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Příloha 1 - Tabulky českých idiomatických výrazů s okem 

Idiom / frazém s okem ve významu blízkosti Význam celého idiomu 

být / bejt někomu na očích / vočích být v něčí přítomnosti/blízkosti 

být někomu stále / pořád na očích | bejt někomu 

pořád na vočích být stále v dohledu 

být / bejt někomu z očí / vočí nebýt v dohledu, být pryč 

jít někomu z očí / do vočí odejít z něčí blízkosti 

jít, kam [ho] oči vedou jít bez cíle 

klidit se někomu z očí / vočí odejít z něčí blízkosti 

mít někoho z očí / vočí nevidět někoho poblíž sebe 

nejít / nechodit / nelézt někomu na oči / voči vyhýbat se někomu 

nemoct někomu přijít na oči / voči stydět se 

nesmět někomu na oči / voči nesmět se k někomu přiblížit 

netroufat si / bát se (přijít) někomu na oči / voči vyhýbat se někomu kvůli strachu 

stavět se někomu do očí / vočí (nějak / nějaký) přetvařovat se 

stavět někomu něco před oči káravě někoho na něco upozorňovat 

udělat něco před očima / zraky někoho / všech udělat něco před někým 

ukázat se někomu na očích / vočích objevit se v něčí blízkosti 

ztratit se (někomu) z očí nebýt v něčím dohledu 

před očima blízko 

 

Idiom / frazém s okem ve významu zraku Význam celého idiomu 

být viditelný / být vidět pouhým okem být dobře viditelný  

dělat něco (jen tak) od / podle oka | dělat něco (jen 

tak) vod / podle voka dělat něco odhadem 

dohlédnout / vidět někam pouhým / holým / 

prostým okem být zrakem dosažitelný 

mít oko / voko / oči / voči z Kašparovy krávy mít špatný odhad 

mít to / něco v oku / ve voku mít dobrý odhad (pro měření) 

mít dobré oko / dobrý voko mít dobrý odhad 

mít špatné oko / špatné voko mít špatný odhad 

podívat se na někoho po oku koutkem oka se na někoho podívat 

rozeznat něco (prostým / pouhým) okem  rozeznat něco bez použití zvětšovacího skla 

bít (moc) do očí / vočí být velmi nápadný 

být špatný na oči / bejt špatnej na voči mít špatný zrak 

hledat někoho / něco očima hledat někoho pohledem 

měřit si / změřit si/ přeměřit si někoho očima / 

pohledem kriticky se na někoho podívat 

mít dobré oči / dobrý voči mít dobrý zrak 

mít oči / voči šejdrem šilhat 

nevěřit / nemoct uvěřit svým očím / svým vočím / 

vlastním očím / vlastním vočím / svému zraku být překvapený 

obrátit na někoho oči začít se na někoho dívat 

pozvednout oči / zraky k někomu /něčemu podívat se nahoru 

přesvědčit se (o něčem) na vlastí oči / voči osobně se o něčem přesvědčit 

růst (někomu) před očima / vočima růst velmi rychle 
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scházet někomu před očima rychle slábnout 

trefit někam i se zavázanýma očima / očima dojít někam podle paměti 

vidět něco / někoho na vlastní oči / na vlastní voči / 

vlastníma očima / vlastníma vočima vidět něco osobně 

zavadit o něco očima na něco krátce pohlédnout 

změřit si někoho očima posoudit 

zmizet / ztratit se někomu před očima / vočima náhle zmizet 

zmizet / zmiznout někomu z očí / vočí odejít z dohledu 

zvednout oči / zrak k někomu podívat se vzhůru k někomu 

prostým / pouhým okem jen pozorováním lidským okem 

na vlastní oči | vlastníma očima osobně 

 

