. Založení JZD zm nilo
sociální pom ry i tak, že klesal počet rodin závislých na zem d lství. Ve Ň. pol. Ň0. století
také p estává být Kelč výrazn izolována od okolních velkých m st, a tak mnoho obyvatel za
prací dojíždí.16
Tradice JZD pokračuje od roku 1ř7Ň až do současnosti ve společnosti s názvem
Kelečsko a. s., která se specializuje na živočišnou a rostlinnou výrobu, výrobu krmných sm sí
pro domácí zví ata a v neposlední ad na opravy zem d lské techniky. Živočišná výroba je
zam ena p edevším na chov skotu a prasat, ta rostlinná na obiloviny, poté na epku ozimou,
hrách, kuku ici, jetel a vojt šku.17 Další společností, která se zabývá rostlinnou výrobou, je
Probi, která v Kelči funguje od roku 1řř1 a jejímž hlavním produktem je modrý mák. 18 T etí
ze společností zabývající se rostlinnou výrobou, p esn ji potraviná ským obilím, je firma Petr
Vav ík, Mlýn Kelč s. r. o., jejíž tradice se datuje od roku 1901.19
Dolní T šice vznikly podle kroniky v rámci rozvoje majetku biskupství, když na
místa dnešních T šic byli povoláni kolonisté z Čech, aby zde obd lávali úrodnou půdu. Toto
prvotní osídlení se datuje n kdy mezi Ň. pol. 1Ň. století a počátkem 1ň. století. Tak jako tomu

Historie m sta Kelče. Město Kelč [online]. Dostupné z: http://www.kelc.cz/informace-o-meste/historie/, [cit.
2016-10-26].
15
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 225–227.
16
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 262–277.
17
Kelečsko: akciová společnost [online]. Dostupné z: http://www.kelecsko.cz/index.php, [cit. 2016-10-26].
18
O nás. Probi [online]. Dostupné z: http://www.probi.cz/cs/o-nas/, [cit. 2016-10-26].
19
O nás. Petr Vavřík, MLÝN KELČ s. r. o. [online]. Dostupné z: http://www.mlynkelc.cz/onas.html, [cit. 201610-26].
14
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bylo u Kelče, i v T šicích se b hem historie st ídali vlastníci – šlechta a církev.20 Po t icetileté
válce se obec stala lenním majetkem držitelů panství v Kelči.21 Z celkových informací, které
kronika podává Ěa její prolog potvrzujeě, lze usoudit, že v Dolních T šicích se lidé stejn jako
v Kelči živili p edevším zem d lstvím, v druhé ad jsou zmín na drobná emesla jako nap .
krejčovství. Nejvíce se p stovalo obilí a pozd ji brambory, z domácích zví at se choval skot a
vep i. Tento způsob obživy narušilo z ízení autobusových linek, díky nimž místní začali
dojížd t za prací do v tších m st – v roce 1ř5ň T šice ovlivnilo z ízení cementárny
v Hranicích. O čty i roky pozd ji započal nábor do JZD, o rok pozd ji se už objevují zprávy,
že tém

celá obec je zapojena do činnosti družstva.22 Roku 1964 byla vesnice na zhruba

desetiletí sloučena s vedlejšími Horními T šicemi pod společný název „T šice“.
V devadesátých letech byla v Dolních T šicích posílena autobusová doprava, což op t
podpo ilo dojížd ní obyvatel do zam stnání v okolních m stech. Od konce ř0. let ale vesnice
hospoda í s okolními lesy, peníze z prodeje d eva tvo í podstatnou část p íjmu obce.23
První zmínka o Policích pochází z roku 1ňŘň, kdy je biskup Petr III. uvádí fojtu
Mikulášovi jako biskupský majetek. Police pravd podobn

nebyly samostatným lenním

statkem, v pramenech vystupují jako součást kelečského panství. Tou zůstávají až do roku
1Ř4ř, poté obec spadá pod politický okres Valašské Mezi íčí. Police byly p evážn
zem d lskou obcí, roku 1ř00 činila hospodá ská půda p es devadesát procent z celkové
rozlohy obce. Mezi zem d lskými zví aty se zde chovali nejvíce kon , skot, prasata, kozy a
ovce. Roku 1ř4ř zde bylo založeno JZD, o čty i roky pozd ji však bylo rozpušt no. Činnost
JZD byla op t obnovena roku 1ř57, v 70. letech se družstvo p ipojilo k JZD obce Loučka a
následn bylo integrováno do JZD Budoucnost se sídlem v Poličné. Po p esunutí družstva byl
zem d lský areál v Policích částečn využíván jako pila. V Ř0. letech Ň0. století byly Police
po dobu p ti let částí obce Loučka, od roku 1řř0 tvo í samostatnou obec. Díky autobusové
doprav a železniční trati dnes mohou obyvatelé za prací dojížd t, nejbližším průmyslovým
centrem je Valašské Mezi íčí.24
Kelč, Police a Dolní T šice tvo í kompaktní územní celek v rámci Kelečska. Proto
považujeme za vhodné se p i zkoumání tematicky vymezeného subsystému ná eční slovní

SEGE A, F. Kronika obce Dolní Těšice, uloženo u kroniká e Dolních T šic, s. 6–ř. Dostupné také z:
http://www.dolnitesice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16671&id_dokumenty=1003,
[cit.
2016-12-07].
21
KOVÁ OVÁ, S. – PAPAJÍK, D. Dějiny města Kelče, Kelč: M sto Kelč, Ň004, s. 131.
22
Kronika obce Dolní Těšice, s. 106–131.
23
JANDOVÁ, N. – KOSKOVÁ, R. Vesnice na Hranicku, Hranice: Sdružení fyzických osob Na a Jandová a
Renata Kosková, Ň001, s. 23.
24
NEKUDA, V. Okres Vsetín, Valašské Mezi íčí: Hv zdárna Valašské Mezi íčí, Ň00Ň, s. Ř07–808.
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zásoby zam it práv na lexikum z oblasti zem d lství: tradice zem d lství je v kelečské
oblasti podmín na geograficky i historicky, Kelč a její blízké okolí leží na zem d lsky
produktivní půd a kvůli dlouhodobé relativní izolaci od okolních průmyslových center i od
dopravních tepen si místní obyvatelé dlouho udrželi tento způsob obživy jako hlavní. Lze tedy
p edpokládat, že v místním ná ečí byla pevn ji integrována i lexikální vrstva týkající se této
sféry.
Obsáhnout diferenční slovník lexika z oblasti zem d lství není snadným úkolem,
nebo práv pro vývoj zem d lské terminologie je p íznačné obecn rychlé zanikání. Souvisí
to s p evratnými zm nami v zem d lství v 50. letech, které od základů prom nily
zem d lskou výrobu a tím zasáhly i ná eční slovní zásobu týkající se zem d lství – mnoho
slov zaniklo zapomn ním.25

Srov. BALHAR, J. Vývoj ná eční slovní zásoby, zvlášt zem d lské terminologie. Naše řeč, roč. 77 Ě1řř4ě, č.
5, s. 246–251.
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2. DOSAVADNÍ JAZYKOV DNÉ BÁDÁNÍ
Území Kelečska leží v oblasti mezi dv ma kraji a na p ed lu dvou regionů. Určit
hranice, kde začíná a končí kelečský teritoriální dialekt, je nesnadné, nebo na východ má
vliv na mluvu obyvatel valaština a na západ hanáčtina. Slovník tohoto dialektu neexistuje a
námi zkoumané lokality nebyly ani součástí výzkumné sít pro Český jazykový atlas (1993–
Ň011, ČJAě.
Pokud jde o ná ečí na Kelečsku, jako první se jím podrobn ji zabýval Alois Vojt ch
Šembera v publikaci Základové dialektologie československé Ě1Ř64ě. Kelečsko

adí k

„různořečí Dolnobečevskému či polohanáckému“ ĚŠembera, 1Ř64, s. 51ě, které spadá pod
dialekt moravský. Toto různo ečí je podle Šembery nesourodé, liší se v jednotlivých částech
vymezené oblasti. Kelečsko p i azuje k valašskému ná ečí, ovšem obce v jejím okolí se
ná ečn různí. U Byst ice p. H. a Holešova se mluva podobá ná ečí slovenskému a v blízkosti
Lipníku nad Bečvou a Hranic různo ečí lašskému.26
Podrobn ji se kelečskému ná ečí v nuje Ěa pojmenovává jejě František Bartoš ve své
Dialektologii moravské (1886), v níž moravské ná ečí d lí na slovenské, dolské, valašské a
lašské, z nichž má op t každé n kolik různo ečí. Různo ečí kelečské Ěu Bartoše „kelecké“ě,
které pat í ke skupin valašského ná ečí, zahrnuje Kelč a okolní obce, Police se na východ
stýkají s valaštinou a Horní a Dolní T šice, které leží severozápadn od Kelče, s hanáčtinou.
Bartoš p i vymezení kelečského ná ečí popisuje rozdíly v hláskosloví, tvarech jmenných a
slovesných.27
Souhrnné informace o českých ná ečích podává kapitola Ná ečí česká, kterou napsal
Bohuslav Havránek, v Československé vlastivědě III Ě1řň4ě. Havránek se soust edí na ná ečí
území Čech, Moravy a Slezska, která označuje jako česká, hanácká a lašská, vyjmenovává
jejich specifika a porovnává jejich odlišnosti. Tyto ná eční oblasti poté d lí na jednotlivé
skupiny a popis dialektů dopl uje ukázkami. P ed lem mezi českými a slovenskými dialekty
jsou mu východomoravská ná ečí, která mají mnohdy blíž ke slovenským než
st edomoravským dialektům, Havránek je nazývá „moravskoslovenská“ a p i azuje k nim i
ná ečí kelečské Ěu Havránka ješt „kelecké“ě. Vyjmenovává jeho hlavní znaky a porovnává je
s ná ečím dolským, které je ve východomoravské ná eční podskupin také typické výskytem
dvojhlásek ej a ou. K srovnání p idává ukázky.28

ŠEMBERA, A. V. Základové dialektologie československé. Víde : Nákladem spisovatelovým, 1Ř64, s. 4ř–52.
BARTOŠ, F. Dialektologie moravská I: Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. Brno: Matice moravská,
1886, s. 81–93.
28
HAVRÁNEK, B. Ná ečí česká. In: Československá vlastivěda III. Praha: Sfinx, 1934, s. 84–218.
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Další důležitou prací, která se zabývá východomoravským ná ečím, je monografie
Severní pomezí moravskoslovenských nářečí Ě1ř64ě Josefa Skuliny. Skulina se zam il na
Hranicko a jeho okolí, dialekt popisuje z hlediska hláskosloví, slovotvorby, tvarosloví a
skladby, p ičemž zachycuje vývojové tendence v minulosti u jednotlivých ná ečí. Součástí
práce jsou i ná eční ukázky z jednotlivých obcí a t ináct mapek s izoglosami. Mapky s
izoglosami jsou pro mou práci p ínosné p edevším proto, že zachycují rozdíly v hláskosloví
mezi Horními a Dolními T šicemi, Kelčí a Policemi v 60. letech minulého století. Je na nich
jasn vid t p ed l mezi východní a západní oblastí.29
Jaromír B lič podal v Nástinu české dialektologie (1972) podrobnou charakteristiku
všech ná ečí českého jazyka. Kelečský dialekt

adí do západních okrajových úseků

východomoravských ná ečí, p esn ji je označuje jako jejich severní část. Shrnuje
nejvýrazn jší znaky východomoravských ná ečí, jejich součástí je také kapitola o dialektu
kelečském. V té se zabývá nápadnými hláskoslovnými odchylkami.30
Kolektivní práce České nářeční texty Ě1ř76ě, vydaná za vedení Arnošta Lamprechta,
je sestavena ze stručných charakteristik ná ečních oblastí a z textů ná ečních ukázek
z různých oblastí českého jazyka. Projevy auto i získávali výzkumem v terénu a pozd ji
p episovali z magnetofonových pásek. Součástí publikace je mapa České republiky
s izoglosami. Z kelečské oblasti je zde obsažena ukázka Anny Pavelkové Ěnar. 1ř14ě ze Lhoty
u Kelče.31
Učebnice Vývoj českého jazyka a dialektologie (1977), kterou zpracoval kolektiv pod
vedením Františka Cu ína, pojednává o ná ečích v širokém smyslu. Obsahuje obecné výklady
o dialektologii, popisuje její vztah k národnímu jazyku, vznik a vývoj ná ečí na českém
území, tzv. sociální ná ečí a výzkum ná ečí u nás. Kelečské ná ečí Ězde „kelčské“ě spadá do
p ti podskupin moravskoslovenské skupiny, jsou zde popsány pouze jeho hlavní dva
hláskoslovné znaky.32
Velkým p ínosem ke zkoumání mluvy v této oblasti je publikace kelečského rodáka
Stanislava Kralíka Nářečí na Kelečsku Ě1řŘ4ě. Ke kelečskému ná ečí za azuje krom Kelče
dalších patnáct obcí v okolí, které byly kdysi součástí kelečského panství. Ve své práci se
detailn

zabývá hláskoslovím, tvaroslovím, skladbou a slovotvorbou. Cennou součástí

monografie je popis formování kelečského ná ečí, který vysv tluje odlišnosti hlásek od
SKULINA, J. Severní pomezí moravskoslovenských nářečí. Praha: Československá akademie v d, 1ř64.
B LIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1ř7Ň, s. Ň7Ř–280.
31
LAMPRECHT, A. České nářeční texty. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1ř76, s. Ň6Ň–263.
32
SV RÁK F. P ehled ná ečí českého jazyka. In: CU ÍN, F. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1ř77, s. 1Ř6–187.
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ostatních ná ečí východomoravské podskupiny. Analýzu dialektu dokládá n kolika
p epsanými ukázkami z různých vesnic a t emi mapkami s izoglosami. Součástí monografie
není diferenční slovník.33
Český jazykový atlas Ě1řřŇ‒Ň011ě zachycuje z Kelečska nap . nadm rnou
diftongizaci ej a ou, podrobn jší souhrnný rozbor kelečské oblasti ale nepodává Ějak bylo
zmín no výše, lokality zkoumané v této práci nebyly součástí výzkumné sít ě, a to ani
v charakteristice východomoravské ná eční podskupiny, tam je kelečský typ pouze zmín n.
Jako ukázku západního úseku východomoravských ná ečí v Dodatcích podává text ná ečí
dolského.34
V Novém encyklopedickém slovníku češtiny ĚŇ017ě se zmínka o kelečském ná ečí
nachází v hesle Východomoravská nářeční skupina. Jedná se o její západní okrajový úsek,
který p edstavuje jednu ze čty podskupin východomoravské ná eční skupiny. Kelečský typ je
zde charakterizován výskytem dvojhlásek ej a ou, které nahrazují původní ý a ú a dále také í a
ó.35
Na základ průzkumu dosavadních prací o kelečském ná ečí lze íci, že kelečský
dialekt je svými nápadnými rysy odlišován od východomoravské ná eční podskupiny už p i
počátcích dialektologického zkoumání v 60. letech 1ř. století, p estože vlastní označení
dostává až o dvacet let pozd ji. Dosavadní bádání se shoduje v tom, že toto ná ečí je nejenom
výrazn odlišné od jiných ná ečních podskupin v jeho okolí, ale je specifické i odchylkami
v rámci dnešního kelečského mikroregionu.

KRÁLÍK, S. Nářečí na Kelečsku. Praha: Academia, 1984.
BALHAR, J. et al. Český jazykový atlas: Dodatky. Praha: Academia, 2011, s. 30, s. 348, 381.
35
KLOFEROVÁ, S. Východomoravská ná eční skupina. Encyklopedický slovník češtiny [online]. Dostupné z:
http://www.czechency.org/slovnik/V%C3%9DCHODOMORAVSK%C3%81%20N%C3%81%C5%98E%C4%
8CN%C3%8D%20SKUPINA, [cit. 2017-07-03].
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3. ZÁKLADNÍ JAZYKOVÁ CHARAKTERISTIKA
Jak ukazuje dosavadní bádání, kelečské ná ečí se n kterými hláskoslovnými prvky
výrazn

odlišuje od jiných ná ečních typů východomoravské podskupiny. P íčinou je

postupné pronikání hláskových zm n v historii, jež se typicky ší ily z pražského centra na
východ a tím se časem dostaly i na Kelečsko.36 Nejvýrazn jším rysem jsou pozd jší tzv.
nadm rné diftongizace ej a ou Ěnap . přejkopa, rouža).
Zm ny ý > ej a ú > ou jsou výsledkem delšího procesu, dovršeného až koncem 15. a
počátkem 16. století. Zasáhly naprostou v tšinu území, až na slezská ná ečí a jádro
východomoravských

ná ečí

na

východ .

Na

části

východního

území

p edstihla

monoftongizace uo > ů a ie > í diftongizace ý > ej a ú > ou.37 Souviselo to mj. s v tší feudální
rozdrobeností Moravy.38 Také proto má dnes Kelč a její okolí n které společné rysy
s ná ečími východomoravskými, jiné se st edomoravskými.
Pro následné vymezení hlavních rysů hláskosloví a tvarosloví tradičního
teritoriálního dialektu v kelečském okrajovém úseku východomoravských ná ečí vycházím
z prací J. B liče Ě1ř7Ňě a S. Králíka Ě1řŘ4ě.
3.1 Hláskoslovná rovina
•

výskyt dvojhlásky ej místo í/ý (pejcha, křejžek), v Kelči a obcích

sousedících s ná eční oblastí valašskomezi íčskou Ětj. i Policeě se vyskytují paraleln
ob varianty
•

výskyt dvojhlásky ou namísto ú (mouka, droubežě, d ív jšího ó (houra)

au/ú (pavučyna > paučyna > poučyna)
•

po l nacházíme varianty s dvojhláskou i bez ní Ěplejca/plíca/plouca)

•

zm na aj v ej (hajnej > hejnej)

•

nedůsledné úžení é pouze v n kterých obcích ĚKelč a ob T šiceě

(talíř/taléř)
•

výskyt a i výskyt e z p ehlásky v základu slova (pršat/pršet)

KRÁLÍK, S. Nářečí na Kelečsku. Praha: Academia, 1984, s. 7–8.
ŠLOSAR, D. K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu. In: ČORNEJOVÁ, M., KOSEK,
P. Jazyk a jeho proměny: Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 224–226.
38
Srov. B LIČ, J. Nástin české dialektologie, s. 319–321.
36

37
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•

po retnicích výskyt je (pjesnička, vjecě, po ostatních souhláskách je

•

zvuková rozdílnost l-ových hlásek k rozlišení slov Ějedla x jedła –

vždy e

strom x žen. rod p íč. min.ě
•

ojedin le podoby žułč, žułtá místo žłuč, žłutá

3.2 Tvaroslovná rovina
•

jmenné tvary gen. maskulina plurálu -ou (chlapou), dat. -om Ěparaleln i

-um: chlapom/chlapum), lok. -och Ěv n kterých oblastech i -ech a všude paraleln ách: chlapoch/chlapech/chlapách) a instr. -ama (chlapama)
•

v deklinaci základních číslovek p evažují tvary sg. nom. jeden, dat.

jednému, lok. o jednem, instr. jedným a pl. nom. jedni, gen. jednych, dat.
jednym/jedným a instr. jednyma; číslovka dva má v nom. i podobu dvá (a dvě), gen.
dvouch/dvuch, dat. dvoum/dvum a instr. dvouma/dvuma
•

tvary slovesné charakterizuje koncovka -ť v infinitivu Ěnap . nésť),

koncovky -ou a -á namísto spisovného -í ve ň. os. pl. Ěnap . volajou, klečá),
slabikotvorné ł v činném p íčestí sloves druhé t ídy Ěnap . vedł) a tvary su a sou 1. os.
sg. a pl. slovesa být
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4. TVORBA NÁ EČNÍHO SLOVNÍKU
4.1 Ná eční slovníky a jejich problematika
Jedním z cílů zaznamenávání ná ečí je podat komplexní obraz daného dialektu, včetn
jeho lexikální roviny. Tvorba ná ečních slovníků, ná eční lexikografie, se v české lexikografii
osamostat uje ve Ň0. století, její počátky konstituují p edevším Bartošův Dialektický slovník
moravský ĚDSM, 1ř06ě a ada lokálních ná ečních slovníků, jako je nap íklad Dialektický
slovník chodský Ě1ř07ě Jana Františka Hrušky. Ve 40. letech vzniká tzv. brn nská
dialektologická škola a s ní díla jako Svatobořické nářečí Ě1ř51ě Františka Sv ráka nebo
Slovník středoopavského nářečí (1953) Arnošta Lamprechta. Na konci Ň0. století reprezentují
moderní ná eční lexikografii nap íklad slovníky Jarmily Bachmannové nebo Zde ky
Sochové, které kombinují uspo ádání slovní zásoby podle v cn významového hlediska a
klasického abecedního azení. Celoúzemní popis vybrané české ná eční slovní zásoby podává
Český jazykový atlas Ě1řřŇ‒Ň011ě.39
S vydáváním ná ečních slovníků vzniká ada otázek, jak nejlépe slovník pro
uživatele tvo it vzhledem k jeho funkci, rozsahu, časovému záb ru atd. Touto problematikou
a klasifikací slovníků se zabývá Zde ka Sochová ĚSochová, 1řř5ě. Rozlišuje ná eční slovníky
podle obsahu Ědiferenční nebo úplnýě, územního rozsahu Ělokální, regionální, celoná ečníě,
časového rozp tí Ěsynchronní nebo historickýě a uspo ádání Ěabecední nebo v cnýě.
Úplný slovník, na rozdíl od diferenčního, postihuje základní obecné pojmy, tradiční
reálie a výrazy profesionální i konverzační mluvy. Umož uje srovnání se spisovným jazykem,
podává informace o základních pojmenovacích postupech či o pom ru mezi prvky ná ečními
a

spisovnými

apod.

Takové

rozp tí

informací

diferenční

slovník

neumož uje.