Idiom / frazém s okem ve významu pochopení význam celého idiomu 

mít oko / voko mít dobrý odhad 

mít na něco oko / voko mít dobrý odhad 

mít u někoho (dobré) oko / (dobrý) voko mít u někoho dobrou reputaci 

dívat se / podívat se na něco / někoho očima někoho posuzovat něco z pohledu někoho jiného 

dívat se / hledět na něco / někoho jinýma očima posuzovat něco z pohledu někoho jiného 

dívat se na něco / někoho novýma očima posuzovat něco jinak než předtím 

dívat se / podívat se na něco střízlivýma očima dívat se na něco realisticky 

klesnout v očích někoho ztratit něčí uznání 

mít oči zaslepené mamonem hnát se za bohatstvím 

mít velké oči / velký voči špatně odhadnout 

otevřít / votevřít někomu oči / voči 

přimět někoho vnímat, vidět věci jinak (často 

realisticky) 

podívat se na něco střízlivýma očima podívat se na něco realisticky 

protřít někomu oči docílit u někoho realistického chápání 

stoupnout (něčím) v něčích očích / vočích získat si u někoho uznání 

od / podle oka odhadem 

 

Idiom / frazém s okem ve významu nádoby emocí Význam celého idiomu 

byl tak krásný, až oči přecházely být velmi krásný 

kouká / dívá se jako by ho chtěl /když ho chce 

očima / pohledem probodnout dívat se na někoho nevraživě 

dostal ránu / facku, až se mu v očích zajiskřilo dostat velkou ránu 

lahodit / zalahodit oku zalíbit se 

mrsknout / šlehnout po někom / něčem okem / 

vokem nepřátelsky se na něco rychle podívat 

ani okem o něco nezavadit 

nelíbit se, nepodívat se o něco z důvodu 

nezájmu 

padnout někomu do oka / voka zalíbit se 

udělat si u někoho (dobré) oko / (dobrý) voko získat si u někoho uznání 

udělat si u někoho špatné oko / špatný voko ztratit něčí uznání 

zalahodit oku zalíbit se, být pěkný na pohled 

blýsknout / blýskat očima (po někom) | blejsknout 

/blejskat vočima (po někom) káravě se někoho podívat 
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číst někomu něco na / v očích / vidět někomu něco 

na očích tušit, co si někdo myslí 

číst někomu něco z očí / vyčíst někomu z očí pohledem vytušit, co někdo myslí 

dělat / udělat na někoho oči / voči podívat se na někoho svůdně, koketovat 

dělat (na někoho) zamilované /sladké / májové oči/ 

dělat (na někoho) zamilovaný / sladký / májový oči očima někoho svádět 

dělat zlé oči / zlý voči vzbuzovat nenávist 

dívat se na něco / někoho okouzlenýma očima fascinovaně se něco dívat 

hladit / pohladit / laskat někoho očima / pohledem něžně se na někoho dívat 

hltat něco / někoho očima / vočima / pohledem dívat se na něco s nadšením 

koukat někomu z očí/ vočí být na někom zřejmý 

koulet / zakoulet očima / vočima vyjádřit přísnost atd. 

kulit oči / voči (na něco / někoho / nad něčím / nad 

někým) vyjádřit překvapení 

laskat někoho očima něžně se na někoho dívat 

loupat / loupnout po někom očima / vočima nenávistně se na někoho podívat 

mít oči / voči jen pro někoho / něco nic jiného nesledovat než (onu věc) 

mít v očích něco vyjadřovat něco očima 

mít hladové oči / hladový voči dychtivě se na něco dívat 

mít rybí oči mít chladný pohled 

mít sametové oči dívat se něžně 

moct na něčem / někom nechat oči / voči | moct na 

něčem / někom oči / voči nechat být někým fascinován 

nemít pro někoho oči / voči nezajímat se o něco, ignorovat 

nemoct od něčeho / někoho oči / voči odtrhnout / 

vodtrhnout 

být něčím fascinován, dívat se na něco 

s nadšením 

div si oči nevyplakal hodně plakat 

pást se na něčem / někom očima / vočima / 

pohledem s chutí si něco prohlížet 

píchat někoho očima káravě se na někoho podívat 

pohladit někoho očima něžně se na někoho podívat 

poulit oči / voči (na něco/ někoho) vyjadřovat překvapení 

poznat někomu něco na očích / vočích podle očí poznat, co si druhý myslí 

probodávat někoho / probodnout někoho / 

zabodávat se do někoho očima / pohledem zle se na někoho dívat 

provrtávat někoho / zavrtávat se do někoho očima / 

vočima / pohledem přísně se na někoho koukat 

přibíjet někoho očima k zemi káravě se na někoho dívat 

sledovat / pozorovat něco / někoho s vyvalenýma / 

vykulenýma očima / vočima překvapeně něco sledovat 

střelit / střílet / šlehnout po někom očima / 

pohledem / okem rychle se na někoho podívat nazlobeně  

svítit očima / vočima vyjadřovat spokojenost 

svlékat někoho očima chlípně se na někoho dívat 

šlehnout po někom očima varovně se na někoho podívat 

udělat / dělat něco pro krásné oči / krásný voči / 

modré oči / modrý voči někoho udělat něco rád 

udělat / dělat někomu, co někomu na očích / vočích 

vidí udělat cokoliv, co ten druhý chce 
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valit / vyvalit / vyvalovat na něco / na někoho / nad 