Onomaziologický slovník adí hesla, oproti slovníku abecednímu, podle v cné nebo pojmové
p íbuznosti slov. Uchopení a zpracování ná eční slovní zásoby do slovníkové formy je
nicmén problematické, protože naráží na mnoho obtíží, mj. už p i získávání materiálu.
V české ná eční lexikografické praxi v tšinou najdeme obecn t i typy ná ečních
slovníků: synchronní diferenční Ě idčeji úplnýě slovník jedné lokality s abecedním azením
Ědruhou alternativou je slovník azený onomaziologicky, ten ale tak častý neníě, synchronní
nebo diachronní diferenční slovník v tšího územního celku a diferenční slovník celého území
Ězpravidla historickýě.40
KLOFEROVÁ, S. Dialektologie. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007,
s. 351–362.
40
SOCHOVÁ, Z. Ná eční lexikografie. In: ČERMÁK, F. – BLATNÁ, R. Manuál lexikografie. Praha: H&H,
1995, s. 251–253.
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Jarmila Vojtová ĚŇ00Ňě se zam uje na úskalí tvorby synchronního lokálního
ná ečního slovníku a vymezuje jeho t i typy: diferenční abecedn

azený, v cný úplný heslá

s diferenčním slovníkem a úplný v cný výkladový slovník. V p ípad diferenčního abecedn
azeného slovníku shledává hlavní nedostatek v tom, že se v nuje pouze jedné z oblastí
lexikální zásoby ná ečí, a tak nezobrazuje dialekt v úplnosti. V druhém, v cn úplném heslá i,
se slovní zásoba špatn porovnává s jinými ná ečními systémy a čtená se v n m nesnadno
orientuje, protože se mu t žce hledají konkrétní slova – to lze vy ešit p ipojením abecedního
rejst íku všech slov. Častokrát se do zpracování v cného slovníku promítne subjektivní
pohled autora. U t etího typu slovníku jsou málo odlišeny výrazy diferenční. Nejlepší
variantu, jak uspo ádat ná eční slovní zásobu, vidí ve spojení všech t í typů, tj. „úplného
v cného heslá e, diferenčního slovníku a alfabetického rejst íku všech shromážd ných výrazů
s číselnými odkazy na subsystémy ve v cn významovém heslá i“. Takto propracované dílo
ale znamená obrovský rozsah práce.41
Konkrétními p íklady nedávných slovníků v české lexikografické praxi, které se
snaží obsáhnout ná eční slovní zásobu určité oblasti, jsou Lašská slovní zásoba42 (dále
zkracuji na LSZ, Ň001ě Z. Sochové, Slovník středomoravského nářečí horského typu43 (dále
zkracuji na SSNH, Ň00Řě J. Vojtové, disertační práce Nářeční slovník jihozápadního
Vsetínska44 (dále zkracuji na NSJV, Ň01ňě H. Golá ové a Slovník podkrkonošského nářečí45
(dále zkracuji na SPN, Ň016ě J. Bachmannové. První dva zmín né slovníky spojují v cný
heslá a abecední diferenční slovník zaznamenaných výrazů. Pro účely zpracování kelečského
slovníku se zam ím na podrobn jší srovnání pouze slovníků H. Golá ové a J. Bachmannové
jako na typ diferenčního abecedního slovníku. Vzhledem k tematickému omezení mnou
zkoumané slovní zásoby, tj. vlastn

zpracování v cn významového makrookruhu

zem d lství, se jeví jako nejefektivn jší zvolit diferenční heslá azený abecedn . Není t eba
d lit výrazy do menších tematických okruhů, jako je tomu u onomaziologického azení,
protože všechny spadají do jedné oblasti, a p i n kolika stech heslech shledávám abecední
azení efektivn jší pro orientaci uživatele. Na základ průzkumu dosavadní lexikografické
praxe a diskuse o jeho výhodách a nevýhodách budu formulovat zásady zpracování svého
slovníku.

VOJTOVÁ, J. Problematika ná ečního slovníku. In: Hladká, Z. – Karlík, P. Čeština – univerzália a specifika
4, Praha: Lidové noviny, Ň00Ň, s. ň67–368.
42
SOCHOVÁ, Z. Lašská slovní zásoba. Praha: Academia, 2001.
43
VOJTOVÁ, J. Slovník středomoravského nářečí horského typu. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
44
GOLÁ OVÁ, H. Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013.
45
BACHMANNOVÁ, J. Slovník podkrkonošského nářečí. Praha: Academia, 2016.
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4.2 Srovnání Nářečního slovníku jihozápadního Vsetínska a Slovníku
podkrkonošského nářečí
Pro poučen jší volbu svého postupu p i tvorb

kelečského slovníku z oblasti

zem d lství se v následující kapitole podrobn ji zam ím na charakteristiku NSJV a SPN,
popíšu způsob jejich zpracování a navzájem je porovnám.
P estože je NSJV sestaven primárn na základ abecedního azení, obsahuje vybrané
části pojmového heslá e, které slouží ke srovnání mluvy nejstarší a nejmladší generace.
V cn významovými okruhy, které H. Golá ová zvolila, jsou jídlo, pití, kou ení. Autorka
získávala materiál zejména p ímým výzkumem, ten se skládal ze t í částí: sb r lexika se
zam ením na místní ná ečí, sb r pomístních jmen a sb r lexika se zam ením pro pojmový
heslá . Materiál získávala zaznamenáváním spontánních vypráv ní mluvčích a metodou
ízené konverzace podle Dotazníku pro výzkum českých nářečí46 (1964–65) a Slovníkového
dotazníku pro nářečí českého jazyka I‒II47 Ě1ř54, 1ř5Řě, na jejichž základ zvolila své t i
okruhy. U obou dotazníků pracovala také s obrázkovými p ílohami. Dopl kovým způsobem
byl sb r materiálu volného projevu mluvčích. Shromaž ování ná ečního lexika probíhalo
mezi lety 2005–Ň01Ň a čítá Ň0Ň7 lexikálních jednotek, která jsou lemmatizována a zapsána
podle Pravidel pro vědecký přepis dialektických zápisů českých a slovenských 48 (1951). Hesla
jsou konfrontována se Slovníkem spisovného jazyka českého49 ĚSSJČ, Ň. vyd., 1řŘřě,
v p ípad , že SSJČ heslo nezachycuje, i s jinými slovníky, nap . s Příručním slovníkem jazyka
českého50 (1935–1ř57ě, dále jsou srovnávána s informacemi v ČJA, Archivu lidového jazyka a
ná ečních slovnících, jako jsou Dialektický slovník moravský,51 Dodatky k Bartošově
Dialektickému slovníku moravskému52 ĚDOD, 1ř10ě Františka Št pána Kotta, Lašská slovní
zásoba, Slovník středomoravského nářečí horského typu, Slovník slovenských nářečí I, II53
(1994, 2006) a Karpatský jazykový atlas54 (1982–Ň00ňě. Na úrovni hesel je zachycena
Dotazník pro výzkum českých nářečí. Praha: Česká akademie v d a um ní v Praze ĚDialektologická komiseě,
1964–65.
47
Slovníkový dotazník pro nářečí českého jazyk I-II. Praha–Brno: Ústav pro jazyk český Československé
akademie v d, 1ř54, 1ř5Ř.
48
Pravidla pro vědecký přepis dialektických zápisů českých a slovenských. Praha: Česká akademie v d a um ní
ĚDialektologická komiseě, [asi 1ř51].
49
HAVRÁNEK, B. Slovník spisovného jazyka českého. 2. Praha: Academia, 1989.
50
Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1řň5–1957.
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BARTOŠ, F. Dialektický slovník moravský. Praha: Česká akademie císa e Františka Josefa pro v dy,
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KOTT, F. Š. Dodatky k Bartošově Dialektickému slovníku moravskému. Praha: Česká akademie císa e
Františka Josefa pro v dy, slovesnost a um ní, 1ř10.
53
Slovník slovenských nárečí I, II. Bratislava: Veda, 1994, 2006.
54
Karpatský jazykový atlas (Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas), I–VII. Warszawa: Res Publica Press,
1987–2003.
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expresivita a informace o generační charakteristice, na úrovni výkladu se u polysémních slov
rozlišují homonyma. U substantiv je uveden jmenný rod a genitivní deklinační koncovka, u
sloves vid a konjugovaný tvar první osoby singuláru a t etí osoby plurálu a u jiných hesel
slovn druhové za azení. Každý z významů je dopln n v tnou či nev tnou exemplifikací.
J. Bachmannová ĚŇ016ě zvolila oproti svému p edešlému Podkrkonošskému slovníku
Ě1řřŘě abecední azení hesel. Výzkum byl založen na písemných regionálních záznamech,
jejichž platnost ov ovala průb žnými sondami v terénu u nejstarší generace. Podle autorky je
Podkrkonoší oblastí, kde stále ješt dožívá mnoho lidových písmáků, a proto vidí tuto metodu
jako nejvhodn jší. Materiál shromaž ovala od počátku 70. let, soust ed n od roku Ň000.
Výsledkem je 1ň,5 tisíce hesel, jehož základem jsou dialektismy b žné komunikace, dále
názvosloví místních emesel Ěp edevším sklá ské a textilníě, regionální frazémy a v omezené
mí e i místní a vlastní jména. Lexikum je konfrontováno se SSJČ, eventuáln se zde objevují
odkazy k ČJA. Do slovníku jsou za azena slova, která SSJČ vůbec nezachycuje, dále ta, která
uvádí jako ná eční, oblastní, limitovan i lidová a slova shodná se spisovným jazykem, která
mají v Podkrkonoší jiný význam. Hesla jsou zapsána v základní podob podle Pravidel pro
vědecký

přepis

dialektických

zápisů55

Ě1ř4ňě.

Expresivní

výrazy

jsou

označeny

kvalifikátorem, u polysémních slov jsou rozlišovány jednotlivé významy. U substantiv je
uveden jmenný rod a genitivní deklinace, u sloves vid, v p ípad nejasností vazby slovesa, a u
ostatních lexémů slovní druh. Za vysv tlením významu či významů následují nev tné i v tné
p íklady.
P estože jsou oba slovníky zpracovány diferenčn , Golá ová dopl uje svůj slovník
ješt t emi okruhy na základ onomaziologického azení. P ipojení hesel na v cn významové
bázi zde ale neplní funkci zahrnutí veškeré slovní zásoby ná ečí, nýbrž porovnání mluvy dvou
generací. Odlišné metody získávání materiálu obou autorek mají p íčinu v rozdílnosti
zkoumaných lokalit a účelu publikace. Terénní výzkum, který byl primární metodou sb ru pro
NSJV, je vhodný pro zjišt ní synchronního stavu ná ečí a pro porovnání mluvy dvou
generací. Vzniká tím ale riziko, že slovník neobsáhne ty ná eční výrazy, které už jsou pouze v
pasivní znalosti obyvatel. K takovým záznamům lze použít metodu sb ru SPN, kdy terénní
výzkum dopl oval data získaná z písemností a týkal se primárn nejstarší generace. K tomu je
ovšem t eba mít rozsáhlý počet písemností z daného regionu. Tato metoda také dost dob e
neumož uje porovnat synchronn lexikum mezi jednotlivými lokalitami v rámci regionu.
Různá doba získávání materiálu a výsledné rozsahy slovníků souvisí s tím, že první z d l je
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Pravidla pro vědecký přepis dialektických zápisů. Praha: [s. n.], 1943.
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slovník lokální a druhý regionální. Zpracování hesel dialektologickou transkripcí je zab hlým
a často používaným postupem, její využití se ale hodí pro postižení stavu jazyka. Její
nevýhodou jsou mj. vyšší percepční nároky pro čtená e, na druhou stranu pomáhá zachytit
ná eční diferenční znaky. Velký klad vidím v porovnávání lexika i s jinými ná ečními
slovníky, jako tomu je v NSJV, pro p edstavu, o jak archaické výrazy se jedná, na jak velkém
území je výraz rozší en, zda je používán ve stejném významu, či nikoli. Nev tné i v tné
exemplifikace za výkladem významu lexému jsou v obou dílech nezbytnou součástí,
dokreslují význam slova a naznačují, v jakých kolokacích je lexém užíván.
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5. SLOVNÍK KELEČSKÉHO NÁ EČÍ
Slovník kelečského ná ečí zam ený na oblast zem d lství bude mít podobu
synchronního diferenčního slovníku jedné lokality, resp. jednoho územního celku,
s abecedním

azením. Volím p ístup diferenční, nebo

zaznamenávám pouze lexikum

z oblasti zem d lství a ideografický slovník slouží spíše k postižení celé slovní zásoby
určitého dialektu. Jazykový materiál jsem se rozhodla získávat p ímým výzkumem v terénu, a
to polo ízenými rozhovory dopln nými o dotazníkové šet ení na základ

ilustrací

zem d lského náčiní Ěpodrobn ji viz 5.1ě. Polo ízené rozhovory mi umožnily zárove
zachycovat dialektismy v jejich v tném kontextu. Ze všech možností metod výzkumu jsem
shledala tento p ístup pro své účely jako nejvhodn jší. Cílem je shromáždit slovní zásobu
zem d lské terminologie, a proto je nutné ptát se také účeln . Hesla jsem se rozhodla
p episovat podle zásad dialektologické transkripce, nebo to umožní zachycení výslovnosti i a
y a dvojího l (l, łě, tj. hláskoslovných rysů důležitých pro zkoumanou oblast. Tento postup má
precedenty v nedávné české lexikografické praxi. Zpracování hesel v obou blíže
charakterizovaných slovnících ĚPodkrkonošský slovník, NSJVě mi bylo inspirací pro výstavbu
heslového odstavce, jehož struktura bude popsána níže Ěviz 5.4ě. Slovník je dopln n Dodatky
I a II, první z Dodatků obsahuje místní názvy polí a luk, druhý lidová íkadla zpívaná p i
práci. Na obojí informace v Dodatcích jsem se mluvčích cílen

ptala, když mluvili o

lokalizaci polí, průb hu mlácení apod., ale cílem sb ru nebyla úplnost materiálu.
5.1 Metodologie výzkumu
Terénní výzkum byl založen na polo ízených rozhovorech, jejichž strukturu jsem
sestavila podle Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jeho obrázkové p ílohy a Slovníkového
dotazníku pro nářečí českého jazyka I‒II, p esn ji na základ jejich částí týkajících se
výzkumu mluvy z oblasti zem d lství a částečn hospodá ství, která v prvním p ípad
zahrnuje pojmenování domácích zví at, v druhém názvy pro p edm ty pro zpracování obilí aj.
Rozhovor začínal obecnými otázkami na d tství informátorů, d ív jší způsob života a pom ry
ve vesnici, kde bydleli či bydlí. Pokračovala jsem žádostí o popis b žné zem d lské události
Ěsklize , zabíjačka či prost b žný pracovní deně. Dále následovaly dotazy na to, čím se
dotyčná rodina živila p edevším, tj. jaká zví ata chovala, jaké plodiny p stovala a jak velké
hospodá ství m la. Podle odpov dí se rozhovor vyvíjel dál, pokud usedlost nevlastnila pole,
ale pouze zví ata, ptala jsem se na práci se zví aty, na názvy pokrmů pro zví ata, nádob na
dojení mléka aj. Bylo-li tomu naopak, ptala jsem se na práci na poli, názvy konstrukcí na
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sušení sena apod. Když jsem téma vyčerpala, p ešla jsem na určování konkrétních nástrojů na
základ ilustrací. Strukturu polo ízeného rozhovoru p ikládám v p íloze.
Pokud jde o ilustrace, použila jsem ilustrace zem d lské techniky z výše zmín ného
Dotazníku, posloužily k rychlé orientaci mluvčích. V této části rozhovoru m

zajímalo

p edevším pojmenování p edm tu a popis práce s ním. Nabídka zem d lských p edm tů
v Dotazníku je ovšem značn omezená. Pro jejich rozší ení jsem p i rozhovorech využila
Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750–1914) (dále zkracuji na
SZNNS, 1989) Vlastimila Vondrušky, který poskytuje širokou škálu ilustrací nástrojů z
různých oblastí zem d lství, z n hož jsem využila obrázky z následujících kapitol: Osev,
Sklize , Výmlat, Čišt ní, Ukládání, Luční hospodá ství, Chov dobytka, P íprava píce, Nádoby
k chovu dobytka, Záp ah a Transport. N kolik p íkladů ilustrací z tohoto zdroje rovn ž
p ikládám v p íloze bakalá ské práce.

5.2 Průb h výzkumu
Ná eční výzkum probíhal ve m st Kelč a obcích Dolní T šice a Police od konce
b ezna do poloviny července Ň017. K získání informátorů mi pomohly p edevším obecní
ú ady Ěv Kelči m stskýě, ve dvou p ípadech jsem získala kontakt p es prarodiče, ale ani
jednoho z mluvčích jsem p ed započetím výzkumu osobn neznala.
Mnou vybraní informáto i spadají k nejstarší vrstv obyvatelstva v každé z obcí Ěnad
Ř0 letě, vyjma jednoho mluvčího ĚMLŇ, 74 letě, jehož rodina vlastnila nejv tší hospodá ství
v obci, a proto jsem jej mezi informátory za adila. Tém
ke starousedlíkům, od narození žijícím na míst

všichni mluvčí pat í

uskutečn ného výzkumu. Výjimku

p edstavují dv ženy z Polic ĚML6 a ML7ě, které p estože se zde nenarodily, žily zde
p evážnou část svého života. Ob

mluvčí pochází z nedalekých vesnic ĚML7 dokonce

z Kelčeě, a výrazné odchylky jsem v jejich lexiku nezaznamenala, domnívám se tedy, že jsou
jejich informace relevantní a můžu je použít. ML5, jež má současné bydlišt v Choryni, zde
bydlí v ústavu pro seniory teprve rok. Ve všech p ípadech ale mluvčí trvale žili v určité z obcí
valnou v tšinu svého života. Jedná se o osoby, které pracovaly v zem d lství po v tšinu
svého života, intenzivn v d tství a období dospívání, v dosp losti pak částečn vedle svého
zam stnání, ovšem už v menší mí e. Výjimkou je ML5, která pracovala ve m st a do vesnice
nedojížd la, informace, které jsem z našeho rozhovoru získala, tuto skutečnost potvrdily –
data získaná od této mluvčí spíše jen potvrdila výrazy zachycené p i výzkumu jiných
mluvčích. Dohromady se mi tedy poda ilo získat osm informátorů, z Kelče t i, Dolních T šic
25

dva a Polic t i, p ičemž z rozhovorů s nimi vzešlo 10 hod. 2 min. nahrávek U tohoto vzorku
obyvatel p edpokládám znalost ná ečního lexika a relativn

malé ovlivn ní idiolektu

spisovným jazykem nebo interdialekty. Základní informace o sledovaných mluvčích jsou
podány v tabulce:

Kód

Délka
nahrávky

Pohlaví

V k

ML1

žena

94

46 min.

ML2
ML3

muž
muž

75
89

ML4

muž

83

ML5
ML6
ML7

žena
žena
žena

84
80
82

45 min.
2 hod. 20
min.
2 hod. 57
min.
43 min.
40 min.
46 min.