něčím / nad někým oči / voči vyjádřit překvapení/šok 

vidět / číst někomu něco na / v očích | vidět číst 

někomu něco na / ve vočích odhadnout, co si někdo myslí 

viset na někom / něčem očima / vočima / pohledem upřeně se na něco dívat 

viset někomu očima na rtech pozorně někoho poslouchat 

vpíjet se do někoho očima fascinovat někoho pohledem 

vyčíst / číst někomu z očí poznat podle očí něčí smýšlení 

vyčíst někomu z očí každé přání poznat z očí něčí přání 

vykulit / kulit oči / voči (nad něčím / nad někým / na 

něco / na někoho) vyjádřit překvapení 

zabodávat se do někoho očima zle se na někoho dívat 

zabodnout / zabodávat oči / pohled do někoho přísně se na někoho dívat 

zalepit někomu oči / voči (něčím) podplatit, zaslepit někoho něčím 

zasvítit očima / vočima projevit radost 

zavrtávat se do někoho očima dívat se někoho přísně 

hladové oči chtivý pohled 

laní oči dojímavý výraz v očích 

psí oči výraz oddanosti 

rybí oči chladný výraz 

s vykulenýma / vyvalenýma očima s údivem 

v očích  v očích 

 

Idiom / frazém s okem ve významu pozornosti Význam celého idiomu 

poslouchat něco / někoho (jen) na půl ucha / jedním 

uchem / na jedno ucho příliš neposlouchat 

pouštět něco jedním uchem tam / dovnitř a druhým 

ven neposlouchat pozorně 

kázat hluchým uším mluvit, aniž by si dotyčný z toho něco odnesl 

mít uši a neslyšet nepochopitelně přeslechnout něco 

mít uši všude ostražitě poslouchat 

napnout / napínat / natahovat uši snažit se lépe slyšet 

nastavit / nastražit / nastavovat uši snažit se lépe něco zaslechnout 

našpicovat / špicovat uši zaposlouchat se  

stříhat ušima pozorně poslouchat 

špicovat uši zaposlouchat se  

zacpat si uši nemít chuť něco poslouchat 

zastříhat / stříhat ušima pozorně poslouchat 

Idiom / frazém s okem ve významu vzhledu Význam celého idiomu 

měsíc svítí jako rybí oko měsíc jasně září 

šlápnout někomu na kuří oko / voko podráždit někoho 

kuří oko ztvrdlá kůže kruhovitého tvaru na chodidle 

volské oko pokrm z vajec 

 

Idiom / frazém s okem v ostatních významech Význam celého idiomu 
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je jako by mu z oka vypadl / jsou jako by si z oka 