ML8

žena

82

1 hod.
min.

ošet ovatelka,
pracovnice v dokrm JZD
vedoucí rostlinné výroby JZD
tovaryš, obráb č kovů

Kelč

Místo
současného
bydlišt
Kelč

Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

d lník v rostlinné výrob JZD

Dolní T šice

písa ka, korespondentka
d lnice
kucha ka, kontrolorka ve
sklárnách
kontrolorka v Tesle

Dolní T šice
Provodovice
Kelč

Dolní
T šice
Choryn
Police
Police

Police

Police

Místo
narození

Zam stnání

5

Tabulka 1: Základní informace o sledovaných mluvčích

Všechny rozmluvy probíhaly v domácím prost edí u každého z informátorů Ěv
p ípad ML5 v ústavu pro senioryě, což zajistilo dostatečné pohodlí mluvčích a absenci ruchu
z okolí. U rozhovorů s MLň a ML4 byly p ítomny t etí osoby, v prvním p ípad manželka a
v druhém sousedka, jež setkání zprost edkovala. Ob původn pochází z nedalekých vesnic,
které spadají do mikroregionu Kelečsko. Do rozhovorů zasahovaly zcela výjimečn , pokud
tomu tak bylo, nebrala jsem jejich informace p i následném lexikografickém zpracovávání dat
v potaz. Všichni mluvčí byli p ed započetím rozhovorů a nahráváním s jeho účelem
obeznámeni, souhlasili s ním a stvrdili to podpisem informovaného souhlasu. Jeho vzor se
nachází v p íloze, vypln né informované souhlasy jsou uschovány u autorky bakalá ské práce.
Každý z polo ízených rozhovorů trval asi hodinu a průb h rozhovorů byl zpravidla velmi
podobný, protože se ídil metodologií popsanou v bod 5.1. Pouze v p ípad MLň a ML4 byly
po ízeny nahrávky výrazn delší, a to proto, že mluvčí p ešli samovoln z ízených dialogů ke
spontánní promluv – to pro m znamenalo zisk velmi cenného materiálu, protože jde o
starousedlíky vysokého v ku, žijící celý život na míst svého narození. Všichni mluvčí m li
dobrý zdravotní stav a netrp li žádnými ečovými vadami až na ML1, které chyb ly p ední
zuby, což ovlivnilo její výslovnost. To jsem p i zpracování dat zohlednila a hláskové varianty,
které to poznamenalo Ěp edevším výslovnost v, nap . oborávák > oborábákě, jsem p i
vyhodnocení dat nepoužila.
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K zaznamenávání dialektismů mi sloužily p edevším audionahrávky, jež jsem po ídila
diktafonem Philips Voice Tracer 1100, v druhé ad vlastní zápisky po izované p i druhé části
rozhovoru, tj. když mluvčí popisovali ilustrace zem d lského náčiní, jednotlivé součástky
apod. V jednom p ípad sloužily vlastní zápisky k zaznamenání všech dialektismů mluvčího
ĚML4ě, když mi selhala nahrávací technika. V p íloze p ikládám jednu kopii vzorové stránky
poznámek u ilustrací. Dále p ikládám p epsané ukázky souvislé mluvy t í anonymizovaných
informátorů, jež charakterizuji jejich kódem, pohlavím a datem narození, a CD s ukázkami
nahrávek rozhovorů.
Po p enesení nahrávek do počítače jsem je zpracovávala na základ poslechu, nikoliv
p episu všech promluv. Pro poslech nahrávek jsem zvolila voln dostupný program Audacity.
Z rozhovorů jsem vypisovala pouze ná eční výrazy, nep episovala jsem celé rozmluvy, vyjma
t í souvislých ukázek v p íloze. Ná eční charakter slova jsem ov ila tím, že jsem jej nenašla
v SSJČ, anebo tím, že jej SSJČ označoval jako ná eční Ěšlo-li o územn

rozší ený

dialektismusě. Všechny nahrávky jsem slyšela n kolikrát Ěnejmén dvakrátě. P i p episu
dialektismů jsem se, až na pár odchylek popsaných v bod 5.4.5, ídila podle Pravidel pro
vědecký přepis dialektických zápisů českých a slovenských (1943).
5.3 Zapojení výrazů do slovníku a jejich následné uspo ádání
Ná eční výrazy z oblasti zem d lství získané z výzkumu byly do slovníku
za azovány na základ

diferenčního p ístupu. Slovník obsahuje dialektismy z oblasti

zem d lství, které mají svůj významový ekvivalent ve spisovném jazyce, slova, která se ve
spisovné češtin objevují ve formáln shodné nebo zčásti shodné podob , ale mají jiný
význam, a dále výrazy, které SSJČ označuje jako ná eční. K určení p íslušnosti lexému do
ná eční terminologie porovnám výrazy s hesly v SSJČ. Do slovníku za azuji také slova, která
byla zkoumána ČJA.
Vzhledem k omezenému rozsahu bakalá ské práce jsem se rozhodla diferenční
slovník omezit slovn druhov na substantiva, slovesa a citoslovce. Podstatná jména nejčast ji
vyjad ují názvy zem d lských p edm tů a osob vykonávajících práci a tvo í jako
pojmenování substance základ zem d lské ná eční slovní zásoby Ějejich p evaha se projevuje
z eteln také p i výzkumu pro ČJAě. Slovesa jsou druhou prezentovanou slovn druhovou
kategorií, vyjad ují dynamické p íznaky substancí. Poslední ze sledovaných kategorií,
citoslovce, jsem zapojila hlavn kvůli pokynům pro zví ata, v této funkci mají tyto v tné
ekvivalenty velmi blízko ke slovesům.
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Jak bylo uvedeno už výše, volím abecední azení, protože lexikum spadá pod jednu
sémantickou oblast. Hranice této sémantické oblasti jsou ovšem neostré, takže za azení
n kterých lexémů může být diskutabilní. Slovník nap . obsahuje výrazy ogar ve významu
„chlapec“ nebo pa tata s významem „otec“, u kterých je diskutabilní, zda ješt pat í do lexika
týkajícího se oboru zem d lství, či nikoliv. U takových p ípadů jsem se rozhodla hesla do
slovníku rad ji za adit, tj. vymezit sémantické pole spíše ší eji, protože zem d lský život a
vedení hospodá ství úzce souvisí s rodinným životem, a tedy i se členy rodiny. U
polysémních hesel jsem zahrnula pouze ná eční významy Ěnap . u hesla kel není zpracován
význam „klíček“, jak jej uvádí SSJČ, p estože se na Kelečsku výraz v tomto významu
používá, ale není označen jako ná eční, tj. nevyhovuje kritériu diferenčního zpracováníě.
5.4 Výstavba heslového odstavce
5.4.1 Heslové slovo Ělemmaě a výklad významu
Heslové slova Ělemmaě je ve slovníku uvedeno v základním slovním tvaru.
Substantiva jsou uvedena v nominativu singuláru a slovesa v infinitivu. Slovesná lemmata
jsem vytvo ila v takovém vidu, ve kterém jsem je zachytila. Zachytila-li jsem více ná ečních
hláskoslovných variant jednoho významu, uvádím všechny v záhlaví hesla Ěnap . žygla,
žyngla, žyngłe). V p ípad frazémů jsem nechala v záhlaví substantivum, které je jeho
součástí, a poté uvedla celé slovní spojení v heslové stati.
Popis významu jsem čerpala primárn ze SSJČ Ěv p ípad , kdy zachycoval daný
dialektismus s odpovídajícím významem; informace o ne/zachycení v SSJČ je p ipojena u
každého takového hesla), z Bartošova Dialektického slovníku moravského Ěv p ípad , kdy
popis významu v SSJČ neodpovídal významu dialektismu, ale Bartošův popis anoě, p ípadn
vytvá ím popis významu sama. Ve výkladové části nejprve uvádím popis významu slova a
poté jeho p ípadný spisovný jednoslovný ekvivalent, p i tomto postupu se inspiruji v SSJČ.
Popis významu je vždy dopln n exemplifikacemi z nahrávek, doklady jsou zapsány kurzívou
a dopln ny o informaci, od kterého mluvčího a z které vesnice doklad pochází.
5.4.2 Mluvnické kategorie
Mluvnické kategorie uvádím hned za heslovým slovem. U substantiv uvádím
koncovku genitivu a jmenný rod, p ípadn vyznačuji zkratkou pomnožná substantiva. U
sloves uvádím tvar ň. osoby plurálu, protože jak je patrné z vymezení jazykové
charakteristiky Ěviz výše bod ňě, tyto tvary sloves se můžou v jednotlivých vesnicích lišit, a
dále uvádím vid. Lemma slovesa je uvedeno v tom vidu, v n mž bylo sloveso zachyceno,
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k této podob uvádím v rámci hesla nejčast jší vidov opoziční tvar Ěne vždy jde o vidovou
korelaci!), p ípadn tvary – v určení vycházím zčásti z dat získaných výzkumem a zčásti ze
svého jazykového pov domí, takové p ípady označuji zkratkou ĚAHě za výrazem.
5.4.3 Odkazy na slovníky
Krom srovnání lexika se SSJČ také ov uji, zda zachycené výrazy obsahují i jiné
vybrané slovníky, a odkazuji na n v p ípad významové shody. Odkaz na SSJČ uvádím
pouze tehdy, zachycuje-li slovo jako ná eční a označuje-li jej za dialektismus. P estože SSJČ
zachycuje n které hláskoslovné varianty slov jako spisovné Ěsrov. nap . oj x oje, smejkať x
smýkatě, odkaz na n j neuvádím, spisovný ekvivalent slova je vždy uveden v jeho definici
v popisné části, a proto odkaz na SSJČ v t chto p ípadech není pot eba. U hesel, která jsou
kartograficky zpracována v ČJA, uvádím k jednotlivým mapám odkazy. Dále ov uji, zda
lexikum obsahuje Slovník nářečí českého jazyka56 (hesla A–C, dále zkracuji na SNJČě,
Jungmannův Slovník česko-německý57 (JUNG, 1835–1Řňřě, a po vzoru NSJV srovnávám svá
data s hesly v DSM a DOD. Obsahuje-li SZNNS u svých ilustrací výraz zachycený na
Kelečsku nebo jemu podobný, p idávám odkaz k tomuto slovníku i s jeho charakteristikou.
Abych ov ila, zda je výraz typický jen pro Kelečsko, anebo zda je rozší en na v tším území,
porovnám lexikum se všemi výše zmín nými Ěviz bod 4.1ě v nedávné dob

vydanými

ná ečními slovníky zachycujícími ná eční slovní zásobu na Morav : LSZ, SSNH a NSJV.
K tomuto účelu bude p ínosné zejména porovnání se slovníkem H. Golá ové, nebo
zpracovává slovní zásobu z územn blízké oblasti. Jako dopln ní informace o původu slova
ješt ov uji, zda je výraz obsažen v Etymologickém slovníku jazyka českého58 (MACH, 1957)
Václava Machka, a pokud ano, uvádím, pod jaké heslo spadá, p ípadn v závorkách cituji
Machkův popis významu slova, je-li u n j drobná významová odlišnost. K mému slovníku
jsou p ipojeny Dodatky I Ěviz bod 6.1ě, které zachycují místní názvy polí a luk, odkazuji
v nich na Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku59 (SPJMS).
Je-li výraz zachycen v citovaných slovnících formáln odlišný od kelečského, ale
významov shodný, uvádím jej za odkazem ke zdroji v závorce a kurzívou Ěnap . kelečské
ho iť se x lašské ho ič se, kde je zakončení infinitivu na -č typickéě. V p ípad drobné
Slovník nářečí českého jazyka [online]. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz/, [cit. 2017-07-04].
[JUNGMANN, J.] Slovník česko-německý Josefa Jungmanna [...]. Díl I. [...] Díl V. [...]. Praha: Knížecí
arcibiskupská knihtiskárna [...], 1835–1839.
58
MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha: Československá akademie v d, 1ř57.
59
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz/, [cit. Ň017-0726].
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významové odlišnosti hesla ve slovnících uvádím sémantický popis v závorce a uvozovkách
za odkazem zdroje Ěnap . brávek je na Kelečsku užíván ve významu „vyklešt ný vep “ a
v Machkov slovníku ve významu „vep “).
5.4.4 Odkazy mezi jednotlivými hesly, zkratky, exemplifikace a identifikace
dokladu
Ve slovníku spojuji odkazem synonymní či významov blízké výrazy a slova mající
stejný ko en. Synonyma jsou propojena zkratkou srov. a p íbuzná slova symbolem →. Pokud
jsou ob slova p íbuzná a jde i o synonyma Ěnap . ogar a ogarec), spojuji je pouze zkratkou
pro synonyma. Významy slov p i citacích z jiných slovníků a p i rozboru vlastního výzkumu
(zejména kap. 7) uvádím ve dvojitých uvozovkách.
Na úrovni heslového slova užívám zkratky pro mluvnické kategorie, u substantiv
nejprve tvar genitivu a poté zkratku pro rod Ěf., m. nebo n.) a v p ípad pomnožných
substantiv pomn. Slovesa jsou opat ena zkratkou pro t etí osobu plurálu a vid Ědok. nebo
ned.ě. Pro označení citoslovcí užívám zkratku interj. V p ípad expresivního výrazu užívám
zkratku expr. V popisné části hesla jsou frazémy označeny zkratkou ve spoj., dále v popisu
p ebírám b žné zkratky ze SSJČ Ěnap . n. ve význ. „nebo“, kt. ve význ. „který“ apod.ě.
Vidov opoziční tvar slovesa, jenž jsem vytvo ila na základ vlastního jazykového pov domí,
a nezachytila jsem ho výzkumem, označuji zkratkou AH v závorce Ěviz výšeě. Za
exemplifikacemi následuje zkratka autorství mluvčího a jeho obce. Zkratky mluvčích jsou,
krom exemplifikací, uvedeny ješt na konci každého hesla a značí, u kterých informátorů byl
lexém zachycen. V n kterých p ípadech jsem v promluvách zachytila odvozeniny výrazů, ty
jsou v heslech označeny zkratkou odvoz., jedná se p edevším o adjektiva, odvozená od sloves
Ěnap . zapříhnouť > zapříhnutýě. U odkazů na jiné slovníky p ejímám zkratky, které výraz
charakterizují a které pochází z každého ze zdrojů Ěnap . p ebírám ze SZNNS zkratky pro
charakteristiku výrazu, kterou uvádí, jako v. Mor. ve význ. „výraz užívaný na východní
Morav “ apod.ě.
Dopl kové informace jako informace o mluvčích, odkazy na synonyma, p íbuzná
slova či značky pro vidy sloves mnou vytvo ené uvádím petitem. Seznam všech zkratek
uvádím níže v bod 6.
5.4.5 Transkripce výrazů
Heslová slova, exemplifikace, místní názvy a souvislé ná eční ukázky jsou zapsány
podle Pravidel pro vědecký přepis dialektických zápisů českých a slovenských Ě1ř4ňě, avšak
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s malými modifikacemi, které uvádím níže v tomto bod . Hlásky zapisuji podle výslovnosti
a zaznamenávám asimilaci zn losti. Tomuto pravidlu se vymykají n které p ípady
heslových slov, jejichž koncové souhlásky jsou hlavn kvůli abecednímu azení zapsány
podle ortografických pravidel Ěbřeh x břechě, tj. u jednoslovného lemmatu nerespektuji
neutralizaci zn losti na konci slova. Ve vytvá ení p episu spoléhám na vlastní auditivní
percepci, proto je v exemplifikacích pravidelnost výslovnosti n kterých hlásek Ěi/y, dvojí l,
kvantita vokálůě velmi rozkolísaná, záleží na výslovnosti jednotlivých mluvčích, kte í
etymologickou distribuci hlásek dodržují jen zčásti. M kké retnice zapisuji v rozložené
form

Ěnap . bě > bjeě, p epis m e x mje dodržuji podle výslovnosti mluvčích,

v exemplifikacích tedy není jednotný, naopak jsem sjednotila koncovky všech infinitivů na
-ť, protože výskyty infinitivů končících na -t p edstavovaly zcela ojedin lé p ípady. Dále
uvádím výslovnost ł, slabikotvorné r a l neoznačuji, párové zn lé afrikáty zapisuji jako dz a
dž, hlásku ch uvádím ortograficky jako digraf Ěne tedy jako x) a oproti zmín ným Pravidlům
nezaznamenávám výslovnost zadopatrového ŋ nebo ɱ. Podle pravopisných pravidel zapisuji
velká písmena a interpunkci.
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6. SLOVNÍK
Seznam zkratek a značek
bez úz. char.

výraz nemá doloženou územní charakteristiku

blan.

výraz rozší ený na blanském území

čm.

výraz rozší ený na pomezí Čech a Moravy

dok.

dokonavý tvar slovesa

dol.

výraz rozší ený na dolském území

expr.

expresivní výraz

f.

ženský rod

han.

výraz rozší ený na hanáckém území

chod.

výraz rozší ený na chodském území

interj.

citoslovce

j. Čechy

výraz rozší ený v jižních Čechách

j. Mor.

výraz rozší ený na jižní Morav

jz. Čechy

výraz rozší ený v jihozápadních Čechách

jv. Mor.

výraz rozší ený na jihovýchodní Morav

kel.

výraz rozší ený na kelečském území

kt.

který

laš.

výraz rozší ený na lašském území

m.

mužský rod

mor.

výraz rozší ený na celém moravském území

n.

st ední rod Ěv záhlaví heslaě

n.

nebo (v popisu)

ná .

ná eční výraz

ned.

nedokonavý tvar slovesa

nov. výr.

nový výraz, p ed nímž existoval ješt původní Ěnap . nový výraz
ubíják vedle tradičního palicaě, p evzato ze SZNNS

obl. mor.

oblastní moravský výraz

obv.

obvyklý výraz, užívaný mezi lidmi, p evzato ze SZNNS

odvoz.

odvozený výraz

pomn.

pomnožné slovo

pon k. kniž.

pon kud knižní výraz, p evzato ze SSJČ

rozpt.

výraz rozptýlený na širokém území, p evzato ze SZNNS
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s. Čechy

výraz rozší ený v severních Čechách

s. Mor.

výraz rozší ený na severní Morav

slov.

výraz rozší ený na slováckém území

spor.

sporadicky rozší ený výraz

srov.

srovnej, odkaz na synonyma a významov blízké výrazy

st . Čechy

výraz rozší ený ve st edních Čechách

st . Mor.

výraz rozší ený na st ední Morav

sv. Mor.

výraz rozší ený na severovýchodní Morav

sv. Čechy

výraz rozší ený v severovýchodních Čechách

trad.

tradiční výraz

val.

výraz rozší ený na valašském území

var.

varianta

ve spoj.

ve spojení, frazém

vedl. výr.

vedlejší výraz, vedle kterého existuje ješt na určitém území
užívan jší, p evzato ze SZNNS

v. Mor.

výraz rozší ený na východní Morav

výr.

výraz

význ.

význam

z. Čechy

výraz rozší ený v západních Čechách

zast.

zastaralý výraz

zl.

výraz rozší ený na Zlínsku

→

odkaz pro slova se stejným ko enem

Zkratky vesnic, v nichž byly výrazy zachyceny, a mluvčích
DoT

Dolní T šice

Kel

Kelč

Pol

Police

ML1

žena, nar. 1řŇň

ML2

muž, nar. 1ř4Ň

ML3

muž, nar. 1řŇŘ

ML4

muž, nar. 1řň4

ML5

žena, nar. 1řňň

ML6

žena, nar. 1řň7
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ML7

žena, nar. 1935

ML8

žena, nar. 1řň5

Zkratky citovaných slovníků60
ARCH

Archiv lidového jazyka

ČJA ĚI–V, 1–447)

Český jazykový atlas Ědíl, stranaě

DOD

KOTT, F. Š. Dodatky k Bartošově Dialektickém slovníku
moravskému

DSM

BARTOŠ, F. Dialektický slovník moravský

JUNG

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý

LSZ

SOCHOVÁ, Z. Lašská slovní zásoba

MACH

MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého

NSJV

GOLÁ OVÁ, H. Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska

SNČJ

Slovník nářečí českého jazyka

SSJČ

Slovník spisovného jazyka českého

SSNH

VOJTOVÁ, J. Slovník středomoravského nářečí horského typu

SZNNS

VONDRUŠKA, V. Slovník starého zemědělského nářadí,
nástrojů a strojů (1750–1914)

60

Plná bibliografie je uvedena v bod Seznam literatury.
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áčko, -a m.
n kdejší typ traktoru: začlo se jedným traktorem áčkem a hen se už začli stavjaď drúbežárny
(DoT, ML4); srov. kultyvák, supr
ML4 (DoT)

békať, -jou ned.
Ěo ovcíchě vydávat zvuk zn jící jako bé, bečet: sem vytáhla kus chleba a už békaly (Pol, ML8)
dok. zabéka , beknou
JUNG (bekati), DSM (bekat), NSJV
ML8 (Pol)

bejvať, -jou ned., bývať, -jou ned.
bydlet: žena Dohnala bejvala na námjesťí sama a uš tam také nebejvá (DoT, ML4), ten, co
býval toť, tag už umřel (DoT, ML4)
SSJČ Ěbývati, ná .ě, ČJA I-185, DSM (bývat), NSJV,
v první var.: ML4 ĚDoTě
v druhé var.: ML4 (DoT), ML3 (Kel), ML7 (Pol)

bránovať, -jou ned.
obd lávat pole bránami, vláčet: na jaře před zemákama se bránovalo (Pol, ML6); srov.
poradlova , špára

dok. ubránova
SNČJ Ěčm., laš., slov., z. Čechy, bránovatě, MACH Ěbránit, pod heslem brána)
ML6 (Pol)

brávek, -fka m.
vyklešt ný vep : gdyž był hřebedz vykłešťený, tak to był vałach, a inádž gdyš prase, tag
brávek (DoT, ML4); srov. f utr
SSJČ Ěná .ě, SNČJ (laš., slov.ě, DSM, NSJV, LSZ (bravek), MACH (brav, „vep “ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

brdéčko, -a n. brečko, -a n.
součást vah u vozu, k níž se postranky zap ahá tažné zví e: u vah muselo býd ždycky brdéčko
(DoT, ML4), váhy mívaly brečko (Kel, ML2)
35

v první var.: ČJA III-139, DSM (brdečko), MACH (brdecko, pod heslem brdo)
v první var.: MLň ĚKelě, ML4 ĚDoTě, ML6 (Pol), ML7 (Pol)
v druhé var.: MLŇ ĚKelě

bryga, -y f.
delší tyč, zpravidla d ev ná, žer : ďelaly se takové brygy přez dva metry na ostréfky (DoT,
ML4)

SNČJ Ělaš.ě, DSM, MACH
ML4 (DoT)

b eh, -u m.
kopec, svah, strá : pro seno zme mohly jíď na ledajaký břech (Pol, ML7)
SNČJ Ěhan., laš., slov., kel., st ., sv. Čechyě, JUNG, DSM, MACH
ML2 (Kel), ML7 (Pol)

buchnouť, -nou dok.
dát ránu, zast elit: na Pasynku mi mysłivedz buchnul Žeryka (Kel, ML3); srov. lepnou
SNČJ Ěj. Mor., s. Čechy, buchnout)
ML3 (Kel)

cap, -a m.
samec kozy, kozel: gdyš se koza ho ila, tak se hoďila k capovi (Kel, ML3)
SSJČ Ěná .ě, ČJA III-Ň0Ř, SNČJ Ělaš., slov., val.ě, JUNG (cápě, DSM Ě„vyklešt ný kozel“ě,
NSJV, LSZ, MACH
ML3 (Kel)
→ capina

capina, -y f.
pach po kozlovi: cap smrďeł capinou (Kel, ML3)
SNČJ (slov., zl.), JUNG (cápina), LSZ (capovina)
ML3 (Kel)
→ cap

cesťina, -y, f.
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nep íliš široký pruh zem ušlapaný n. projetý a zvláš upravený pro chůzi n. pro jízdu, cesta:
pole pod hen tou cesťinou se už zoralo (DoT, ML4)
SNČJ Ěs. Mor.), DSM (čestina, „p kná cesta“ě
ML4 (DoT)

cezák, -u m.
cedník, kuchy ské náčiní s otvory, propoušt jící tekutinu a zachycující pevné součástky,
cedník: já sem to normál e převařyl a pak sem to přes cezág v hrubej přeceďil (DoT, ML4)
SNČJ Ěkel., ceďan), JUNG, DSM, NSJV, MACH (pod heslem cediti)
ML4 (DoT)

curyk interj.
vyjad uje výzvu pro tažná zví ata k couvnutí: gdyš se šlo naspátky, tak se řýkalo „curyk“
(DoT, ML4); srov. čihy, het
ČJA III-204 (curik)
ML4 (DoT)

cygán, -a m.
seskupení, do n hož se stav jí snopy na poli, panák: podle emcú se začły ďelať cygány,
jinádž do váłky neegzystovał cygán (Kel, ML3); srov. k ýž, mandł
ARCH Ěs. Mor., „obilný panák“ě
ML3 (Kel)

čihy interj.
vyjad uje výzvu pro tažná zví ata k zahnutí vlevo: doleva ste řýkal „čihy“ (DoT, ML4); srov.
curyk, het

ČJA III-Ň0Ň, ARCH Ěrozpt. laš., val., sv. Čechyě
ML4 (DoT)