vypadli být velmi podobný 

jí, až/že mu oči lezou z důlků jíst s velkou chutí 

opatrovat / chovat /střežit něco/někoho jako oko 

v hlavě dávat na něco velký pozor 

kouká, div si oči nevykouká pátravě se koukat 

kouká, div na něm oči nenechá zamilovaně se na někoho koukat 

kouká div mu oči (z důlků) nevypadnout / až mu 

oči lezou z důlků / že mu oči lezou z důlků dívat se s velkým zájmem 

dělat / udělat něco (jen) na oko udělat, že se zdá, že… 

ani okem (přitom) nemrknout  nebýt překvapený 

promnout si oko / voko / oči / voči prstem si protřít oči 

vypadnout z oka někomu velmi se někomu podobat 

zamhouřit oko / voko / oči / voči přivřít oči 

jednat (s někým) z očí do očí jednat s někým na rovinu 

klopit / sklopit oči / zrak vyjádřit zahanbení nebo ostych 

lhát někomu do očí / vočí neskrývaně někomu lhát 

mhouřit / zamhouřit oči / voči / oko / voko přivřít oči 

mít něco (stále) před očima / vočima vybavovat si něco živě 

mít oči / voči navrch hlavy být překvapený 

mít oči plné rýmy mít nateklé oči při rýmě 

mít oči v sloup strnout, vyjádřit pohoršení 

mít v očích slzy plakat 

mít oči plné slz plakat v reakci na nějakou urážku či zklamání 

mít čtyři oči / štyry voči mít nasazené brýle 

mít oči otevřené / otevřené oči | mít voči votevřený být ostražitý 

mít obě oči zavřené být velmi mírný, shovívavý 

mnout / promnout si oči / voči / oko/ voko projevit úžas, překvapení 

moct se někomu podívat / někomu pohlédnout do 

očí / vočí stydět se 

moct si oči / voči vykoukat dívat se užasle 

moct si oči / voči vyplakat hodně plakat 

mžourat / zamžourat očima přivírat oči  

nevědět kam s očima / vočima být v rozpacích 

div si oči / voči nevykoukal dívat se užasle 

obracet / obrátit oči v sloup vyjadřovat pohoršení 

obrátit oči k nebi vyjádřit pohoršení 

otevřít / otvírat nad něčím oči / votevřít / votvírat 

nad něčím voči projevit úžas, překvapení 

otvírat oči / votvírat voči (dokořán) být překvapený 

promluvit si s někým mezi čtyřma očima / čtyrma 

vočima promluvit si s někým v soukromí 

protřít si oči vyjádřit překvapení 

protřít jim oči / zrak rychle utratit peníze 

říct / říkat někomu něco do očí / vočí / obličeje říct někomu něco přímo 

říct někomu něco mezi čtyřma očima / štyrma 

očima říct někomu něco v soukromí 

sklopit oči vyjádřit zahanbení nebo ostych 
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smát se / vysmát se někomu do očí / vočí / obličeje otevřeně se někomu vysmívat 

třeštit / vytřeštit (na něco / někoho) oči / voči vyjádřit překvapení/šok 

tvrdit někomu něco do očí / vočí přímo někomu něco říkat s rozhodností 

udělat / dělat něco kvůli krásným / krásnejm očím / 

vočím někoho  udělat něco rád 

uhýbat očima (někomu / před někým)  nechtít se někomu přímo podívat do očí 

vysmát se někomu do očí/vočí někomu se otevřeně vysmívat 

vyškrábat někomu oči / voči pomstít se někomu 

zamhouřit / zavřít nad něčím obě oči / vobě voči nebýt přísný 

zapírat někomu něco do očí / vočí někomu drze lhát 

zatlačit někomu oči / voči zavřít mrtvému víčka 

zavřít oči (navždy / navěky) umřít 

ztratit někoho z očí / vočí nemít někoho už v dohledu 

ztrácet se / scházet (zrovna) před očima rychle slábnout 

ztrácet se (zrovna) před vočima rychle slábnout 

z očí do očí přímo, upřímně 

mezi čtyřma očima v soukromí 

pro krásné oči nezištně 

mandlové oči oči protáhlého tvaru 

pomněnkové oči modré oči 

vodové oči oči nevýrazné barvy 

žabí oči vypouklé oči 

 

  



9 
 

Příloha 2 - Tabulky českých idiomatických výrazů s uchem 

Idiom/frazém s uchem ve významu prostorové 

orientace 
Význam celého idiomu 

smát se od ucha k uchu velmi se smát 

být / bejt / vězet v tom / něčem až po uši být do něčeho velmi zapleten 

bejt podělanej až za ušima být velice vyděšený 

být špinavý / umazaný až za ušima / bejt 

špinavej/umazanej až za ušima být velice špinavý 

být zadlužený / bejt zadluženej až po uši být velice zadlužený 

být zamilovaný / bejt zamilovanej až po uši být bláznivě zamilovaný 

projít/prolézt s odřenýma ušima uspět jen tak tak 

vězet v něčem až po uši být do něčeho velmi zapleten 

začervenat se až po uši velmi se začervenat 

zamilovat se do někoho až po uši do někoho se velmi zamilovat 

od ucha k uchu / pusa od ucha k uchu široký úsměv 

zadlužený až po uši / po krk velmi zadlužený 

zamilovaný až po uši bláznivě zamilovaný 

 

Idiom/frazém s uchem ve významu sluchu Význam celého idiomu 

zaslechnout něco (jen) jedním uchem letmo zaslechnout 

hučet někomu do uší 

otravně na někoho mluvit, přemlouvat někoho 

k něčemu 

mít uši pro hudbu / muziku mít cit pro muziku 

mít v uších nasráno Neslyšet 

mít tenké / tenký uši mít citlivý sluch 

mít tlusté / tlustý uši špatně slyšet 

mít zalehlé / zalehlý uši | mít zalehlo v uších mít problém se sluchem 

nemoct věřit svým uším být překvapen z toho, co jsem slyšel 

nevěřit / sotva věřit vlastním / svým uším nemoci uvěřit tomu, co jsem slyšel 

sedět si na uších nevnímat, přeslechnout 

slyšet něco na vlastní uši slyšet něco osobně 

tenké uši citlivý sluch 

zaječí uši silný sluch 

poslouchat něco / někoho (jen) na půl ucha / jedním 

uchem / na jedno ucho příliš neposlouchat 

pouštět něco jedním uchem tam / dovnitř a druhým 

ven neposlouchat pozorně 

kázat hluchým uším mluvit, aniž by si dotyčný z toho něco odnesl 

mít uši a neslyšet nepochopitelně přeslechnout něco 

mít uši všude ostražitě poslouchat 

napnout / napínat / natahovat uši snažit se lépe slyšet 

nastavit / nastražit / nastavovat uši snažit se lépe něco zaslechnout 

našpicovat / špicovat uši zaposlouchat se  

stříhat ušima pozorně poslouchat 

špicovat uši zaposlouchat se  
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zacpat si uši nemít chuť něco poslouchat 

zastříhat / stříhat ušima pozorně poslouchat 

 

Idiom/frazém s uchem ve významu vzhledu Význam celého idiomu 

mít oslí uši mít ohlé rohy 

oslí uši ohnuté uši 

 

Idiom/frazém s uchem v ostatních významech Význam celého idiomu 

dát někomu za / přes ucho dát někomu ránu 

dostat za ucho / uši dostat výprask, pohlavek 

poškrábat se / škrábat se / podrbat se/ drbat se za 

uchem vyjádřit rozpaky 

spát (jen) na jedno ucho mít lehký spánek 

drbat se za ušima vyjádřit zmatení 

mít za ušima být mazaný 

svěsit / schlípnout uši ukázat podřízenost nebo skleslost 

tahat někoho za uši potrestat někoho za chybu 

utrhnout někomu (obě) uši vyčinit někomu (za jeho chybu) 

vytahat / vykrákat někoho za uši potrestat někoho za jeho přestupek 

zapsat si něco za uši poučit se 
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Příloha 3 - Tabulky českých idiomatických výrazů s nosem 

Idiom / frazém s nosem ve významu lokalizace 
Význam celého idiomu 

bručet si něco pod nos mluvit potichu 

dát / dávat / přinést / přinášet někomu něco až 

pod nos / k hubě zařídit všechno za někoho 

dostat všechno až pod nos dostat vše už hotové 

jít za nosem jít rovně 

jít rovnou / rovně za nosem jít rovně dopředu 

mávat / zamávat někomu něčím před nosem vytýkat či káravě někomu něco připomínat 

mít něco (rovnou) u nosu mít něco blízko 

proklouznout někomu před nosem proklouznout nepozorovaně 

psát nosem psát s hlavou v malé vzdálenosti od papíru 

psát nosem po rukávě utírat si nos do rukávu 

rýt / rejt nosem v něčem být krátkozraký 

sebrat někomu něco před nosem sebrat někomu něco těsně předtím, než to získá 

strčit / strkat někomu něco pod nos 

dát někomu něco hotového, aniž by druhý musel 

cokoliv dělat 

ujet někomu před nosem ujet před příchodem někoho 

upadnout na nos ošklivě upadnout 

vzít / vyfouknout / sebrat někomu něco před 

nosem vzít něco těsno předtím, než to druhý získá 

zamávat někomu něčím pod nosem káravě něco vyčítat 

zavřít někomu (něco) před nosem zavřít někomu něco před jeho příchodem 

 