ďárka, -y f.
díra, jamka v zemi: toz uďelala takú ďárku a nasaďila do teho zemáky (ML3, Kel); srov. úra
ML3 (Kel)

ďeďina, -y f.
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obec venkovského typu, vesnice: tu choďilo púl ďeďiny smažyď a sušyť trnky (DoT, ML4)
odvoz.: ďeďinka
SSJČ Ěná .ě, ČJA I-184, JUNG, DSM, DOD, NSJV, MACH (pod heslem děd), ARCH (rozpt.
mor., chod., z. a sv. Čechyě
ML4 (DoT), ML5 (DoT), ML6 (Pol)

ďelať, -jou ned.
1. ve spoj. ďelať kolem: starat se o n co, zprav. o dobytek: mama ďelala kolem zvířectva
(DoT, ML4); srov. poklouza
dok. po ela (AH)
2. ve spoj. ďelať koňima/kravama: vykonávat práci s ko mi/kravami: my zme ďelali
ko ima, tož a strejček Pavlišťíg nemjel teho pola modz a ďelal kravama (DoT, ML4); srov. jez i
ko ima/kravama

dok. z ela
dójiť, -jou ned.
1. odst ikovat nebo odsávat mléko z vemene dojných zví at: hoďili zme kravam, než budeme
dójiť (Kel, ML1); srov. potahova
Ň. Ěo dojných zví atechě dávat mléko: stará Veličková čaruje, tej tak krávy dójijou (Kel, ML1)
dok. podoji
odvoz.: podojené
to mama už mjela podojené, gdyž nás posýlala do školy (DoT, ML4)
DSM (dojit), LSZ (dojič), MACH (dojiti), ARCH (han.)
v obou význ.: ML1 ĚKelě, MLň ĚKelě, ML4 ĚDoTě, ML5 ĚDoTě, MLŘ ĚPolě
→ dojka

dojka, -y f.
dojná kráva, dojnice: tam, co były dojky, były aj jałoufčata, malé tełata (DoT, ML4)
DSM, NSJV, LSZ, ARCH Ělaš., slov., val., sv. Čechyě
ML1 (Kel), ML4 (DoT)
→ dóji

drvárka, -y f.
kůlna na ukládání d eva: kol i na dřevo se řýkalo drvárka (DoT, ML4); srov. kol a
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ČJA I-212, DOD, NSJV, ARCH (val., slov.)
ML4 (DoT), ML8 (Pol)
→ drvénko

drvénko, -a n.
materiál rostlinného původu z kmenů a v tví, zbylý po odloupání kůry, jeho jednotlivý kus;
d ívko: dyž už egdo neďelal provýsla, tag mjel ty špagáty takové s tým drvénkem (DoT, ML4);
srov. jehła

JUNG (drweno), DSM (drvenoě, ARCH Ěbez úz. char., „deminutivum k drveno“ě
ML4 (DoT)
→ drvárka

ďubnouť, -jou dok.
š ouchnout, strčit: kráva ďubla čumákem ko a (DoT, ML4)
ned. uba (AH)
DOD (ďubnút)
ML4 (DoT)

ďúra, -y f.
díra, jamka: vyvrtané ďúry (Pol, ML8); srov. árka
DSM, LSZ (džuraě, ARCH Ělaš., slov.ě
ML8 (Pol)

dusák, -u m.
náčiní na tlučení, stlačování, p chování; tlouk na mlat: gdyš ste potřebovali aji hlinu ubíjať,
tak se použývaly dusáky (Kel, ML3); srov. ubíják
SZNNS Ětrad. a vedl. výr., jv., v. a st . Mor, spor. i st . Čechyě
ML3 (Kel)

dvoják, -u m.
otočný pluh: dvoják ste mohli otočyď a zaz jeď na druhou stranu (Pol, ML6); srov. škobrták
SZNNS Ěnov. a vedl. výr., rozpt. Čechy i Mor.ě, ARCH Ěblan., Haná, j., s., st . a sv. Čechyě
ML6 (Pol), ML7 (Pol)
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fňutr, -a m.
špatn vyklešt ný vep : s f utra nebyło a i dobré maso (Kel, ML3); srov. brávek
DSM, NSJV (f útrě, ARCH Ělaš., val.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

futro, -a n.
píce, krmivo: já sem mjel u futra ko e hubené jag zebry (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, DSM, NSJV, LSZ, ARCH Ělaš., j. Čechy, s. Mor.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

haluza, -e/-y f.
haluz, v tev: kostrbál mjel skrácené haluze (Pol, ML8)
odvoz.: halouska: halousky mi zas povyrostly (DoT, ML4)
v druhé var.: ČJA II-76 (halúza), JUNG, DSM, NSJV (hałuza), ARCH (j. Mor.)
v druhé var.: MLŘ ĚPolě

házať, -jou ned.
1. házet, vrhat: na jámu se pag házala hlina (DoT, ML4)
dok. ho i
2. sypat, zasypávat: do rana se to zaházalo s ehem (DoT, ML4)
dok. naháza , zaháza , zháza
odvoz.: naházať
n co n čím zaházet: se rozhrabala púda, uhlaďila do roviny a naházala se řezanka a plevy na
to (DoT, ML4)
odvoz.: rozházať
házením dostat na růz. místa, rozházet: obilí se rozházalo na suše í (DoT, ML4)
odvoz.: vyházať
vyházet, házením odstranit: polovicu per ic sem musel vyházať (DoT, ML4)
ČJA IV-346, ARCH (slov., val., s. Mor.)
ML1 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT)

het, ho interj.
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vyjad uje výzvu pro tažná zví ata k zahnutí vpravo: doprava zme volali „het“ (Pol, ML8),
napravo to bylo „ho“ (DoT, ML4); srov. curyk, čihy
ČJA III-203
v první var.: ML4 ĚDoTě
v druhé var.: MLŘ ĚPolě

hoňiť se, -jou ned.
Ěo kráv a kozeě projevovat pud k pá ení: gdyš se koza ho ila, tak se hoďila k capovi (Kel,
ML3); srov. prčy se, ýji se
ČJA III-170, JUNG, DSM, LSZ (ho ič seě, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML3 (Kel)

hrabica, -e/-y f.
1. kosa s d ev nými kolíky zasazenými do kosišt k zachycování obilí: hrabica vypadala
jagdyž hrabje (Kel, ML3)
Ň. obilní kosa s obloukem: hen ta kosa je na trávu, na jetelinu a hrabica s tým obloukem na
obilí (DoT, ML4); srov. lu ák
v prvním význ.: SSJČ Ěhrabiceě, JUNG Ěhrabiceě, DOD, SZNNS Ětrad. a obv. výr., v. a jv.
Mor.ě, ČJA III-61, ARCH (han., slov., val.)
v druhém význ.: DSM, SZNNS Ěnov. a obv. výr.; s., sv., v. a jv. Mor.ě, ČJA III-60
v prvním význ.: MLň ĚKelě
v druhém význ.: ML1 ĚKelě, MLŇ ĚKelě, ML4 ĚDoTě, ML5 ĚDoTě, MLŘ ĚPolě

hranol, -u m.
kláda, siln jší kmen stromu zbavený v tví a zprav. i kůry: na zajišťe í se použyl hranol
dřevjený (Kel, ML3)
ARCH Ěrozpt. j., jz., st ., sv., z. Čechyě
ML3 (Kel)
→ hrá

hráň, -e f.
narovnaná hromada n čeho, zprav. d íví, hranice: tam majou ješťe na zahraďe hrá dřeva
(DoT, ML4)

SSJČ Ěná .ě, JUNG Ěhra ), DSM (hra ), LSZ (hra ), MACH (hra ), ARCH (han.)
ML3 (Kel), ML4 (DoT)
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→ hranol

hrotek, -tku m.
nádoba na dojení mléka, dojačka: pamatuju ješťe dřevjené hrotky (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, ČJA III-178, DSM, NSJV, LSZ, MACH (pod heslem hrotě, ARCH Ěčm., slov., j.
Mor., sv. Čechyě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

h ýdela, -y f.
součást pluhu v podob d ev né tyče, h ídel: my zme doma mjeli ješťe starej pluh z dřevjenou
hřýdelou (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

humno, -a n.
ve spoj. za humnama
za pozemkem, n. stavením, zprav. cizím: pole zme mjeli za humnama, jako za ťema
chalupama, co byly na koncy ďeďiny (Pol, ML8)
JUNG, DSM, DOD, MACH
ML8 (Pol)

húra, -y f.
půda, podst eší: ježišmarja, jesi ješťe na húře ty vidle nejsou! (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, ČJA I-196, JUNG, DSM, NSJV, LSZ (huraě, SSNH, ARCH Ěhan., laš., hura)
ML1 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT)

hynek, -nka, m.
automatická bruska na d evo: já sem nebrousyl z hynkem (DoT, ML4); srov. kanón
ML4 (DoT)
→ hynka ka

hynka ka
žena pracující s hynkem: sem mjel pot sebou tři hynkařky (DoT, ML4)
ML4 (DoT)
→ hynek
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chlabačka, -y f.
nápoj pro dobytek p ipravený z krouhaných syrových brambor či epy a otrub spa ených
horkou vodou: chlabačku zme dávali kravám po otele í (Pol, ML7); srov. klaban, zápar
ARCH Ěbez úz. char.ě
ML7 (Pol)

jáderňica, -e/-y f. jadrňica, -e/-y f.
odrůda jablek se sladkou chutí: a dodneška povídám, že nejlepšý japko je jáder ica (Kel, ML1),
jadr ice sem m el nejračy (Kel, ML3); srov. kožuch, m ekýš, štrúdlák, ž oufka
odvoz.: jáderňička
zdrob. k jáder ica: jáder ička, s tej je straš e dobrý kompot (Kel, ML1)
v první var.: NSJV Ějadér ica), ARCH Ěbez úz. char.ě
v první var.: ML1 ĚKelě, ML7 ĚPolě
v druhé var.: MLň ĚKelě

jaloufče, -ete n.
odrostlé tele, mlád skotu: tam, co były dojky, były aj jałoufčata, malé tełata (DoT, ML4)
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

jehła, -y f.
d ev ný kolík s okem užívaný k dotahování provazu: jehła je na vázá í otýpek (Kel, ML3); srov.
drvénko
ML3 (Kel)

jezďiť, -jou ned.
ve spoj. jezďiť koňima/kravama: pracovat s ko mi či kravami na poli: my zme na poli
jezďili ko ima (Kel, ML2), hod e zem eďelcou bylo malych, keří jezďili kravama (DoT, ML4);
srov. ela ko ima/kravama

dok. pojez i
odvoz.: najezďiť se koňima: často pracovat s ko mi: Matysková, ta se najezďila ko ima
(DoT, ML4)
ML1 (Kel), ML2 (Kel), ML4 (DoT)

kačenka, -y f.
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ve spoj. házať kačenky
házet oblázkem, aby skákal a klouzal po vodní hladin : závoz íg mi mjel pomáhat, ale šel sy
házať kačenky po voďe (DoT, ML4)
SSJČ Ědělat kačeryě, ČJA I-30, DSM (dělat káčery), MACH (dělati káčery, lid., pod heslem
kačena)
ML4 (DoT)

kanón, -u m.
ruční bruska na d evo: ženské, co přyšly do fabriky, neum ely s kanónem (DoT, ML4); srov.
hynek
ML4 (DoT)

kel, -u m.
odrůda brukve zelné s kade avými listy tvo ícími hlávku, požívaná jako zelenina, kapusta: kel
se nedával na zymu, enem čysté zelí (DoT, ML4)
ČJA II-19, JUNG, NSJV, LSZ, ARCH Ěhan., laš., slov.ě
ML4 (DoT)

klaban, -u m.
nápoj pro dobytek p ipravený z krouhaných syrových brambor a otrub spa ených horkou
vodou: dycky zme nosývali jako ďecka klaban, aby se napily, aby dobře dójily (Kel, ML1); srov.
chlabačka, zápar
ML1 (Kel)

klaňička, -y f.
op rná tyč nastrčená po stran vozu do oplenu a n kdy naho e spojená et zem s protilehlou
tyčí, klanice: kla ičky byly na vozy dvje před í a dvje zad í (DoT, ML4)
DSM, NSJV (kła icaě, SZNNS Ětrad. a vedl. výr., jv. Mor.ě, ARCH Ěchod., sv. Čechyě
ML4 (DoT)

kleka, -y f.
držadlo v zadní části h ídele u pluhu, kleč: kleky držely radlicu a ta byla přypev ená na orá í
(DoT, ML4); srov. ručka
ARCH Ěbez. úz. char.ě
ML4 (DoT)
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klesňiť, -á/-jou ned.
klestit, osekávat, o ezávat: haluze se kles ily (Pol, ML8)
dok. okles i (AH)
JUNG (klesniti), NSJV (oklíš ať), MACH (klesnit, laš. a v. Mor., pod heslem klestiti), ARCH
Ěhan., laš., s. Mor.ě
ML8 (Pol)

klučka, -y f. kłučka, -y f.
nástroj k ručnímu otáčení, klika: egdo míval mas icu na klučku (Kel, ML1), točyla ste kłučkou
a to zrno se tam čysťilo (DoT, ML4)
v první var.: JUNG Ěklička), DOD (kl’uckaě, NSJV, LSZ Ě„klika u dve í“ě, ARCH Ěhan., laš.,
slov.)
v první var.: ML1 ĚKelě
v druhé var.: ML4 ĚDoTě

kolca, -ec f. pomn. kołca, -ec f. pomn.
ná adí s jedním kolem a držadly k ruční doprav písku, cihel ap., kolečko: vzal sem sy na to
kołca (Kel, ML3), vozyly zme na kolcách (DoT, ML5); srov. kolečka, táčka
v první var.: ČJA III-162, ARCH (han.)
v první var.: MLň ĚKelě
v druhé var.: ML5 ĚDoTě

kołco, -a n.
vozové kolo: to se ďelalo fšecko dřevjené, aj ta kołca na vozech (DoT, ML4)
NSJV, LSZ (kolcoě, ARCH Ělaš., kolco)
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

kolečka, -ček f. pomn.
ná adí s jedním kolem a držadly k ruční doprav písku, cihel ap., kolečko: kolečka zme pag už
mjeli aji plechové (Pol, ML6); srov. kolca, táčka
ČJA III-162, JUNG (kolečko), DSM, ARCH (han., slov.)
ML4 (DoT), ML6 (Pol), ML7 (Pol)
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kolek, -lku m.
d ev ný kolík hrábí, zub: hrabje majou polámané kołky (Kel, ML3)
ČJA III-104, SZNNS Ětrad. a vedl. výr., st ., v., a jv. Mor.ě
ML 3 (Kel)

kolňa, -e/-i f.
lehce stav né p íst eší určené zprav. k uschovávání ná adí, vozů, d eva ap., kůlna: uvázal sem
ko e f kol i (DoT, ML4); srov. drvárka
JUNG (kolna), NSJV (kól aě, ARCH Ěhan., laš., slov., s. Mor.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol), ML8 (Pol)
→ potkol í

kopčák, -u m.
oradlo určené k oborávání, hrůbkování okopanin, kopčidlo: na kopče í brambor zme
použývali kopčák (Kel, ML2); srov. oborávák, or ák, vyorávák
ARCH (han.)
ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML8 (Pol)
→ kopče í, okopčy

kopčeňí, -í n.
oborávání, hrůbkování okopanin: kopčák se použýval na kopče í zemákú (Kel, ML2); srov.
obhrnová í
ML2 (Kel)
→ kopčák, okopčy

kopenec, -nce m.
kupka, hromádka, kopeček: gdyš se hnúj vozyl na pole, tak se dával do kopencú (Kel, ML2)
SSJČ Ěná .ě, JUNG, DSM, ARCH Ěrozpt. j., jz., st ., z. Čechyě
ML2 (Kel)

kop yvisko, -a n. expr.
odvoz. od kop iva, velká kop iva: sekali zme obrofské kopřyviska (Pol, ML8)
ML8 (Pol)
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kosysko, -a n.
násada na kosu, kosišt : múj otec, gdyž byl mladý, šel na veksl a tam se ďelaly kosyska z břízy
(Kel, ML2)

ČJA III-64, JUNG Ě„špatná kosa“ě, DSM, SZNNS Ětrad. a obv. výr., Mor.ě, NSJV, MACH
(pod heslem kosaě, ARCH Ělaš., val., sv. Čechyě
ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML6 (Pol)

kostrbál, -u m. kostrbáł, -u m.
tyč s rozsochami na sušení sena n. jetele: seno zme sušývali na kostrbálech (Kel, ML2),
kostrbáły na suše í byly trojhrané (DoT, ML4); srov. ostréfka, paramit
v první var.: JUNG Ěkostrbalě, MACH Ělaš., pod heslem kostrbatý), ARCH (han.)
v druhé var.: DSM, ARCH Ělaš.ě
v první var.: MLŇ ĚKelě, ML7 ĚPolě, MLŘ ĚPolě
v druhé var.: MLň ĚKelě, ML4 ĚDoTě

koža, -e f.
1. pokrývka t la obratlovců, kůže: takovej kousek kože se musel dád na podrášku (Kel, ML1)
2. slupka plodu: kožuchy mívaly takou sylnou kožu (Pol, ML7)
v prvním význ.: ARCH Ělaš., slov.ě
v obou význ.: LSZ
v druhém význ.: ČJA II-10 (kože)
ML1 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol)
→ kožuch

kožuch, -u m.
odrůda jablek s drsnou slupkou, jemnou dužinou a navinulou chutí: kožuchy, to bylo štrúdlové
japko (Kel, ML2); srov. jader ica, m ekýš, štrúdlák, ž oufka
DOD, NSJV, ARCH Ělaš., val.ě
ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML7 (Pol)
→ koža

krbík, -u m.
toulec na brousek: krbíky byly nejdřív dřevjené a pak plechové (DoT, ML4)
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ČJA III-59, JUNG, DSM, SZNNS (trad. a obv. výr., st ., v. a jv. Mor.ě, ARCH Ědol., han., j.,
v.)
ML4 (DoT), ML6 (Pol), ML7 (Pol)

krčyca, -e f.
ve spoj. býd jako krčyca: být obézní, otylý: naše prase bylo jak krčyca vyžrané (DoT, ML4);
srov. peca
ML4 (DoT)

krmholec, -lce m.
d ev né rameno na pov šení zabitého prasete p i zabijačce: krmholedz bejval vždycky
dřevjenej (DoT, ML4)
DSM (krmhorecě, SZNNS Ětrad. a spor. výr., v. Mor.ě, NSJV, ARCH Ělaš., slov., val.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol)

k ýž, -a/-e m.
ve spoj. stavjaď do k ýža
způsob stav ní svázaného obilí p es sebe do tvaru k íže: my zme stavjali obilí do kříža (Kel,
ML3); srov. cygán, mandł
DSM
ML3 (Kel)

kšyčka, -y f.
svazek, hrstka lnu: vzala se kšyčka lnu a s teho se dřely ty paličky (Pol, ML6)
JUNG (kšice)
ML6 (Pol)

kučeňí, -í n.
dobývání n. vykopávání pa ezů n. ke ů ze zem : kučov ica mjela delšý to ostřý a to bylo na
kuče í dřeva (DoT, ML4)
ML4 (DoT)
→ kučov ica

kučovňica, -e f.
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motyka na dobývání pa ezů s úzkým plochým a zaobleným listem: kučov ica m ela delší to
ostřý a takové kulaté (DoT, ML4)
DSM, DOD, SZNNS Ětrad. a obv. výr., sv., v. a jv. Mor.ě, ARCH Ěval., slov.ě
ML4 (DoT)
→ kuče í

kuják, -u m.
stolička se stojánkem na naklepávání kosy, klepadlo: stúleg na kuťí kose je kuják (Kel, ML2)
DOD, SZNNS Ětrad. a obv. výr., val.)
ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML6 (Pol), ML8 (Pol)

kultyvák, -u m.
n kdejší typ traktoru s v tšími koly: kultyvág mjel velké kola, ten byl na plečková í a seťí
(DoT, ML4); srov. áčko, supr
ML4 (DoT)

kura, -y f.
samice kura domácího, slepice: potklatky se dávały, aby kury vjeďeły, gde majou nésť (Kel,
ML3)

SSJČ Ěná .ě, ČJA III-224, JUNG, DSM (kúra), DOD (kúraě, NSJV, LSZ, ARCH Ěhan., laš.,
val.)
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML8 (Pol)
→ ku ýn

ku ýn, -u m.
chlívek pro drůbež, kurník: zahnal sem kury do kuřýna (Kel, ML2)
LSZ (kuřyn)
ML2 (Kel)
→ kura

kuťí, -í n.
vnit ní železná část vozového kola: nába byla také dřevjená, jenom kuťí a v itřeg byl železnej
(Kel, ML2)
ML2 (Kel)
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kvačka, -y f.
odrůda brukve epáku p stovaná pro ztlustlý ko en, vodnice: kvačka je takový inčý kedlup
(DoT, ML4)

SSJČ Ěná ., „tu ín“ě, DSM Ěkvakaě, DOD Ě„tu ín“ě, ARCH Ěslov., han.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML5 (DoT)

lajzykovať, -jou ned.
zahálet, lenošit, poflakovat se: naši náz nenechali lajzykovať po ďeďi e (Pol, ML8)
dok. polajzykova (AH)
ML8 (Pol)

lepnouť, -nou dok.
zabít: dvakrád do roka se prase leplo (DoT, ML4); srov. buchnou
ned. lepa (AH)
ML4 (DoT)

lísčák, -u m.
lískový prut: pałách sem sy rychtovał na lepšý prácu a inádž lísčág na ko e nebo březovej
proutek (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

loučenka, -y, f.
pozemek s p st ným souvislým porostem složeným z rozličných rostlinných společenstev,
louka: my zme mjeli gdejaké loučenky (DoT, ML4)
JUNG
ML4 (DoT)

luňák, -u m.
obilní kosa s obloukem: lu ág był taká kosa na seká í (ML3, Kel); srov. hrabica
SZNNS Ěnov. a vedl. výr., st . a v. Mor.ě
lyžyca, -e f.
mírn prohloubené náčiní k nabírání tekutin n. sypkých látek, lžíce: choďívaly zme z nožem,
ne z akou lyžycou (ML3, Kel)
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odvoz.: lyžyčka
zdrob. k lyžyca: chcež lyžyčku do kafe? (Kel, ML3)
ČJA I-148 (lyžice), DSM (ližica), NSJV (łužica), ARCH (rozpt. v. Mor., slov.)
ML3 (Kel)

májíček, -čku m.
pampeliška léka ská: na poli zme vypíchávali májíčky a pcháčý (Pol, ML7)
ČJA II-110 (majiček), DSM, LSZ (majičekě, ARCH Ělaš.ě
ML7 (Pol)

małťička, -y f., mlaťička, -y f.
stroj na mlácení obilí, mlátička: jehła je na vázá í otýpeg za małťičkou (Kel, ML3); my zme
mjeli takovou malou mlaťičku (Pol, ML8)
v první var: MLň ĚKelě
v druhé var.: MLŘ ĚPolě

mandł, -e m.
seskupení asi o patnácti snopech, do n hož se skládá obilí na poli, mandel: mandłe se dávaly
na sebe (Kel, ML3); srov. cygán, k ýž
ML3 (Kel)

masňica, -e f.
nádoba na stloukání másla, máselnice: v mas icy se stłoukala smetana (Kel, ML1)
SSJČ Ěmásnice, ná .ě, ČJA I-114, JUNG (másnice), DSM, LSZ, NSJV, SSNH, LSZ, ARCH
Ělaš., val., zl., j. Mor.ě
ML1 (Kel), ML3 (Kel), ML5 (DoT)

meza, -y f.
úzký pruh neobd lané půdy tvo ící hranici mezi dv ma pozemky, mez: byla tam šlapa od
lechkého ko a tam za mezou (DoT, ML4)
ČJA IV-14, JUNG, NSJV, LSZ, ARCH Ěčm., han., laš., slov.ě
ML1 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol)

míšať, -jou ned.
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1. m nit po adí, p eskupovat, p ehazovat, p evracet: museło se pořať choďiď zrno míšať,
přehr ať (DoT, ML4); srov. p ehr a
dok. zmíša , zamíša
Ň. sm šovat n kolik v cí dohromady, míchat: já dyš sem zavařoval, tak sem míšal fšecko
ovoce dohromady (DoT, ML4)
v druhém význ.: DSM Ěmíšatě, NSJV, ARCH Ěhan., laš., slov., val.ě
ML (DoT), ML7 (Pol), ML8 (Pol)

mišká , -a m.
zv roklestič: u náz byl miškář Standa Hýžou (DoT, ML4)
SSJČ Ěobl. mor. a zast.ě, ČJA III-214, JUNG, DSM, NSJV, LSZ (miškař), SSNH, ARCH
Ěhan., laš., val., st ., sv., z. Čechyě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

míšky, -ek f. pomn.
ve spoj. míd míšky
být vzdorovitý, vzpouzet se: náš kú mjel míšky jag mladej človjek (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

mje yca, -e f. mňe yca, -e f.
plošná míra ĚŇ0 aě: my zme mjely pjed mjeřydz pola (DoT, ML4), pjed m eřydz je sto árú (Kel,
ML2)

v první var.: DSM, ARCH Ěbez úz. char.ě
v druhé var.: DSM, ARCH Ělaš., slov., val.ě
v první var.: ML4 ĚDoTě, ML5 (DoT)
v druhé var.: ML1 ĚKelě, MLŇ ĚKelě, MLň ĚKelě, ML7 ĚPolě

mňech, -u m.
pytel: na zem áky były ty m echy vječý (DoT, ML4)
SSJČ Ězast. a ná .ě, JUNG, DSM, ARCH Ěval.ě
ML4 (DoT)

mňekýš, -e/-a m.
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odrůda velmi m kkých jablek: m ekýž bylo japko na štrúdl (ML3, Kel); srov. jader ica, kožuch,
štrúdlák, ž oufka

JUNG (měkkyš, „n co m kkého“ě, DSM, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML3 (Kel)

myšovať, -jou ned.
chytat myši: jezefčíka mi zastřelili, gdyž myšovał (Kel, ML3)
dok. vymyšova (AH)
ML3 (Kel)

nába, -y f.
část kola s otvorem pro nasazení, náboj: nába byla také dřevjená, jenom kuťí a v itřeg byl
železnej (Kel, ML2)
SZNNS Ětrad. a spor. výr.; okolí Rychnova n. Kn žnouě, ARCH Ěst ., sv. Čechyě
ML2 (Kel)

náklad, -u m.
zaost ená část radlice: náklat se kul pod oh em a pak se přyšrúboval (Kel, ML3)
JUNG, ARCH Ěčm., jz., sv., z. Čechyě
ML3 (Kel)

nožyce, -yc f. pomn.
nůžky: uš to musým nožycema skráťiť (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, ČJA I-Ř5, JUNG, DSM, NSJV, LSZ Ěnožiceě, ARCH Ělaš., val.ě
ML4 (DoT)

obhrnováňí, -í n.
oborávání, hrůbkování okopanin: kopčág zme brali na obhrnová í zemákú (Kel, ML2); srov.
kopče í
ML2 (Kel)
→ ohr a , p ehr a , zhr a

oborávák, -u m.
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pluh odhrnující půdu současn na ob strany, užívaný v tšinou k práci s okopaninami,
oborávač: toto vypadá na oborávák, tým se oborávaly ty zemáky (Kel, ML1); srov. kopčák, or ák,
vyorávák
ML1 (Kel), ML2 (Kel)

obrtel, -tle m.
d ev ný otočný trámek upevn ný svorníkem na p ední šárce vozu, oplen: na s icáh mám
obrtel (DoT, ML4)
ČJA III-136, JUNG, DSM (obrtel), SZNNS Ětrad. a obv. výr., v., sv., s. Mor. a v. Čechy; vedl.
výr., jv. Mor.ě, NSJV, LSZ, ARCH Ělaš., val., sv. Čechyě
ML4 (DoT)

ocas, -u m.
rozvora, která vyčnívá ze zadní části vozu, sloužící k jeho rozložení na v tší vůz: na ocasu se
dycky vozyly ďecka (Pol, ML7)
ML7 (Pol)

odbírať, -jou ned.
sbírat posečené obilí za kosou a d lat z n j snopy: tata šel s kosou a mamka odbírala (Pol,
ML7)

dok. odebra
DSM, NSJV, ARCH (slov.)
ML4 (DoT), ML7 (Pol), ML8 (Pol)

ogar, -a m.
1. nedosp lá osoba mužského pohlaví, chlapec: m el dva ogary (Kel, ML3); srov. ogarec
2. ve spoj. od ogara
od útlého v ku, od d tství: pracovał sem od ogara (Kel, ML3)
v prvním význ.: SSJČ Ěná .ě, ČJA I-67, JUNG, DSM, DOD, NSJV, ARCH Ědol., laš., val.ě
ML3 (Kel)

ogarec, -rce m.
nedosp lá osoba mužského pohlaví, chlapec: dyš sem byl ogarec, sem choďil do pátej třídy
(DoT, ML4); srov. ogar
DSM, ARCH Ělaš., val.ě
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ML4 (DoT)

oharek, -rku m.
rostlina, n. plod okurky: fčyl už nezavařuju, kupuju zelí aji oharek, to je hrozné! (DoT, ML4),
šel sem se poďívaď, jag mi rostou oharky (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, ČJA I-102, JUNG, DSM, NSJV, ARCH (rozpt. mor.)
ML4 (DoT)

ohrňať, -jou ned.
kopáním n. oboráním kyp it půdu okolo okopanin: rádlem se ohr aly zemáky (Kel, ML1); srov.
kopčy

dok. ohrnou
DSM, NSJV (ohŕ ať), ARCH (slov., ohŕ ať)
Kel (ML1)
→ obhrnová í, p ehr a , zhr a

oje, -e f.
tyč vyčnívající z p edku vozu, kterou se m ní sm r jízdy, oj: chybjela mi u voza oje (Kel, ML3)
ČJA III-130, JUNG, DSM, ARCH (han., slov., val.)
ML3 (Kel)

okopčyť, -á dok.
kopáním n. oboráním zkyp it půdu okolo okopanin: museli se okopčyď zemáky (Kel, ML1); srov.
ohr a

ned. kopčy
SSJČ Ěná ., okopčiti), DSM (kopčit), ARCH (slov.)
ML1 (Kel)
→ kopčák, kopče í

orňák, -u m.
pluh odhrnující půdu současn na ob strany, užívaný v tšinou k práci s okopaninami: or ák
přyhr al hlínu g zemákúm (Pol, ML7); srov. kopčák, oborávák, vyorávák
ARCH ĚNedašově
ML7 (Pol)
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oska, -y f.
část vozidla, zprav. podvozku, nesoucí kola, náprava vozu: oska se nám kdysy zlomila (Pol,
ML6)

ČJA III-142, JUNG, LSZ, ARCH (val.)
ML6 (Pol)

osýkať, -jou ned.
kosit, sekat trávu: tráva se nemože osýkaď gvúli ofcám (Pol, ML8); srov. rouba
dok. oseka (AH)
ML8 (Pol)

ostréfka, -y f.
kmen s pahýly v tví, užívaný k sušení píce p i sklizni: na ostréfkáh zme sušyli hlav e
vojťešku a jetelinu (DoT, ML4); srov. kostrbál, paramit
DSM, NSJV, ARCH Ělaš., val.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

pachtovať, -jou ned.
sjednávat n jaké ujednání, pakt: šel sy tam pachtovať prácu (Kel, ML3)
dok. spachtova
odvoz.: pachtový
ujednaný, pronajmutý: mjeli zme pjetadvaced mjeřydz a to bylo pachtové (Pol, ML6)
odvoz.: spachtovaný
ujednaný, pronajmutý: m el tam m eřycu spachtovanú (Kel, ML3)
DSM, NSJV (pachtovať saě, ARCH Ěslov., „pronajímat pole“ě
ML3 (Kel), ML6 (Pol)

palérna, -y f.
výrobna pálenky, palírna: palérna byla pojízdná (ML3, Kel)
ML3 (Kel)

paňtata, -y m.
56

1. otec: pa tata to fšecko rosprodal gdesy (DoT, ML4)
2. expr. p íslušník, člen komunistické strany, straník: sem šel na tu schúzu, gde seďeli fšeci ťi
pa táťi (DoT, ML4)
v prvním význ.: SSJČ Ěpantáta, zast. a ná .ě, JUNG Ěpantáta), DSM (pantáta)
ML4 (DoT)

pára, -y f.
pár, dvojice: jedna pára ko í jezďívala vječinou do lesa a druhá pracovala na poli (Kel, ML2),
a poté koupili páru ko í ze Fšechovic s teho mlýna (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, NSJV, LSZ (paraě, ARCH Ělaš., para)
ML1 (Kel), ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT)

paramit, -u m.
jehlanovité konstrukce na sušení sena o t ech hranách: paramid byly takové třy tyčky u sebe
(Pol, ML8); srov. kostrbál, ostréfka
DOD (paramítkaě, ARCH Ěbez úz. char.)
ML8 (Pol)

pauz, -u m. pouz, -a/-u m.
1. silný kmen, kt. se podéln pokládá a upev uje na vysoko naloženou fůru sena n. obilí,
pavuza: pauz był taká kułaťina (Kel, ML3), gdyš se uložyla fúra na vús, tak pouz bylo to dřevo
tam (DoT, ML4)
2. ve spoj. natáhlý jak pauz/pouz
ležet: sem myslela, že bude makať, a přyšla sem na pole a byl natáhlý jak paus (Pol, ML7)
v první var.: ČJA III-123, JUNG, DSM, NSJV (paúzě, LSZ, ARCH Ělaš., slov.ě
v druhé var.: ČJA III-1Ňň, ARCH Ěbez úz. char.ě
v první var.: MLň ĚKel), ML7 (Pol)
v druhé var.: ML4 ĚDoTě, MLŘ ĚPolě
→ pauzova , pouzák, pouzov ák

pauzovať, -jou ned.
stahovat silným provazem náklad na voze: žebřy ák se museł pauzovať (Kel, ML3)
dok. zapauzova
DSM (pauzovat), ARCH (slov.)
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ML3 (Kel)
→ pauz, pouzák, pouzov ák

peca, -e f.
je spoj. býd jak peca
být obézní, otylý: sem ho teď viďel, byl jak peca vypasenej (DoT, ML4); srov. krčyca
ML4 (DoT)

perňice, -e f.
kv tináč: sem mjel přes sto per ic kvítek! (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, ČJA I-15Ň, JUNG, ARCH Ěsv. Čechyě
ML4 (DoT)

pcháčý, -ý n.
bodláčí: pcháčý zme vyšpárali nožama (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, JUNG, DSM, MACH Ěpcháč, pod heslem pcháti)
ML4 (DoT), ML7 (Pol)

plevna, -y, f., plevňa, -e/-i f.
místo ve stodole n. zvláštní budova pro uskladn ní plev, plevník: vedle přýstodúlkú bývala
plevna (ML7, Pol), šel sem se schovad do plev i (DoT, ML4)
v první var.: ARCH Ělaš.ě
v druhé var.: NSJV, ARCH Ěrozpt. mor.ě
v první var.: ML7 ĚPolě
v druhé var.: ML4 ĚDoTě

pobočka, -y f.
Ěu ko ského postrojeě emen od chomoutu k postrankům, pobočnice: ot chomouta šly ty
pobočky a kú to mjel přez záda (DoT, ML4)
ČJA III-15ř, SZNNS Ětrad. a vedl. výr.; v. a jv. Mor.ě, NSJV
ML2 (Kel), ML4 (DoT)

podáváky, -ú f. pomn.
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vidle na dlouhé násad na podávání, p emís ování trávy, snopů ap., podávky: podáváky byly
na obilí, gdyš se seklo, nebo na seno (Pol, ML6)
ML6 (Pol)

podhrdek, -tku m.
ovarový vep ový podbradek: o zabíjačce zme mjeli jelita, jitr ice, klobáse, podhrdek, špek,
fšecko! (DoT, ML4)
DSM (podhrdtekě, LSZ, ARCH Ěhan., laš., val.ě
ML4 (DoT)

pohrabáky, -ú f. pomn.
velké d ev né pohrabovací hráb , pohrabovač: pohrabákama se vždycky zhrabovalo po ž ách
(DoT, ML4); srov. pohrab ík
ML4 (DoT)

pohrabňík, -u m.
velké d ev né pohrabovací hráb , pohrabovač: pohrab íkem se seno hrabalo (Kel, ML3); srov.
pohrabáky
ML3 (Kel)

pojížďať, -jou ned.
jezdit z místa na místo, sem a tam, pojížd t: on se mnou na poli pojížďal (ML1, Kel)
dok. pojez i
ML1 (Kel)

poklouzať, -jou ned.
poklízet dobytek: tady zme poklouzali bejky (Kel, ML2); srov. ela kolem
dok. poklou i , poklu i
ČJA III-183, DSM (pokl’úzat), NSJV (poklúzať), LSZ (pokluzačě, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML2 (Kel), ML4 (DoT), ML5 (DoT), ML7 (Pol)

pole, -a m.
vidlicovit rozrostlá v tev, zbylá po osekání kmene, na kt. se sušilo seno, rozsocha: kostrbál
mjel čtyřy pola nebo pjet (Pol, ML8)
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ML8 (Pol)

polícko, -a n.
zdrob. k pole: my zme mjeli jen takové malé polícko (Pol, ML8)
ML8 (Pol)

poradlovať, -jou dok.
zorat půdu, zprav. rádlem: napřet se to poradlovalo, povláčylo a uš se selo (DoT, ML4); srov.
bránova , špára

ned. radlova
ARCH Ěsv. Čechy, rádlovat)
ML4 (DoT)

potahovať, -jou ned.
odst ikovat n. odsávat mléko z vemene dojných zví at, dojit: babička musela hod e potahovať
(Pol, ML8); srov. dóji
dok. potaha
ARCH (slov., potáhať)
ML8 (Pol)

potklad, -u m.
poduška pod ko ský chomout: na krk se dal ko ovi potklat, aby ho to nedřelo (Kel, ML2)
ČJA III-15Ř, JUNG, DSM, DOD, SZNNS Ětrad. a vedl. výr.; st ., v. a jv. Mor.ě, ARCH Ěhan.ě
ML2 (Kel)

potkolňí, -í n.
prostranství v kůln na hospodá ské ná adí: potkol í a stodola už dávno byly zbourané (Pol,
ML7)

JUNG Ě„místo pod kolnou“ě, DOD, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML7 (Pol)
→ kol a

poučať sy, -jou ned.
půjčovat si n co od n koho: ves ica mjela tryjér a liďi sy to poučali (DoT, ML4)
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dok. poučy sy (AH)
ML4 (DoT)

pouzák, -u m.
silný provaz, kterým se utahuje pavuza, pavuzník: pouzág byl ten provas, kterym se to stahlo
(Pol, ML8); srov. pouzov ák
ČJA III-126
ML8 (Pol)
→ pauz, pauzova

pouzovňák, -u m.
silný provaz, kterým se utahuje pavuza, pavuzník: uložyla se fúra na vúz a pouzov ákem se to
stahlo (DoT, ML4); srov. pouzák
ČJA III-126
ML4 (DoT), ML7 (Pol)
→ pauz, pauzova

praviť, -já ned.
jmenovat, nazývat n co: roséfce se pravilo tráv ica (Kel, ML1)
SSJČ Ěná .ě, DSM, NSJV, ARCH Ělaš., slov.ě
ML1 (Kel)

prče, -e f.
jednotlivý samostatný p edm t jistého druhu, kus: co to je sto prčý f kraví e! (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

prčyť se, -á ned.
(o koze) projevovat pud k pá ení: koza se prčela (DoT, ML4); srov. ho i se, ýji se
dok. oprčy se
DSM (prčit seě, ČJA III-Ň06, ARCH Ělaš.ě
ML4 (DoT)

províslo, -a n.
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svazek slámy n. provázek k vázání snopů n. otýpek, pov íslo: já sem odebírał za hrabicou a
Franceg vázał provísla (DoT, ML4)
JUNG, NSJV, LSZ (provisłoě, ČJA III-70, ARCH Ělaš.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML5 (DoT), ML7 (Pol), ML8 (Pol)

p ehrňať, -jou ned.
m nit po adí, seskupení n čeho; p eskupovat, p ehazovat, p evracet: obilí se muselo na sejpce
přehr ať, gdyž bylo vlchčý (Kel, ML2), museło se pořať choďiď zrno míšať, přehr ať (DoT,
ML4); srov. míša
dok. p ehrnou
ARCH Ěbez úz. char.ě
ML2 (Kel), ML4 (DoT)
→ obhrnová í, ohr a , zhr a

psejk, -a m.
pes, psík: byl tam s ím jenom psejg ho áckej mysliveckej (DoT, ML4)
ČJA III-217
ML4 (DoT)

rakušák, -u m.
druh vozu s košatinou: na rakušáku zme se jako ďecka vozyly (Kel, ML2)
SSJČ Ěná .ě, SZNNS Ěvedl. výr.; st . a v. Mor.ě, NSJV, ARCH Ěhan.ě
ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT)

róchať, -jou ned.
bít, švihat bičem, ruchat: ne í to dávno, co tady Petr róchal ko e (Kel, ML3)
dok. zrócha
odvoz.: naróchať
opakovan práskat bičem: ten se tu naróchal s tým (Kel, ML3)
DSM (róchat), NSJV, SSNH (róchatě, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML3 (Kel)

roučka, -y f.
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d ev né držadlo biče, bičišt , ručka: sem tu vlnu nastřýhal a svázal a to bylo také šyroké u tej
roučky na tem vrchu (DoT, ML4); srov. ručka
JUNG Ě„držadlo“ě, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML4 (DoT), ML5 (DoT)

rousť, -á ned.
p ibírat na váze, růst: to se vyklešťilo, aby to neďelalo nepořádeg mezi prasatama a lepšý to
roustlo (DoT, ML4)
dok. narous
ČJA V-160, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML4 (DoT)

rozglábiť, -já/-jou dok.
otev ít doko án: dveři rozglábil a šel (DoT, ML4)
ned. rozglabova (AH)
odvoz.: rozglábený
otev ený: nemožete nechaď vrata rozglábené! (DoT, ML4)
DOD, NSJV, ARCH (dol., han., j. Mor.)
ML4 (DoT)

rozhliňovať, -jou, ned.
uhrabovat louku: na jaře zme museli rozhli ovať ty krťince (Kel, ML1)
dok. rozhli i
ML1 (Kel)

ručka, -y f.
držadlo, zejm. u kosy: egdo m el rád u kose dvje ručky, egdo enem jednu (Kel, ML2); srov.
kleka, roučka

SSJČ Ěná .ě, ČJA III-63 JUNG, DSM, SZNNS (trad. a obv. výr.; st . a v. Mor., spor. i Čechyě,
NSJV Ěrúčkaě, LSZ, ARCH Ěhan., laš.ě
ML1 (Kel), ML2 (Kel), ML3 (Kel)

réž, -i f.
žito: réš se pjestovala na chleba (Kel, ML3)
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SSJČ Ěná .ě, ČJA III-54, DSM, NSJV, LSZ (režě, LAŠ Ělaš., slov., val.ě
ML3 (Kel), ML7 (Pol)

rynglot, -u m.
odrůda slívy kulovitého tvaru a zvl. ko enité chuti, ryngle: rynglot sou takové velké zelené
trnky (Pol, ML6)
NSJV (rynglót), LSZ (rynglota), ARCH (dol., slov.)
ML6 (Pol)

ejčyce, -e f. ýčyca, -e f.
síto, zejm. na čišt ní obilí, íčice: my zme na obilí použývali řejčyce (Kel, ML2); sýta zme m eli
řýčyce (Kel, ML3)
v druhé podob : ČJA III-89, NSJV (řyčyca), SZNNS (říčica, trad. a obv. výr., v. a jv. Mor.ě,
LSZ (řyčicaě, ARCH Ěhan., laš., slov., val., j. Mor.ě
v první var.: MLŇ ĚKel)
v druhé var.: ML1 ĚKelě, MLň ĚKelě, ML7 ĚPolě

etaz, -u m.
pohybliv spojený sled článků, zprav. kovových, et z: řetazem se lépe stahuje jak
provazama! (DoT, ML4)
odvoz.: etázek: na ojíh byly dva řetásky (DoT, ML4)
SSJČ Ěná .ě, DSM, NSJV, LSZ
ML4 (DoT), ML3 (Kel), ML8 (Pol)