Idiom / frazém s nosem ve významu čichu Význam celého idiomu 

mít nos na něco mít cit na něco 

mít (na něco) dobrý / dobrej nos mít na něco cit  

nejít někomu pod nos nepozdávat se někomu 

ohrnovat / ohrnout nad něčím / někým nos / pysk opovrhovat něčím, něco odmítat 

praštit někoho přes nos nelibě vonět 

 

Idiom / frazém s nosem v ostatních významech Význam celého idiomu 

být studený jako psí nos/čumák být studený 

vypadá / je jako by mu něco přeletělo přes nos vypadat podrážděně 

mít nos jako okurku  mít širší, ošklivý nos 

dát někomu nos pokárat někoho 

dát někomu do nosu / po nose dát někomu ránu 

dát si /dávat si do nosu / lebedy / mouly užívat si jídlo/pití 

dělat / udělat na někoho dlouhý / dlouhej nos posmívat se někomu 

dloubat se / rejpat se / šťourat se / škrábat se 

v nose nechutně strkat prst do nosu, nudit se 

dostat do nosu (od někoho) být zmlácen 

dostat po nose dát někomu ránu 

dostat nos od někoho dostat od někoho kázání 
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chodit s nosem vzhůru být pyšný 

chytit se / chytnout se / popadnout se / vzít se za 

nos / rypák uvědomit si chybu a zastydět se 

krčit / pokrčit nos / nosem nad něčím odmítat něco 

mít u nosu svíčku teče mu z nosu 

mít cyranovský nos mít velký a dlouhý nos 

mít to napsáno na nose neumět něco skrýt 

mít / nosit nos nahoru / vysoko / vzhůru být pyšný 

natáhnout nos chovat se uraženě 

nevidět (něco) pro nos nevidět něco zřejmého 

nevydělat (si) (ani) suché / suchý z nosu moc si nevydělat 

ani nos odněkud nevystrčit zůstat uvnitř 

nevystrčit nos ze dveří zůstat uvnitř 

odejít/ odtáhnout s dlouhým nosem odejít s nepořízenou 

odejít / odtáhnout s nataženým / zdviženým 

nosem odejít uraženě 

otloukat / otlouct někomu něco o nos káravě připomínat 

popadnout se za nos vyjádřit stud 

poškrábat se na nose vyjádřit rozpaky 

poznat někomu něco na nose uhádnout něčí myšlenky 

prohrát nos mezi očima prohrát celé jmění 

propít nos mezi očima propít veškeré jmění 

přelítnout někomu přes nos být rozladěný, popuzen 

strkat nos do něčeho / všeho vměšovat se do něčeho, být zvídavý 

škrábat se / poškrábat se na nose vyjádřit rozpaky 

tahat někoho za nos klamat někoho 

udělat na někoho dlouhý / dlouhej nos posmívat se někomu 

upřít / zapřít někomu nos mezi očima zapřít i něco očividného 

utřít nos nepochodit  

věšet někomu na nos něco / že obelhávat někoho, že 

vidět někomu něco na nose poznat něčí smýšlení 

vodit někoho za nos ošálit někoho 

vyčíst někomu i nos mezi očima vyčíst někomu i malichernost 

vzít se za nos uvědomit si chybu atd. 

zapřít (někomu) i nos mezi očima zapřít něco očividného 

závidět někomu i nos mezi očima závidět někomu i něco malicherného 

zdvihat nos vysoko chovat se pyšně 

zvednout nos ukázat ješitnost  

cyranovský nos ošklivě velký nos 

orlí nos velký, zahnutý nos 

řecký nos rovný nos 

římský nos pravidelně tvarovaný, rovný nos 
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Příloha 4 - Tabulky českých idiomatických výrazů s ústy/pusou 

Idiom / frazém s ústy ve významu mluvidel 
Význam celého idiomu 

mluví, jako když má v puse horký brambor huhňat 

na plnou pusu/hubu říct něco s naprostou upřímností 

lže, až se mu od úst práší velmi schopně lhát 

mlčí, jako by mu ústa zašil zcela mlčí 

dát si ústa/hubu na zámek neprozradit něco, mlčet 

dostat se / přijít do lidských úst být součástí pomluv 

jít / letět od úst k ústům šířit se orálně 

mít v ústech med a v srdci jed 

chovat se přátelsky, ale přitom cítit nenávist vůči 

druhému 

mít ústa na zámek neprozradit něco, mlčet 

mít plná ústa něčeho mluvit o něčem stále s předstíraným zájmem 

mluvit ústy někoho mluvit skrze někoho 

nevidět si do úst mluvit hlouposti 

nést/ šířit se /jít/ letět od úst k ústům šířit se orálně 

otevírat si na někoho ústa být hubatý 

rozvázat / otevřít někomu ústa přinutit někoho něco prozradit 

říct / zvolat jedněmi ústy říct jednotně 

říct něco na plná ústa říct něco narovinu 

viset někomu na ústech dychtivě poslouchat 

vkládat / vložit někomu něco do úst říct něco skrze další osobu 

vyletět někomu z úst říct nebo prozradit omylem 

vypustit něco z úst říct  

vzít někomu něco od / z úst dříve říct to, co chtěl říct někdo jiný 

zacpat / ucpat někomu ústa přinutit někoho mlčet 

zavřít / zakrýt někomu ústa umlčet někoho 

na půl úst / huby říct něco nezřetelně 

 

Idiom / frazém s ústy ve významu chuti Význam celého idiomu 

jíst plnými ústy jíst velká sousta, hltat 

nemít co (vzít/dát) do úst nemít jídlo, být chudý 

přiložit něco k ústům chystat se napít nebo něco spolknout 

utrhnout / utrhovat si od úst odpírat si něco, zřeknout se něčeho 

válet něco v ústech vychutnávat, váhat se spolknutím 

jednou/ dvakrát do úst dát si malé sousto 

 

Idiom / frazém s ústy v ostatních významech Význam celého idiomu 

pusa / huba od ucha k uchu usmívat se, smát se 

dát někomu přes ústa plesknout někoho rukou 

dostat přes ústa někdo mě pleskne rukou 

mít ústa od ucha k uchu hodně se usmívat 
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plesknout se / plácnout se přes ústa / pusu uvědomit si svou chybu apod. 

sešpulit / špulit ústa / pusu vyjádřit zamyšlení nebo nesouhlas 

utřít ústa nic nezískat 

z úst lidu ústní podání 

ústa od uchu k uchu široký úsměv 

od úst k ústům  ústní podání 

žabí ústa široká ústa 

s otevřenou pusou překvapen 

dívat se na něco / někoho / stát  

s otevřenými ústy dívat se na něco překvapeně 

otevřít nad něčím ústa dokořán (údivem) být překvapen 

poslouchat něco / někoho s otevřenými ústy poslouchat s překvapeným výrazem 

stát s otevřenými ústy stát a být překvapený 

s otevřenými ústy | s otevřenou pusou / hubou / 

papulou překvapeně 

štípaná pusa / hubička polibek 
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Příloha 5 – Tabulky českých idiomatických výrazů s hlavou 

Idiom / frazém s hlavou ve významu vzhledu Význam celého idiomu 

dát si udělat hlavu  nechat si udělat účes 

chodit / jít s holou hlavou  chodit bez pokrývky hlavy 

mít (už) bílou / šedivou hlavu  mít šedivé vlasy 

mít nadělanou / udělanou hlavu  mít nově upravené vlasy 

mít na hlavě klouzačku  mít pleš na hlavě 

mít na hlavě pět a půl chlupu mít prořídlé vlasy 

mít na hlavě vrabčí hnízdo mít rozcuchané vlasy 

prokvetlá hlava / prokvetlé vlasy šedivějící vlasy 

být (malý) jako / nebýt větší než špendlíková 

hlavička 

být velmi malý 

kočičí hlavy 

kulatější kameny připomínající vzhledem kočičí 

hlavu 

 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu 

prostorové orientace 

Význam celého idiomu 

být / bejt o hlavu větší být vyšší o velikost hlavy 

dát na hlavu dát si klobouk na hlavu 

chodit po hlavě chodit po rukou; bláznit  

letět někam po hlavě padat dopředu 

mít hlavu a patu mít smysl a řád 

mít na hlavě mít klobouk na hlavě 

mít něčeho (až) nad hlavu nezvládat něco  

nechat na hlavě mít klobouk na hlavě 

nemít hlavu ani patu nedávat smysl 

prohlédnout si / změřit si /  

prohlížet si někoho od hlavy k patě 

prohlédnout si někoho od shora dolů 

přerůst někomu přes hlavu vymknout se kontrole 

skočit po hlavě do něčeho / někam pustit se do něčeho bez rozmyslu 

spadnout do něčeho po hlavě dostat se do něčeho přímo 

vrhnout se/ skočit do něčeho po hlavě začít bez rozmyslu 

změřit si někoho od hlavy až k patě podívat se na někoho od shora dolů 

bez hlavy a (bez) paty nedávat smysl 

od hlavy až k patě od shora dolů 

o hlavu větší být vyšší o hlavu 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu rozumu Význam celého idiomu 