ýjiť se, -á ned.
(o kobyle) projevovat pud k pá ení: tata řykal, že se ko i řýjá (DoT, ML4); srov. ho i se, prčy se
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

sejčeňí, -í n.
sečení, kosení: hrabicu zme brávali na sejče í obilí (ML4, DoT)
ML4 (DoT)

skrk, škrk interj.
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vyjad uje rychlý pohyb odn kud n kam: já jsem byl s kolem jag zežytej, škrk skrk na kolo a
vjó (DoT, ML4)
v první var.: DSM
v druhé var.: SSJČ Ěná .ě, JUNG, DOD
ML4 (DoT)

slamina, -y f.
sláma n. stéblo ze slámy: šla se nařezať slamina (Kel, ML3)
SSJČ Ěná .ě, ARCH Ěval., sv. Čechyě
ML3 (Kel)

slibovica, -e f. slibovice, -e f.
pálenka získaná destilací vykvašených švestek a slív, slivovice: pálila se slibovica (DoT, ML5),
já jsem si dal ráno štvrtku slibovice a celej den makal (DoT, ML4)
v první var.: NSJV, ARCH Ělaš.ě
v první var.: MLň ĚKelě, ML4 ĚDoTě
v druhé var.: ML5 ĚDoTě

smejkať, -jou ned.
trhav n co po n čem táhnout, smýkat, vléci: já uš sem pak ko e netahal, ať se smejkajou
druzý (DoT, ML4)
dok. posmejka
ARCH Ějz. Čechy, smejkat)
ML4 (DoT)

sňice, -í f. pomn.
zadní ramena vozu: tu máte váhy na tych s icách (DoT, ML4)
ČJA III-1ňŇ, JUNG, DSM, SZNNS Ětrad. a obv. výr.; s., st ., v., jv. a j. Mor.ě, NSJV, LSZ,
ARCH Ělaš., zl.ě
ML2 (Kel), ML4 (DoT)

sta ejček, -čka m.
zdrob. k sta ec, starý člov k: stařejčci nechťeli ďelaď u futra, tak sem musel já (DoT, ML4)
ML1 (Kel), ML4 (DoT)
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stavjať, -á ned., staviť, -á/-jou ned.
stav t, budovat: vepřín zme f šestaštyřycátém začli stavjať (DoT, ML4); chťeli tady staviť (Pol,
ML8)

dok. postavja , postavi
v první var.: ARCH Ěslov.ě
v první var.: MLň ĚKelě, ML4 ĚDoTě
v druhé var.: MLŘ ĚPolě

strejc, -e m.
sv rák na upev ování, p idržování d eva p i jeho opracovávání: strejc sem bral, gdyš sem
ďelał s pořýzem (Kel, ML3)
ML3 (Kel)

st ešňa, -e f.
strom, n. plod t ešn : zme střeš e pjestovali (DoT, ML4), zasaďił sem střeš u (Kel, ML3)
ČJA II-3 (střešněě, SSJČ Ěstřešně, ná .ě, JUNG Ěstřešně), DSM, NSJV, LSZ, SSNH, ARCH
Ěčm., han., laš., slov., zl.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

st ych, -u m.
struk vemena dojných zví at: krafské vemeno má štyry střychy (DoT, ML4)
SSJČ Ěná ., štrychě, ČJA III-177, DSM, LSZ, ARCH Ělaš., slov.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT)

supr, -u m.
druh traktorů Zetor Super: my zme na fšecko použývali supry (DoT, ML4); srov. áčko, kultyvák
ML4 (DoT)

sužoch, -u m.
slámou vypln ná a plát ným obalem opat ená vložka do postele, slamník: słáma se mláťila
cepama a cpali se s tým sužochy na leže í (Kel, ML3)
ML3 (Kel)
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svjeťiť, -já ned.
vydávat, vyza ovat sv tlo, svítit: ve svjet icy se svjeťilo (DoT, ML4)
dok. rosvje i
ML4 (DoT)

svinčák, -u m.
chlév pro vep e, vep ín: tady zme m eli svinčák (Kel, ML2)
ARCH Ěhan., j., st ., sv. Čechyě
ML2 (Kel)

škobrták, -u m.
otočný pluh: gdyž máte pole ve svahu, tak se použýval škobrták, aby se hlína házela nahoru
(Kel, ML2); srov. dvoják
NSJV, ARCH (val.)
ML2 (Kel), ML4 (DoT)

šlajfa, -y f.
brzda u vozu: ždycky stařejčeg volali: „Mačkej šlajfu, jedem s kopca!“ (Kel, ML1)
SZNNS Ětrad. a obv. výr.ě, ARCH Ěhan., laš., slov., val.ě
ML1 (Kel), ML2 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT)

špalek, -lku m.
brzdicí špalek u vozu: špalkama ste brzďila u voza (DoT, ML4)
ČJA III-128, SSNH
ML4 (DoT)

špárať, -jou ned.
pluhem rozrývat, obracet a drobit půdu, a tím ji p ipravovat k setí n. k sázení, orat: ruchadlem
se špárala púda na zymu (DoT, ML4); srov. bránova , poradlova
dok. pošpára
ARCH Ělaš., val.ě
ML4 (DoT)
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špruchle, -e f.
p íčka v žeb íku, n. žeb inách vozu: žebřy ág m el špruchle (Kel, ML3)
ČJA III-123, JUNG (šprušle), DSM (špruchel), SZNNS Ětrad. a vedl. výr., záp. a st . Mor.)
ML3 (Kel)

štol, -u m.
ozub u podkovy: štol byl obdél íkovej hlatkej na léto a na zymu byl špičatej (Kel, ML2)
ML2 (Kel)

štoudle, -e f., štoudve, -e f.
v tší d ev ná nádoba, štoudev: fšeljaké nádoby byly, třeba štoudle (Kel, ML2); štoudve, f tem
byla voda nebo zelí se f tem šlapalo (Kel, ML3)
v druhé var.: JUNG, DSM Ěštoudev)
v první var.: MLŇ ĚKelě
v druhé var.: MLň ĚKelě

štrúdlák, -u m.
odrůda jablka: štrúdláky musely být kyselé, aby z ih byl dobrý štrúdl (ML3, Kel); srov. jader ica,
kožuch, m ekýš, ž oufka

ARCH Ěhan., sv. Čechyě
ML3 (Kel)

švigra, -y f.
sourozenec ženského pohlaví, sestra: jedna švigra je s Komárného a druhou to kleplo ve va e
a byla tvrdá (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

švihel, -e m.
emínek u biče: já sem mjel lískovej bič, gde sem uřezal lísku a na tem švihel uvázanej koženej
(DoT, ML4)

DSM, SZNNS Ětrad. a obv. výr.; jv. a v. Mor., spor. Čechyě, ARCH Ělaš., slov., s., st ., sv.
Čechy, v. Mor.ě
ML4 (DoT), ML5 (DoT)
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táčka, -ček f. pomn., táčky, -ček f. pomn.
ná adí s jedním kolem a držadly k ruční doprav písku, cihel ap., kolečko: na táčkách se
vozýval hnúj (Kel, ML2), egdy zme přy prácy brávali táčky (DoT, ML5); srov. kolca, kolečka
v první var.: ČJA III-162, JUNG, ARCH (val.)
v druhé var.: SSJČ Ěná .ě, ČJA III-16Ň, NSJV, LSZ Ětačkyě ARCH (val.)
v první var.: MLŇ ĚKelě
v druhé var.: ML5 ĚDoTě, MLŘ ĚPolě

tragač, -a m.
ná adí s jedním kolem a s nakládací plošinkou z p íček k ruční doprav menších nákladů,
traka : ten ty řýčyce ďelal a vozyl je prodávat pješky na tragačy do Mezřýča (Kel, ML1)
SSJČ Ěná .ě, ČJA III-16ň, JUNG, DSM, SZNNS Ětrad. a obv. výr., v. Moravaě, LSZ, NSJV,
SSNH, ARCH Ělaš., slov., val., zl.ě
ML1 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol), ML8 (Pol)

trávňica, -e f.
plachta na nošení trávy, trávnice: tráv ica była taký obdél ík, to se svázało a šło se (DoT, ML4)
SSJČ Ětrávnice, ná .ě, ČJA III-107, DSM, NSJV, LSZ (trav icaě, ARCH Ěhan., laš., val., j.
Mor.)
ML1 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol)

tretňa, -e/-i f.
za ízení k p enášení n. nošení, v zem d lství zejména hnoje; nosidla: gdyž Vykopal stavjal
barák, tak fšechno nosyl po tret e (Kel, ML3)
ARCH ĚNedašově
ML3 (Kel)

trnka, -y f.
strom, n. plod švestky: sem tam ješťe saďil trnky nedávno (DoT, ML4), trnky se zbíraly na
slibovicu (Kel, ML3)
SSJČ Ěná .ě, ČJA II-4, JUNG, DSM, NSJV, ARCH Ěčm., han., laš., slov., val., rozpt. Čechyě
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML6 (Pol), ML7 (Pol), ML8 (Pol)

ubíják, -u m.
69

t žký nástroj Ězprav. s válcovou hlavou na násad ě k tlučení, palice: ubíjákem se tlouklo
fšelicos (DoT, ML4); srov. dusák
DSM (ubijákě, SZNNS Ěnov. a vedl. výr., st ., sv. a v. Mor.ě, ARCH Ěhan.ě
ML4 (DoT)

uflágnouť, -nou dok.
utrhnout, odervat: sem sy přy prácy uflágl dva prsty (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

vajico, -a n.
vejce: byly poviné dodáfky, vajica, mléko, obilí (Pol, ML8)
ČJA III-232, NSJV (vajco), LSZ (vajcoě, ARCH Ělaš.ě
ML8 (Pol)

va echa, -y f.
d ev né kucha ské náčiní Ěs plochým, kruhovit rozší eným koncemě na míchání pokrmů,
va ečka: kopizď byl taková vječý vařecha (Pol, ML7)
SSJČ Ěná .ě, ČJA I-149, JUNG (vařecha), DSM (vařachaě, LSZ, ARCH Ěhan., laš., val.ě
ML7 (Pol)

vidly, -ý f. pomn., vidły, -ý f. pomn.
ruční ná adí opat ené na konci dv ma n. více dlouhými hroty k podávání, napichování, vidle:
podáfky se pravilo vidlám (Kel, ML1), podej mi vidły (Kel, ML3)
v obou var.: ARCH Ělaš., slov.ě
v první var.: ML1 ĚKelě, MLŇ ĚKelě, ML6 ĚPolě, ML7 ĚPolě
v druhé var.: MLň ĚKelě

vjetr, -a/-u m.
vítr: jak sem na panskej vyjel, tak foukał strašnej vjetr (DoT, ML4)
JUNG, DSM, DOD, LSZ, ARCH Ěhan., laš., slov., val.ě
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol)

vozyčá , -e m.
kdo dováží n co na vozíku: hen to navozyl vozyčář a bylo to křyvé (DoT, ML4)
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odvoz.: vozyčá ka
ML4 (DoT)

vršák, -u m.
vršek stromu, kt. zbude po od ezání klády: vršáky byly dobré na potpále í (Pol, ML8)
SSJČ Ěná .ě, DSM, ARCH Ěval.)
ML8 (Pol)

vykajďiť se, -jou dok.
Ěo dobytkuě vykálet se: moja Dvoruša jak se vykajďila, toš fšeci hrr a zhřývaly nohy
f kravincu (Kel, ML3)
ned. kaj i (AH)
ARCH Ěj., sv., v. Čechy, vykajďit se)
ML3 (Kel)

vyorávák, -u m.
stroj k vyorávání, užívaný v tšinou na práci s okopaninami, vyorávač: máme ešťe vyorávág
na zemáky (Kel, ML3); srov. kopčák, oborávák, or ák
ML3 (Kel)

zababrať se, -jou dok.
zaplést se, zamotat se v n čem: zababrala sem se do opraťe a kravy mje tahly (Pol, ML8)
dok. zababráva se (AH)
ML8 (Pol)

zabíjať, -jou ned.
zabíjet: na Velikonoce se zabíjaly ofce (DoT, ML4)
dok. zabi
ČJA I-117, ARCH (han.)
ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML7 (Pol)

zap ýhnouť, -nou dok.
zap áhnout tažné zví e k vozu: zapřýhli ste krávu nebo ko e (ML1, Kel)
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ned. zap ýha
odvoz.: nazap ýhovať
opakovan zap ahat: sem se teho nazapřýhovala, jéminenku! (Kel, ML1)
odvoz.: zap ýhlý
zap ažený: mjela ste starou krávu zapřýhlou a mladou ste učyla (DoT, ML4)
ČJA V-10, JUNG (zapřáhnout), DOD (zapříhať) LSZ (zapřyhnuč), SSNH (zapříhnót),
ARCH Ěčm., jz. Čechy, zapříhnout)
ML1 (Kel), ML3 (Kel), ML4 (DoT), ML6 (Pol), ML8 (Pol)

zákolek, -lku m., zákołík, -u m.
h eb na náprav vozového kola, zákolník: jak se kolo nasaďilo, tak se tam dal zákoleg a pak
se to zakleplo (Kel, ML2), zákołík se použýval g zajišťe í štesle a žapky (Kel, ML3)
v první var.: MLŇ ĚKelě
v druhé var.: MLň ĚKelě

zápar, -u m.
pokrm pro dobytek z obilí pokropeného vodou a následn zapa eného: ďelaly se tagzvané
zápary, to se zamíchalo z akým šrotem, na noc se to zakrylo a to se zapařylo (Kel, ML2); srov.
chlabačka, klaban
ML2 (Kel)

zaúčať, -jou ned.
učit n koho n čemu, zaučovat: stařejčeg u náz zaúčal dva mladé ogary (DoT, ML4)
dok. zaučy
ARCH (slov., zaúčat sa)
ML4 (DoT)

zemák, -u m., zemňák, -u m.
brambor: vječinou se podél zemákú kladla kvačka (Kel, ML3), na zem áky nebo na řepu se
dávaly vysoké boč ice (DoT, ML4)
odvoz.: zemačysko
expr. velký brambor: gdyž bude pršeť tag bude zemina přypravená na zemačysko (Kel, ML3)
v první var.: SSJČ Ěpon k. kniž. a obl. mor.ě, ČJA III-111, JUNG, DSM, DOD, NSJV, ARCH
Ěblan., dol., han., val., slov., zl., st . Čechyě
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v druhé var.: DSM, DOD, NSJV, ARCH Ědol., han., slov., val., zl.ě
v první var.: ML1 ĚKelě, MLň ĚKelě, ML6 ĚPolě, ML7 ĚPolě, MLŘ ĚPolě
v druhé var.: ML 4 ĚDoTě

zežýť se, -já dok.
častým, delším stykem se p izpůsobit; sžít se: zežyl sem se z gruntem (DoT, ML4)
ned. zžýva se
odvoz.: zežytej
sžitý: já sem byl s kolem jag zežytej, škrk skrk na kolo a vijó (DoT, ML4)
ML4 (DoT)

zhrňať, -jou ned.
shrnovat: z ohřeblem se zhr alo ledasco, třeba ve stáji hnúj se s tým mohl zhr ať (Kel, ML2)
dok. zhrnou
DOD, NSJV, ARCH (slov., zhŕ at)
ML1 (Kel), ML2 (Kel), ML7 (Pol)
→ obhrnová í, ohr a , p ehr a

zvonek, -nka/-nku m.
nástroj na strhávání paznehtů a št tin zabitých prasat: šťeťiny se čysťijou zvonkama (DoT, ML4)
NSJV, LSZ
ML4 (DoT)

zvršyna, -y f.
poh betník, široký emen, kt. se dává koni p es h bet a spojuje ob pobočnice: zvršyna držeła
pobočky v hromaďe (DoT, ML4)
DSM (zvršinaě, SZNNS Ětrad. a obv. výr., okolí Vsetína), ARCH (zl.)
ML4 (DoT)

žbruňa, -e f. expr.
nekvalitní nápoj, žbrunda: to bylo mléko, ne jak fčyl ty žbru e, jeden a púl stup e tuku (Kel,
ML1)

DOD (žbrundaě, ARCH Ěbez úz. char.ě
ML1 (Kel)
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žňoufka, -y f.
odrůda jablek: m eli zme ž oufky, to byly takové let í japka (Kel, ML2)
NSJV (ž ofka)
ML2 (Kel), ML3 (Kel)

žygla, -e/-y f. žyngla, -e/-y f. žyngłe, -e f.
truhla k ukládání mouky: ze žygle se bralo pro dobytek (Pol, ML7), do žyngly se dříve dávala
mouka (Kel, ML2), žyngłe byla na mouku (Kel, ML3)
v první var.: ČJA I-127, JUNG (žigle), DSM, SZNNS (žigle, trad. a spor výr., okolí Vyškovaě,
ARCH (han., slov., val.)
ve t etí var.: DOD Ězingle)
v první var.: ML7 ĚPolě, MLŘ ĚPolě
v druhé var.: MLŇ ĚKelě
v t etí var.: MLň ĚKelě
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6.1 Dodatky I
Místní názvy:
Dolní T šice:
Draha: louky (SPJMS),

Paseky: pole,

Fšel iska: louky,

Podlouča: pole ĚSPJMS, Podloučí),

Heršyčky: pole,

Rozárčyno: jedno z polí ivy,

Húrky: pole,

Skalky: louka i pole,

Kozyny: pole,

Strážné: pole ĚSPJMS, Strážný),

Na zahra í: pole,

Roh a: pole,

ivy: Vrch í

ivy, St ed í

ivy a Spod í

Zemančyce: pole

ivy: pole ĚSPJMS, Niva),
Panská: louka i pole ĚSPJMS, Panský),

Kelč:
Ameryka: louka (SPJMS),

Kopce: P ed í kopce Ěpoleě a Zad í kopce

Bez ekov: louka ĚSPJMSě,

(louka),

Brynzák: louka,

Kopce u hája: pole,

íla: pole,

Koryčanka: louka,

Fryčajky: pole,

K yvé: louka,

Hajek: pole (SPJMS, Hájek),

Lán: pole ĚSPJMSě,

Heršyčky: louka,

Lapač: pole ĚSPJMSě,

Hrnčý ské doly: louka,

Mezycesty: pole,

Hrb: pole (SPJMS),

Nad valchou: pole (SPJMS, Valcha),

Chmel ík: louka ĚSPJMSě,

iva: louka ĚSPJMSě,

Jalofčý: louka i pole ĚSPJMSě,

Na dúlkách: louka,

Kelečka: pole,

Na hruše e: louka ĚSPJMS, Hrušena),

Kobyl ík: louka ĚSPJMSě,

Na strážném: pole (SPJMS, Strážný),
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Nad mlýnem: pole ĚSPJMS, Mlýn),

Svaté: louka ĚSPJMS, Svatý),

Paseky/Pasynek: louka,

Šibénky: pole,

Posvátensko: pole,

Šlosárka: pole,

Potstráž í: pole,

U Dobro íš: louka,

Prokopec: louka,

Uhlá : pole,

P ed í louky: louka,

Vygo ovy louky: louka,

Sejtná/Sýtná: pole,

Výspa: pole,

Skalky: louka i pole,

Zad í íly: pole

Suchá húra: pole ĚSPJMS, Hůra),
Police:
Bolavec: pole,

Ryb íky: pole,

Doubrafka: pole (SPJMS),

Slaboška: pole,

Ležaje: pole,

Sýko ý: pole,

Lipúfky: pole,

U hája: pole,

Nám erek: pole ĚSPJMSě,

V rážném: pole,

iva: pole (SPJMS),

Za zmolou: pole (SPJMS, Zmola),

Pastvisko: louka (SPJMS),

Zábranš í: pole,

Pod vráskem: pole,

Záloučý: louka i pole (SPJMS),

Pod žamboškou: pole,

Záhume í: pole ĚSPJMSě,

Pokopčý: pole,

Záhumenka: pole

Rosocháčý: pole,

76

6.2 Dodatky II
íkadla:
zas ty, zaz já ( íkadlo p i mlácení dv ma cepy),

cepy ty ( íkadlo p i mlácení t emi cepy),

buchty f peci ( íkadlo p i mlácení čty mi cepy),

buchty na peci ( íkadlo p i mlácení p ti cepy)
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7. JAZYKOVÁ ANALÝZA MATERIÁLU
Můj slovník zem d lské slovní zásoby ze sledované oblasti kelečského ná ečí čítá Ň16
hesel. Jazykovou analýzu d lám na základ dat získaných svým výzkumem, vycházím tedy ze
současného stavu kelečského ná ečí. Rozbor kelečského ná ečí po stránce jazykové není
cílem mé práce, proto nepodávám kompletní popis, ale vycházím ze specifik kelečského
ná ečí, která jsem zachytila výzkumem slovní zásoby z oblasti zem d lství. Částečn tedy
opakuji diferenční rysy, zachycené nap . B ličem a Králíkem a uvedené v kapitole Základní
jazykovědná charakteristika, a zčásti je, zejména v rovin lexikální, dopl uji.
Budu postupovat po jednotlivých jazykových rovinách, tj. od hláskosloví (bod 7.1)
p es tvarosloví Ě7.Ňě, slovotvorbu Ě7.ňě k lexikologii (7.4). Té je v nována samoz ejm
pozornost nejv tší. V kapitole 7.ň rozebírám slovotvorbu na základ

čty

hlavních

slovotvorných postupů: sufixace, prefixace, kompozice a abreviace Ěp ípad konverze jsem
nezachytilaě. Dále vycházím ze slovotvorných kategorií popsaných nap . v Historické
mluvnici češtiny61 ĚHMČ, 1řŘ6ě, z nichž se zam uji pouze na ty, které obsahuje kelečský
slovník. Kapitola 7.4 si všímá základních paradigmatických a syntagmatických vztahů.
7.1 Poznámky k hláskosloví
Kelečsky hláskoslovný systém je dnes značn rozkosílaný, užití hlásek se neliší jen
mezi vesnicemi, ale různí se realizace i u konkrétních mluvčích. Vyskytují se dublety
vycházející ze staršího hláskoslovného stavu, nap . paraleln existují dublety au x ou (pauz x
pouz), ý a ej (psýk x psejkě, starší hláskoslovný stav se odráží na částečn neprovedené
p ehlásce ʼä > ě (křýž > křýža // křýže), ʼu > i Ěnap . klučka, ne kličkaě a úžení é > í (palérna,
ne palírnaě, reflexy kvantitativní dublety u/ú zachycují podoby ručka // roučka, ě/ie podoby
svjeťiť x svíťiť. Dubleta je dnes také v ko eni slov ďárka // ďúra. Výslovnost y a ý se oproti i a
í zpravidla vyskytuje po souhláskách od původu tvrdých, po sykavkách a po hlásce ř. U
p íslušníků nejstarší generace se vyskytuje výslovnost tvrdého ł, zvláš v konsonantické
skupin . Výslovnost ł jsem zachytila jen v Kelči a částečn v Dolních T šicích, ne v Policích.
Velmi nepravidelné je rozložení skupin mje x m e (mjeřyca x m eřycaě, ob koexistují i
v rámci jednotlivých idiolektů. Ze zm n v proudu eči zmi me dubletu mlaťička // małťička.
Na celém zkoumaném území p evládá výslovnost násloví ne- u zájmen, zájmenných p íslovcí
a zájmenných číslovek typu negdo, neco, nejak, nekolik atd.;

shledáváme u slov jako

ječme , de .
LAMPRECHT, A., ŠLOSAR D., BAUER J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1řŘ6.
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7.2 Poznámky k tvarosloví
U neživotných maskulin n kdy kolísá sklo ování v Ň. pád mezi o-kmenovým a ukmenovým sklo ováním (vjetr > vjetra/vjetru). V genitivu plurálu maskulin životných u
zkoumaných informátorů stále p evažuje typická koncovka -ou (bes chlapou), v dativu -om
(chlapom) a v lokále -och (chlapoch).
Feminina vzoru růže mají zčásti nep ehlasovanou koncovku -a, proto dochází ve Ň.
pád sg. ke kolísání Ěkonvica > konvicy // konviceě. Ke kolísání mezi m kkými a tvrdými
vzory dochází zčásti u n kterých feminin na -sa, -za, -la, nap . kosa > genitiv kosy // kose.
Starý tvar s tvrdým sklo ováním se dochoval u pomnožného substantiva vidly (n kdy i
s tvrdým ł: vidły).
Koncovky ň. os. pl. préz. sloves 4. t ídy kolísají v podobách -á // -ijou (kles á x
kles ijouě, 5. t ída zde má vždy -jou (ďelajou). Paraleln zde existují tvary kmenotvorných
sufixů a x i/e u sloves typu stavjať x staviť. U nejstarší mluvčí z dotazovaných jsem zachytila
transpozici kategorii čísla v podob plurálu úcty Ěstařejček byli hroz e dobrý človjek apod.).
7.3 Poznámky ke slovotvorb
Pro konatelská jména, které HMČ definuje jako „pojmenování osob na základě
vztahu k neživé substanci“,62 je u maskulin nejtypičt jší sufixace -ař/-ář (hynkař, vozyčář). Od
t chto jmen jsou p echýlena konatelská feminina pomocí sufixu -ka (hynkařka, vozyčářka).
Tato sufixace v mém materiálu zcela p evládá, užívání konatelských jmen pomocí periferní
sufixace -ník se vyskytuje u slov spisovných Ěnap . závozník). Zmín ná sufixace se vyskytuje
také u jednoho p ípadu jména činitelského miškář, jež může být charakterizováno jako
pojmenování osoby na základ d jového p íznaku a aktivní činnosti.
U jmen prost edků činností, jež pojmenovávají neživotné substance a jejichž
společným p íznakem je d j, má nejv tší produktivitu sufix -ák Ěnap . cezák, oborávák),
nejčast ji jde o výrazy, které bývají tvo eny sufixem -dlo. Dále jsou další početnou skupinou
substantiva se sufixem -ek Ěnap . zvonek, hrotekě. Vedle toho se uplat uje konkurence dvou
slovotvorných postupů pro pojmenování téže v ci, nap . slovo pro pohrabovač je tvo eno
sufixem -ník, jednak sufixem -ák (pohrabník, pohrabákyě, tyto slovotvorné postupy jsou ale
v mém materiálu pouze okrajové. Z feminin jsou jména prost edků činností nejčast ji tvo ena
sufixací -ica Ěnap . kučov ica, hrabica), -a Ěnap . kleka) a -ka Ěnap . pobočka).

LAMPRECHT, A., ŠLOSAR D., BAUER J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1řŘ6, s. 255.
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U pojmenování míst p evažují jména uzav ených prostor, tvo ená sufixací -na/- a
Ěnap . kol a, plev aě či o jména se sufixací -ník Ěv tomto p ípad je ojedin lou výjimkou
kuřýně. Pro názvy krajinných útvarů či otev ených prostranství je nejčast ji zastoupena
sufixace -ina Ěnep . cesťina, ďeďinaě. Tato sufixace se uplat uje i v jednom p ípad jména
jednotlivin, tj. u substantiva, které má význam hromadný Ěslamina).
V kategorii jmen nositelů vlastností se op t uplat ují maskulina tvo ená sufixem -ák
(lísčák, štrúdlákě, což sv dčí o produktivit této sufixace. U dalších názvů pro plody nalézáme
sufixaci pomocí -uch a -ýš (kožuch, m ekýš).
P edstavitelem

d jových

jmen

je

ojedin lý

výraz

zápar,

v souvislosti

s pojmenováním pracovní činnosti jsou v hojné mí e zastoupena substantiva verbalia Ěnap .
sejčení, kučení).
Dále se vyskytuje sufixace -isko tvo ící augmentativa (zemačysko, kopřyvisko apod.).
Nalézáme ji ale také u jmen, která jsou na českém území utvo ena sufixem -iště (kosiště >
kosysko), bez expresivního významu.
Prefixáln -sufixální derivace se u substantiv vyskytuje p edevším u označení míst
(podhrdek, potkol í apod.) nebo v místních názvech ĚZáhumenka, Pokopčý apod.).
P ípad kompozice je ve slovníku pouze jeden, a to pa tata. Tvo ení slov abreviací se
týká p edevším pojmenování moderních strojů, zkrácení jejich oficiálního názvu Ěsupr apod.).
N která slova formáln deminutivní povahy (kla ička, loučenka apod.ě používá nejstarší
generace v základním významu.
Prefixaci nalézáme nejčast ji u dokonavých forem sloves, a to s prefixy o-, po-, roz-,
-u, vy-, roz-, z-, za-, ze-, v n kterých p ípadech jde o prefixaci prost vidovou. Nejčast jším
sémanticky prázdným prefixem je po-, pomocí kterého je utvo ena nejv tší část sloves v mém
slovníku Ěnap . podojit, postavjať). Velmi častá je prefixace pomocí na- pro slovesa
opakované činnosti, v p ípad tzv. svérázného aktionsartu, a to i v p ípad dvojité prefixace
(naopsekať, nazapříhovať apod.ě, dále prefix na- vyjad uje velkou míru Ěnarousťě. Další
dokonavé tvary sloves mají formu okamžitých sloves Ěnap . buchnouť, lepnouť).
V p ípad sufixace je mj. produktivní sufix -ovať u desubstantiv (myš > myšovať,
pauz > pauzovať apod.ě. Ve všech místech výzkumu byla zachycena slovesa s kmenotvorným
Ěnap . přehr ať, ohr aťě, jejichž odpovídajícím spisovným prot jškem jsou slovesa 6.
infinitivní t ídy na -ovat (přehrnovat atd.). Tato slovotvorba se v mém materiálu vyskytuje
pouze u výrazů s významem „m nit p eskupení n čeho“, což potvrzuje i sloveso bránovať,
odvozené od ko ene brán-.
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7.4 Lexikologie
Z celkového počtu Ň16 hesel slovník čítá 164 substantiv, 48 sloves a 4 citoslovce,
p ičemž různé hláskoslovné varianty slova počítám jako jedno heslo Ěu substantiv to je nap .
žygla, žyngla, žyngłe, u sloves nap . bejvať, bývať a u jednoho citoslovce skrk, škrk). V osmi
p ípadech tvo í substantiva frazémy Ěnap . peca > býd jak pecaě, od dalších sedmi substantiv
jsou v heslech odvozeny další dialektismy, v p ti p ípadech jde o deminutiva Ěnap . řetaz >
řetázekě, dále o p echýlení feminina (vozyčář > vozyčářka) a o augmentativum (zemák >
zemačyskoě. Od sloves se ve slovníku vyskytuje šest odvozených adjektiv Ěnap . zežýť se >
zežytejě, t i frazémy Ěnap . ďelať > ďelať kolemě, t i tzv. svérázné aktionsarty Ě nap . róchať >
naróchať se) a v jednom p ípad t i slovesa utvo ená prefixací Ěházať > naházať, rozházať,
vyházať).
V následující kapitole rozebírám paradigmatické a syntagmatické významové vztahy
mezi slovy, vycházím z kapitoly Lexikologie v Příruční mluvnici češtiny.63
7.4.1 Paradigmatika a syntagmatika
7.4.1.1 Synonymie
Ve slovníku se objevuje jak úplná, tak částečná synonymie. K úplné synonymii mají
nejblíže názvy zem d lských p edm tů Ědvoják x škobrták, kołca x kolečka x táčka, hrabica x
lu ák, pohrabáky x pohrab ík apod.ě a dále dva p ípady slovních spojení, jeden týkající se
zem d lské práce Ěďelať ko ima/kravama x jezďiť ko ima/kravama) a druhý, který
charakterizuje stejné t lesné vlastnosti (býd jak peca x býd jako krčyca). Použití jednoho či
druhého výrazu často závisí na obci, v níž mluvčí žije, či na rodinném úzu každého
z mluvčích.
Z částečné synonymie se v mém slovníku vyskytuje víc p ípadů synonymie
ideografické, která se vyznačuje okrajovými významovými rozdíly u velmi blízkých
skutečností. Nalézáme ji u sloves zem d lské práce Ěporadlovať x bránovať x špárať, ďelať
kolem x poklouzať), u sloves vyjad ujících pohlavní pud zví ecích samic Ěho iť se x prčyť se x
řýjiť seě, u pojmenování součástí p edm tů Ěkleka x ručkaě a v cí, které vypadají podobn , ale
liší se funkčn (kostrbál x ostréfka apod.).
Synonyma pragmatická, jež se liší zabarvením stylistickým či emocionálním,
nacházíme v pojmenování pokrmů pro zví ata Ěchlabačka x klaban, p ičemž druhý z názvů

KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. Ěeds.ě Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2012, s. 65–108.
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užívá jen ta nejstarší dotazovaná informátorka, ve v ku 94 let, n kolik mladších dotazovaných
jej ani neznalo, jedná se tedy o mizející archaismus).
7.4.1.2 Hyperonymie a hyponymie
Skupiny kohyponym nacházíme v kelečském slovníku v n kolika oblastech. Ve
velké mí e se jedná o pojmenování p edm tů, které se váží k činnosti sušení sena či jiných
trav. Tato kohyponyma lze rozd lit na dv skupiny, a to pojmenování cygán, křýž a mandł,
která jsou kohyponymy pro úvaz do snopů p i sušení sena. Do druhé kategorie spadají slova,
která jsou kohyponymy pro nástroj na sušení sena na různých d ev ných konstrukcích, jako
kostrbál (nebo kostrbáł), ostréfka a paramit. Uvedené oblasti jsou zárove dokladem vyšší
pojmové diferencovanosti v této oblasti ná eční slovní zásoby, než má čeština spisovná.
Druhou početnou skupinou kohyponym jsou stroje a p edm ty, které souvisí
s obd láváním půdy. Mezi stroje pat í lidová pojmenování traktorů jako áčko, kultyvák a supr,
mezi typy oradla dvoják // škobrták (synonyma), kopčák, vyorávák a oborávák // or ák
(synonyma).
V rámci p stovaných plodin je nejsourod jší skupinou kohyponym pojmenování pro
druhy jablek: jáder ica, m ekýš, štrúdlák, ž oufka. Každý z názvů charakterizuje jiný typ,
resp. odrůdu jablka.
Poslední skupinou kohyponym jsou pojmenování členů rodiny. Sem adíme slova
pa tata, stařejček, švigra; voln s nimi souvisí ogar či ogarec „chlapec“.
Ke vztahu hyperonymie a hyponymie mají nejblíže slovesa označující obecn
širokou škálu činnosti, jež by mohla být chápána jako nad azená slovesům s užším významem
(poklouzať // ďelať kolem: dójiť // potahovať; jiný p íklad: makať /v mém slovníku
neobsaženo v důsledku obecn českého rozší ení/ ‒ jezďiť ko ima/kravama, odbírať, bránovať
apod.).
7.4.1.3 Vztah části a celku
Tento vztah nalézáme u pojmenování součástí vozu, každé z nich má svůj spisovný
ekvivalent. adím k nim hesla brdéčko (nebo brečko), hřýdela, kla ička, kleka, kolco, náklad,
obrtel, ocas, oje, oska, s ice, šlajfa a špalek. Další skupinou částí celku jsou pojmenování
součástí kola nába, kutí a zákolek (nebo zákolík), ta spadají pod výraz kołco. Dalším
p íkladem vztahu část – celek je pole, jenž je součástí kostrbálu nebo ostréfky.
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7.4.1.4 Polysémie a homonymie
Mezi polysémními slovy se ve slovníku vyskytují jednak ta, která mají jeden
z významů Ěodlišný od zachyceného ná ečníhoě ve spisovném jazyce, a ta, která mají více
ná ečních významů. Do první kategorie pat í polysémní slova bejvať (nebo bývať) ve
významu „nás. k býti“ Ěv ná ečí ve významu „bydlet“), humno ve významu „pozemek za
stodolou venkovské usedlosti“ Ěv ná ečí ve spojení za humnama „za stavením“ě nebo ručka ve
významu „zdrob. k ruka“ Ěv ná ečí „držadlo“ zejm. u kosy). N která slova jsou svým
významem blízká svým ekvivalentům ze spisovné češtiny Ěkelečské zababrať se s význ.
„zamotat se v n čem“ se spisovným zababrat se s význ. „pono it se do n čeho“, viz SSJČ).
Polysémními slovy s více ná ečními významy jsou hrabica, koža a pa tata. Každý
ze sekundárních významů vznikl p enesením z původního, který je v hesle označen jako
první. Slova hrabica a koža jsou rozší ena po celém zkoumaném území. Slovo pa tata jsem
v obou významech zaznamenala pouze u jednoho mluvčího, druhý význam „straník“ je užit
s expresivním depreciativním odstínem. K t mto slovům bychom mohli p i adit i kožuch,
které má podle mého jazykového pov domí i význam „kabát“; tento význam ovšem
neuvádím, protože jsem jej b hem výzkumu nezaznamenala a také nespadá k zem d lské
terminologii.
Homonyma jsem b hem výzkumu zaznamenala t i, nemají ovšem ve slovníku
vypsány jednotlivé významy, protože jeden ze dvou významů se vždy objevuje i ve
spisovném jazyce, a neodpovídá tedy zvolenému diferenčnímu p ístupu.

adím k nim kel, u

n hož jsem, krom ná ečního významu „kapusta“, zachytila také spisovný význam „klíček“,
dále pole, které se krom významu „rozsocha“ objevuje i ve spisovném smyslu „orná půda“ a
pára, který se krom významu „dvojice“ vyskytuje i jako „voda v plynném skupenství“.

7.4.1.5 Ustálená slovní spojení
Ustálená slovní spojení se nejčast ji vyskytují v souvislosti se zem d lskou prací, jde
p edevším o činnosti spojené s prací se zví aty Ěďelať kolem, ďelať ko ima/kravama, jezďiť
ko ima/kravamaě a prací na poli Ěstavjaď do křýža, býť natáhlý jak pouzě. Druhý z p íkladů
ovšem necharakterizuje pracovní činnost, jde o ustálené p irovnání utvo ené na základ vn jší
podobnosti p edm tu.
Další skupinou frazémů jsou charakteristiky obezity Ěbýd jako krčyca a býd jak
peca). Slova krčyca a peca se samostatn

neužívají, jsou pouze součástí uvedených
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p irovnání, a tedy monokolokabilní, mluvčí nebyl schopen charakterizovat ani jedno ze slov
mimo užití frazeologické.
Další frazémy mají své blízké paralely ve spisovném jazyce Ěod dětství ‒ v mém
materiálu od ogara, házet kačery > házať kačenkyě. Adverbializující se spojení za humnama
je odvozeno od spis. pomn. humna ve význ. „pozemek za stodolou venkovské usedlosti“.
Spojení míd míšky ve význ. „vzpouzet se“ z ejm pochází od spis. rozmíška s význ. „rozep e“.
Posledním ojedin lým typem frazému je chytne ťe škrak ve význ. „dostaneš za
vyučenou“, který není součástí mého slovníku. Slovo škrak je germanismem, z ejm
odvozeným od šlak,64 původního schlagg ve význ. „mrtvice“.
7.4.2 Vrstvy ve slovní zásob
Všechny výrazy, jež můj slovník obsahuje, se adí k nespisovným jazykovým
útvarům vymezeným teritoriáln . I v rámci sesbírané slovní zásoby je možné diferenciovat
určité jazykové vrstvy. Krom dialektismů se ve slovní zásob dotazovaných vyskytují i
regionalismy, typické pro celé území Moravy Ěnap . ďeďina, kosysko, kura), velkou část
slovníku p edstavují ale tzv. etnografismy, které „charakterizují skutečnost specifickou pro
život v daném regionu“,65 v našem p ípad

jde hlavn

o pojmenování skutečností

zem d lského života, spojených s prací Ěnap . kopčák, škobrták, bránovať).
Ve slovní zásob vymezené sociáln rozlišujeme profesní mluvu, slang, argot apod.
V p ípad profesní mluvy slovník zachycuje výrazy užívané v JZD Ěáčko, kultyvák, supr a
vozyčář), dva názvy brusek a pojmenování pro ženu pracující s bruskou (kanón, hynek a
hynkařka).
Ze slovní zásoby vymezené časovou platností obsahuje slovník archaismy a na druhé
stran nov jší, civilizační slova. Za archaismy můžeme považovat ty výrazy, jež obsahuje
SSJČ a označuje je za zastaralé Ěm ech, pa tata – v SSJČ v hesle pantátaě, dále ty, jež užívá
nejstarší z dotazovaných a mladší informáto i jej neužívají Ěklaban), a ty, které zachycuje
v daném významu pouze slovník Jungmanna, Bartoše či Kotta Ěnap . bryga, břeh, drvénko).
Nov jšími lexikálními jednotkami jsou civilizační slova, která zmi uji výše jako p íklady
profesní mluvy a která nejsou součástí tradiční ná eční slovní zásoby.

NEWERKLA, S. M. Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch: Wörterbuch der deutschen
Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue
Deutungen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, s. 297.
65
KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. Ěeds.ě Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2012, s. 139.
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Ze slovní zásoby obohacené o znaky záporné expresivnosti zaznamenáváme výrazy
žbru a s trvale expresivním charakterem, pa tata v p eneseném expresivním významu a dále
augmentativa (kopřyvisko, zemačyskoě. Mezi kladn zabarvená můžeme asi za adit psejk.
7.4.3 Doklady výrazů v jiných slovnících
Z 216 zachycených výrazů je jich 40 zaznamenáno a označeno za ná eční v SSJČ, 67
v ČJA, 60 v Jungmannov slovníku, Ř6 v Bartošov slovíku, Ň6 v Kottových Dodatcích, 27
ve Vondruškov slovníku zem d lského náčiní, 66 ve slovníku Vsetínska H. Golá ové, 46
v lašském slovníku Z. Hladké, Ř ve st edomoravském slovníku J. Vojtové, 17 v Machkov
etymologickém slovníku, 9 v elektronickém Slovníku nářečí českého jazyka, který v dosud
zve ejn ném rozsahu pokrývá jen písmena A–C, a zbylých 1Ň8 v Archivu lidového jazyka.
Celkem 54 výrazů neobsahuje v p esné hláskové podob žádný ze zdrojů, se kterými jsem
pracovala. V mnoha p ípadech se ale objevují četné p ípady blízkého zn ní ve spisovné
češtin , odlišené hláskoslovnou podobou Ěnap . sejčení x sečení, rousť x růst apod.) nebo
nap . sufixem Ěnap . svinčák x svinčík, kleka x kleč), nejde tedy o nová slova, dosud v češtin
neznámá. Krom t chto ale slovník obsahuje i nová slova s novým významem Ěnap . klaban,
štolě a výrazy s již známou formou, ale novým významem Ěnap . kuťí, strejc). Počty hesel
zachycených v jiných slovnících ukazuje následující graf.
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Graf 1: Počty dokladů v jiných slovnících
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Ze 40 výrazů, jež zachycuje SSJČ, je v n m 34 označeno pouze za ná eční, Ň za
náreční a zastaralé Ěm ech, pa tata, který zachycuje jako pantátaě, Ň za knižní a oblastní
moravský výraz Ěmiškář, zemákě. Frazém házať kačenky se zde vyskytuje jako spisovný dělat
kačery. Jde o výrazy, které jsou oblastn

moravské Ěnap . hrabica, húra), v n kolika

p ípadech, jak ukazují doklady z Archivu lidového jazyka, jsou n která slova doložena i na
českém území v užším smyslu Ěnap . ďeďina, hrotek).
Z našich výrazů, jež zachycují i mapy ČJA, jich nejvíce pojímá t etí díl, který je
zam en na zem d lství a vedení hospodá ství, a to názvy nástrojů či jejich součástí, domácí
zví ata a s nimi spojené vlastnosti Ěnap . slovesa označující chování ízené pohlavním pudem)
a pokyny pro zví ectvo. První díl, zam ený na člov ka a jeho domácí prost edí, zachycuje
názvy míst Ěz našich slov nap . drvárka, húraě a vybavení domácnosti Ěnap . per ice, nožyce).
Druhý díl se vztahuje k názvům plodů a rostlin Ěnap . trnka, střes aě. Čtvrtý díl zpracovává
výrazy meza a házať a díl pátý rousť a zapřýhnouť. S mapami prvního a druhého dílu se
z našich slov nejčast ji shodují dialektismy, resp. regionalismy, užívané na v tším
moravském území, bu

na celé Morav Ěnap . ďeďina, húra), východní a severovýchodní

Morav s jistými hláskoslovnými rozdíly Ěnap . kože, majiček) či na východní a jihovýchodní
Morav Ětrnkaě. Zvláštním p ípadem je výraz haluza, jenž je v ČJA zachycen zejména na jižní
polovin st edomoravské ná eční oblasti Moravy, tedy územn vzdálen od kelečské oblasti
Ě ídce byl ovšem výzkumem pro ČJA zachycen i na Vsetínskuě.
Také mapy t etího dílu zachycují výrazy s různ velkým územním rozší ením. Ve
slovníku uvádím výrazy, které byly podle ČJA zachyceny na st . Morav a Kelečsku Ěnap .
brdečko, kolekě, vých. Morav a Kelečsku Ěnap . cap, hetě, či vých. Morav a části Kelečska
Ěnap . het). N kdy existují paraleln t i různé výrazy pro tutéž skutečnost, nap . kolečka
Ědominantní ve st edomoravské oblastiě, kolca (zachycené rozptýlen mj. na Kelečsku) a
táčka Ězachycené rozptýlen mj. na Valašskuě, všechny je na Kelečsku či t sn sousedícím
území uvádí i ČJA. Zvláštním p ípadem je výraz špruchle, jenž je na mapách zaznačen hlavn
v kelečské oblasti.
Historickou kontinuitu slov odráží v mém slovníku mj. odkazy na Jungmannův,
Bartošův a Kottův slovník. Zatímco Jungmannův slovník se však soust edí p edevším na
výrazy v jeho dob spisovné, Bartoš a Kott zachycují tehdejší dialektismy. V p ípadech, kdy
hesla obsahují odkazy na Jungmannův i Bartošův či Kottův slovník, jde zpravidla o výrazy,
které Jungmann označuje za oblastn moravské.
Odkazy na NSJV, LSZ či SSNH sv dčí o tom, zda je daný výraz rozší en i na
Valašsku, Lašsku či na st ední Morav . Územní charakteristiku jsem doplnila u v tšiny
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odkazů na Archiv lidového jazyka, jde ovšem o údaje z různých zdrojů, průb žn
excerpované, čerpající z různých výzkumů b hem celého Ň0. století, častokrát se tedy může
jednat o informace velmi různého stá í. Oproti tomu záznamy z výše zmín ných slovníků
dokládají bezpečn existenci zachycených výrazů, alespo u nejstarší generace, nebo tyto t i
slovníky vznikly v pom rn nedávné dob Ěv p ípad Podkrkonoší má slovník nicmén širší
záb rě. Do slovníků se samoz ejm promítají lokální hláskoslovné diference, nap . NSJV má
n kdy odchylnou kvantitu samohlásek Ěnap . f utr x f útrě, čast jší výskyt tvrdého ł Ěnap .
haluza x hałuza) a odchylné kontinuanty stč. ú (poklouzať x poklúzať), LSZ nemá
samohláskovou délku Ěnap . húra x huraě, liší se vývojem palatál Ěnap . ho iť se x ho ič se,
ďura x džuraě ad., SSNH zachycuje infinitivní koncovku -t (róchať x róchat) a odlišný vývoj
vokalismu (zapřýhnouť x zapříhnót atd.).
Záznamy z Archivu lidového jazyka potvrdily počtem lístků a rozmanitostí lokalit, že
n která slova jsou roztpýlená a užívaná na celé Morav Ěnap . kol a, oharek). Slovník také
obsahuje slova známá, která jsou sice oblastn moravská, ale podle dat užívaná i v n kterých
částech českého území Ěnap . ďeďina, miškář). V n kolika p ípadech výskyt výrazu zasahoval
krom moravského území i do severovýchodních Čech Ěnap . dojka, kosyskoě, dále se zde ale
objevují i slova, jejichž výskyt je široce rozptýlen na českém území, a z Moravy není uveden
ani jeden doklad Ěnap . kopenec, hranol). Územní charakteristika z Archivu lidového jazyka
ukazuje u našeho materiálu nejvíce shody s Valašskem, Hanou a lašskou oblastí. V mnoha
p ípadech sahají výrazy až na jižní Moravu, resp. na Slovácko Ěnap . drvárka, kel). Cenné
jsou zejména ty záznamy u hesel, jež se nenašly u jiného zdroje než v Archivu, a to jak pro
územní za azení, tak pro doklad, že nejde o nové slovo, ale lexém už d íve zachycený Ěnap .
kopčák zachyceno na Hané, cygán zachyceno na severní Morav ě. Zvláštní jsou p ípady, kdy
u slov v ARCH není uvedena žádná územní charakteristika Ěnap . ho iť se, m ekýš).
Vzhledem k tomu, že záznamy Archivu jsou založeny na údajích z různých slovníků a
kvalifikačních prací, je t eba brát územní za azení s jistou rezervou, nap . to, že výraz odbírať
je v Archivu doložen pouze na Slovácku, nutn neznamená, že je užíván jen v této oblasti –
což dokazuje i NSJV, který jej také zachycuje.
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ZÁV R
P estože tradiční teritoriální ná ečí stále rychleji mizí a s nimi i slovní zásoba spojená
s tradičním způsobem obživy, poda ilo se ve slovníku lexika spojeného se zem d lstvím
z oblasti Kelečska zachytit tém

dv st dvacet výrazů zem d lské terminologie a dalších

slov, z nichž nejv tší část, asi t i čtvrtiny, tvo í substantiva. Sebraná ná eční slovní zásoba
potvrzuje kontinuitu ady výrazů, zachycených ve více než sto let starých slovnících J.
Jungmanna, F. Bartoše či F. Š. Kotta; do slovníku jsme po úvaze za adili také nová
pojmenování moderních strojů a pracovních funkcí, na n ž se ná eční výzkumy nezam ují. U
ady slov se potvrzuje zasazení Kelečska na rozhraní st edomoravské, východomoravské a
lašské ná eční skupiny. Slovník ale zaznamenává také ty výrazy, jež jinde než na Kelečsku
doloženy nejsou, a tak obohacuje dosavadní poznání regionálního zem d lského lexika a
ná eční lexikografii vůbec.
Nejvíce shod mezi mým slovníkem a sledovanými zdroji bylo zaznamenáno
s ARCH. Výše jsme zmínili heterogenní skladbu tohoto zdroje, náš materiál p ináší dopln ní
o výskyt na Kelečsku u následujících výrazů Ěodhlížíme od hláskových zm n jako dvojí l
apod., v závorce uvádíme územní rozší ení v ARCHě: capina (v ARCH jen okr. Hodonín,
Zlíně, cestina ĚFrýdek-Místekě, dvoják ĚHaná a Čechyě, halouska (ne z Mor.), hranol (ne
z Mor.), hrá ĚHanáě, hrotek (j. Mor. aj.), kla ička ĚChodsko, sv. Čechyě, kołco (laš.), kopčák
(han. oblast), kopenec ĚČechyě, kostrbál/kostrbáł Ěhan., laš.ě, koža Ělaš., slov.ě, kvačka (slov.,
han.), meza (ne na Valašskuě, nába Ěst ., sv. Čechyě, náklad Ěčm., Čechyě, odbírať (slov.),
ohr ať (slov.), okopčyť (slov.), or ák ĚNedašově, pachtovať (slov.), para Ělaš.ě, pernice (sv.
Čechy, ale pro Kelečsko viz ČJA I-152), plevna Ělaš.ě, poradlovať Ěsv. Čechy, rádlovat),
potahovať (slov.), potklad (han.), praviť Ělaš., slov.ě, prčyť se Ělaš., ale srov. ČJA III-206),
províslo Ělaš., ale srov. ČJA III-70), rakušák (han.), rozglábiť Ěne z Valašskaě, ručka (han.,
laš.ě, rynglot (dol. slov.), slibovica Ělaš.ě, smejkat Ějz. Čechy), s ice Ělaš. aj.ě, střešně (ne
v okr. Vsetín, ale srov. ČJA II-3), střych Ělaš., slov.ě, svinčák Ěhan., Čechyě, štrúdlák (han., sv.
Čechyě, tret a ĚNedašově, ubíják (han.), vidly Ělaš., slov.ě, vykajdiť se ĚČechyě, zabíjať (han.,
ale srov. ČJA I-117), zapřýhnouť Ěčm., jz. Čechy, s -í-), zaúčať (slov., zaúčať sa), zhr ať
(slov., zhŕ at), zvršyna ĚZlínskoě. U n kolika dalších výrazů neuvádí ARCH žádnou bližší
územní charakteristiku, takže můj slovník dokládá územní rozší ení na p esn vymezené
lokalit Kelečska: drvénko, chlabačka, jáder ica, kleka, mjeřyca, m ekýš, paramit, pouz,
poklouzať, potkol í, přehr ať, róchať, roučka, rousť, žbru a.
Dále byla v mém výzkumu zachycena slova, která se v dané form nebo významu
nevyskytují v žádném sledovaném zdroji, nap . jehła Ě„d ev ný kolík s okem užívaný k
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dotahování provazu“ě, klaban, kopče í, krčyca, kutí, lajzykovať, lísčák, myšovať, ocas, pole
Ě„rozsocha“ě, rozhli ovať, řýjiť se, strejc Ě„typ sv ráku“ě, štol, švigra, uflágnouť, vozyčář,
zákolek, zápar, zvonek Ě„nástroj na strhávání paznehtů a št tin zabitých prasat“ě.
Nejpodrobn jší územní charakteristiky výskytu dialektismů podává ČJA, s nímž byly
zaznamenány četné shody. I zde však můj materiál p ináší obohacení dosavadního výzkumu,
nebo žádná ze mnou zkoumaných lokalit nebyla součástí výzkumné sít pro ČJA. Zp esn ní
údajů v ČJA, i když musíme vzít v úvahu odlišnou dobu jeho vzniku, a tedy i odlišný tehdejší
stav ná ečí od současného, pro oblast Kelečska by se týkal slov: haluza ĚČJA II-76 má jen
ídce zachyceno na Vsetínsku, jinak zejm. na jižní polovin Moravyě, het, ho (het zachycuje
ČJA III-130 jen na Vsetínsku; ho nezachycuje, jen hot); honiť se ĚČJA III-170 má tém

pro

celou Moravu běhá se), oje ĚČJA III-1ň0 má na Kelečsku jako neutrum, v našem slovníku
femininum), špalek ĚČJA III-1ŇŘ má na Kelečsku klátek, hraničící s oblastí výskytu lexému
špalek), vajico Ěsrov. ČJA III-232). V p ípad var. zemák//zem ák se potvrzují data ČJA III111, který u Kelečska zachytil oba výrazy.
ada výrazů, které byly mým výzkumem zachyceny, se formáln nebo významov
jen v malé mí e odlišuje od podob či významů ve sledovaných zdrojích, nap . ďárka (srov.
ďúra, dírka), hřýdela (srov. hřídel), jadr ica (srov. jáder ica v ARCH, jadér ica NSJV),
kšička (srov. JUNG kšice), kuče í (srov. kučovnice), lepnouť Ěsrov. SSJČ lípnout, obl. mor.
lepnout), mandł (srov. mandel), oborávák Ěsrov. SSJČ oborávač), podáváky Ěsrov. SSJČ
podávky), pohrabáky/pohrab ík Ěsrov. SSJČ pohrabovač), polícko (srov. políčko), poučať sy
(srov. půjčovat si), prča Ě/o kravách/ kus; srov. SSJČ prča „koza“ě, sužoch Ěsrov. SSJČ
štrozok s var.), štoudle Ěsrov. SSJČ štoudev), vyorávák Ěsrov. SSJČ vyorávač), zababrať se
Ěsrov. SSJČ zababrat se v blízkém významu). N které zachycené podoby jsou výsledkem
ne/provedených hláskových zm n nebo analogie, nap . palérna (srov. palírna), sejče í (srov.
sečení), stařejček Ěsrov. SSJČ staříček), zežýť se (srov. sžíti se).
Zp esn ní výzkumu by mohlo být dosaženo srovnáním s dalšími slovníky, nap íklad
s Příručním slovníkem českého jazyka ĚPSJČě nebo s Kartotékou lexikálního archivu. Tyto
zdroje zachycují n které lexikální jednotky, které neuvádí žádný mnou sledovaný zdroj nebo
žádný sledovaný tišt ný slovník z Ň0. stol., srov. paralely v Kartotéce pro slova loučenka
(jinak zachyceno jen v JUNG), klaban Ěv jiném významuě, tretna Ěv mém slovníku tret a, má
ARCH), vjetr, ž oufka (Kartotéka: ž ovka), v PSJČ paralely pro jaloufče ĚPSJČ v hesle
jalůvče: „dial. jalovče“ě, roučka (varianta v hesle PSJČ ručka, a to jako „dial. rukojeť, držák,
držadlo“ě, špárať se ĚPSJČ špárati se v blízkém významu: „dial. piplati se, párati se“ě, vidly
(heslo vidla, má též ARCH), zápar ĚPSJČ: „tekutina, nápoj, krmivo a p., připravené tím
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způsobem, že se určitá látka n. droga bez vaření přeleje horkou vodou n. nechá zkvasiti“ě,
žbru a Ěsrov. PSJČ žbrunda). Pro stále „p eživší“ specifické kelečské znaky by bylo pro
obohacení české ná eční lexikografie cenné pokračovat ve výzkumu na Kelečsku a rozší it
slovník na zpracování veškteré slovní zásoby na Kelečsku. Zpracování jeho specifického
výraziva by byly p ínosné nejen pro lexikografii jako takovou, ale i pro areálovou lingvistiku.
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P ÍLOHA I
NÁ EČNÍ UKÁZKY
Jak sem mňel úras
Dolní T šice ĚML4ě, muž, nar. 1řň4
Víte, co je melijorace? To se dávali trupky do zem e na odvo e í tyh mokřyn. A dali
tam ty staré pány s tyma ko ima a jag on zdvihal tu mašynu ze zem e ven, tak ko e jim uťíkají
a starej ďedeg nestačyl ko e chytnouď honem. Tak potem to vym e ili a dali m e. No a
stalincem zme trhali, stalinec, to byl takovej velkej pásovej traktor morafskej, ty staré stromy
na zahradáh ot Kelče tam vzatku a tam byl takovej hák. A on jak smýkal ty stromy, leťel
osmdesát šezd metrou a m e vzal toť přez ruku. Já sem se vyvráťil a ten chlab v mašy e m e
viďel a myslel, že m e ra ila mrtvica nebo neco. Potem se tam střýdali každý de jedna pára
chlapou, gdyš sem byl v nemoc icy chvilku. Pak m e poslali dom, dali m e na to dlahu, a to
uš potem bylo opuchlé, tak sem nemohl idz ďelať. Jak sem šel za třy týd e znovu na kontrolu,
tak ten prymář zavolal dvje sestry, jednu, co dávala sádru, ta m ela metrák, a ta druhá byla
trochu menšý, a řýká: „Dršte ho!“ To bylo křyvo, tag on ty prsty fšecky třy lámal znovu. Tak
sem na té pravé ruce m el dva velké úraze kvúli prácy. A musel ste ďelať! Normál e k futru,
nem eli chlapa! Třebas sem k futru nebyl, já sem byl v rostlinej.

Jag mi buchli Žeryka
Kelč ĚMLňě, muž, nar. 1řŇŘ
Tadyg navrchu, na Pasynku, mi zastřelili jezefčýka. Myslivec, vím aji kerý. Pasynek,
toš tam mjeli jezeďácy krávy a to był jeho revír. Ja tam mam navrchu zahradu, čyli jel sem
pro japka, bo sem mjel kołca. Poprv í sem mjel králíky vypušťené na zahraďe, to sem a i
nespočýtał, a páliť sem nepálił, toš sem jel krásné jadr ice do kołedz nazbírad a Žeryk se
mnou. A sem slyšel cvaknouť, bo to je takova prolákłina, jak se jede na to pole u Machačovej
zahrady, a Žeryg už byl až na Hruše e. A slyšým „cvak“, bo sem byl poťichu, mam
bantamové kołca. To sem byl v doli e, a to sem přydal do kroku, aď mu negdo neflákne – a
samozřejm e, Bruneg Vlčkou. Sem zařval: „Ať ťi nestřelím jednu!“ Myšovał, ale jakťežyva
idz nechytł, to byl jezefčýk. Pomaly by se ďival zadrabał až gde… Ale cýťil ju tam, tu myš.
Ale on byl neřát, on se nenechal odvolať, jak chytł stopu nebo čuh zajíca, tag za ím. A mohl
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sem pískať, a gdepak, gdysyk tři d i nebyl. Sem choďil pomaly štrnádzď d í, co sem ho
nem el. To bylo jede de , na druhý de jedu zas, bo sem to dycky vysypal ťem kralikom na
zahraďe. Choďil sem ven a čum el sem na ptáky ve vrchu, jesy ho negdo střelil, a tož našel
sem ho. Také uš króžyla ta nat tým a šel sem už na druhém Pasynku, tam se řýkalo Potsrážný,
a byl tam taký močál a rákosý. Tam byl hozený, tak sem ho vytáhl, vytentoval sem ho,
pohrab íkem mu přejel přes ten bok, a tak sám brok. Špatnou smrťou zmíral. A ot té doby jih
nenáviďím. Myslivedz jag može, tak střelí.

Jag mňe potahala krava
Police ĚMLŘě, žena, nar. 1řň5
Gdyš sem se vdala a manžel přyšel tady, tak to ješťe bylo normál í soukromé
hospodářství a gdysy našy byli na poli a potřebovali dojeť s kravama na pole. Babička byla
tam s ema na poli, na Ležajách, a tou dobou uš Pastvisko nebylo, uš to bylo rosparcelované
a pronajaté tam ďíly. Tagže řýkám: „Já to zapřýhnu a přyjedu, ale nevím, jesy tam trefím.“
Tag mamka řýká: „Buď bes starosťí, Rúžena ťe tam dovede.“ Ona byla jag advokát, taťka
dycky řýkal, vjeďela přes e. Ja sem mohla míď ze štrnádzď ze třynádzď rokú. A jak sme
přijeli na tu cestu, tak ta Rúžena už m ela jakésy vrtochy, už ocaz navrh a trapem! No já sem
jich snažyla se stáhnouť, enomže sem se zababrala do té opraťe za nohu, m e to potahlo, sem
ležela a kravy mje táhly po zemi. Přytahly až na to pole, tam bylo rúzných, že, ale přyšli na to
naše pole a zostala stáť. No a já uš sem potem nejezďila. Ale m eli zme ju ráďi, jinag byla
hodná. Enemže jak si umí ila, že tam bylo dobré žrádlo, pastva nebo tak, tag jela.
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P ÍLOHA II
Informovaný souhlas

Obrázek 1 Vzor informovaného souhlasu
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P ÍLOHA III
Struktura rozhovorů

A. Obec a rodina
1. Jak dlouho tady žijeteť
Ň. Žili zde i Vaši rodiče, nebo se p ist hovaliť
ň. Máte sourozenceť Bydlí tady ve vesnici, nebo se odst hovali jinamť
4. Jak vypadala obec za Vašeho d tstvíť Ěkolik m la obyvatel, jaký byl způsob
obživy, čím se živili Vaši prarodiče, rodičeě
5. Dneska už se málokdo živí zem d lstvím. Jak to bylo d ívť
6. Jezdili odsud lidé za prací jinamť
7. Fungovala tady v obci za Vašeho d tství škola Ěkolik m la t íd, jak to bylo
daleko)?
B. Zam stnání
1. Co jste v život vykonával/a za povoláníť
Ň. Bavila Vás práceť
ň. Co d láte v současnostiť
C. Zem d lství
1. M li jste hospodá stvíť
Ň. Museli jste doma pomáhat rodičům s hospodá stvím Ěm li jste volný čas, co jste
v n m d laliěť Byly domácí práce n jak rozd lenyť
ň. Jak vypadal všední pracovní denť ĚV kolik hodin ráno se začínalo pracovat a v
kolik hodin pracovní den končilť Která práce se obvykle d lala jako první a co
následovaloťě
4. Jak to tady ve vesnici vypadalo d ív se zem d lstvímť
5. Kolik lidí se zem d lstvím ve vesnici zhruba živiloť
6. Co se tady p stovalo a p stujeť Za jakým účelemť Ěovoce pro zava ování,
bylinky pro léčebné masti apod.ě
7. Jak vypadalo to zem d lství p ed mechanizací, za Vašeho d tstvíť Používaly se
d ív kon a další zví ata Ěna jakou práciěť
Ř. Jaké nástroje se d ív v zem d lství používaly Ějak probíhalo mlácení obilí, jak se
oralo, jak probíhala sklize ...ěť
ř. Jak se d ív slavily dožínky Ěbyly i jiné svátky spojené se zem d lstvíměť Máte
n jakou fotku z té dobyť
10. Kdy tu vzniklo JZD?
11. Jak se d ív poznalo, kde končí n koho poleť Jak vypadala Ěmez apod.ěť
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1Ň. Um l/a byste popsat takový pluh, cep apod.ť Ěmůže se p ejít k dotazníku s
obrázkem ‒ jak se íkalo této částiťě
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P ÍLOHA IV
Ukázka zápisů k ilustracím v průb hu rozhovoru

Obrázek ň Záznamy ná ečních výrazů
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P ÍLOHA V
P íklady ilustrací ze Slovníku starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů

Obrázek 4 Druhy motyk

Obrázek 5 Tráv ica
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Obrázek 6 Kuják

O rázek 7 Řejčy e / Řýčy a
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