blesknout někomu hlavou napadnout někoho 

být / bejt hlava otevřená být důvtipný, mít dobré nápady 

být / bejt prázdná hlava být hloupý  

bejt hlava skopová / telecí být hloupý 

bejt na hlavu padlej být bláznivý 
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být / bejt na hlavu postavený/postavenej být šílený 

být / bejt z něčí hlavy být někým vymyšlený 

citovat / říci něco z hlavy citovat z paměti 

dělat něco podle své hlavy dělat něco podle svého uvážení 

lámat si / tejrat si hlavu nad něčím/ s něčím usilovně nad něčím přemýšlet 

mít hlavu být vynalézavý, chytrý 

mít hlavu na něco mít pro něco nadání 

mít hlavu na pravém místě adekvátně se rozhodovat 

mít čistou / jasnou hlavu mít svěží mysl 

mít děravou hlavu / paměť mít špatnou paměť 

mít dobrou hlavu být chytrý 

mít gypsovou / skopovou / telecí hlavu být hloupý 

mít lehkou hlavu (z něčeho) být duševně svěží 

mít hlavu otevřenou být chytrý, důvtipný 

mít prázdnou hlavu být hloupý, neznalý 

mít na něco tupou hlavu nemít pro něco nadání 

mít z něčeho / něčím zamotanou hlavu být zmatený 

mít něco v hlavě pamatovat si  

mít všechno v hlavě pamatovat si vše 

mít (už/ z něčeho) v hlavě být opilý 

mít v hlavě drtiny / řezanku/ slámu /otruby / 

plevy 

být hloupý, nic si nepamatovat 

mít z něčeho v hlavě galimatyáš být z něčeho zmatený 

mít v hlavě mlhu nepamatovat si něco jasně či vůbec 

mít v hlavě myšlenky na něco myslet na něco důležitého 

mít v hlavě otruby být hloupý, nic si nepamatovat 

mít v hlavě piliny být hloupý, nic si nepamatovat 

mít v hlavě seno být hloupý, nic si nepamatovat 

mít to v hlavě v pořádku být normální z hlediska intelektu 

mít to v hlavě dobře srovnané být chytrý, mít něco promyšlené 

mít v hlavě prázdno být hloupý, zcela neznalý 

mít v hlavě rozsvíceno chápat rychle a s důvtipem 

mít v hlavě vygumováno nevzpomenout si, nebýt duševně svěží 

mít něco ze své hlavy vymyslet něco, být tvůrce nápadu 

nalejt někomu něco do hlavy naučit někoho něco 

napravit / spravit někomu hlavu 

docílit u někoho poslušnosti, změnit něčí 

smýšlení 

natlouct někomu něco / si něco do hlavy 

naučit někoho něco, donutit někoho něco si 

pamatovat 

nebýt / nebejt z něčí hlavy nebýt tím, kdo to vymyslel 

nechat si to / něco projít hlavou promyslet si to 

nejít / nelézt někomu do hlavy těžký na pochopení 

nelézt někomu do hlavy těžký na pochopení 

nemít nic v hlavě být nevzdělaný 

nemít to v hlavě v pořádku být blázen 

nemít to ze své hlavy nevymyslet to sám 
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nemoct si to v hlavě srovnat být zmatený, nechápat 

nosit něco v hlavě pamatovat si 

plést někomu hlavu plést někoho 

počítat / vypočítat (něco) z hlavy počítat něco z paměti 

postavit / stavět něco na hlavu vzdorovat, být tvrdohlavý 

pracovat hlavou používat rozum 

proběhnout / projet / blesknout někomu hlavou napadnout někoho (myšlenka) 

projet někomu hlavou napadnout někoho (myšlenka) 

provětrat si / vyvětrat si hlavu osvěžit své myšlení 

převracet něco v hlavě přemýšlet o něčem (dlouze) 

pustit něco z hlavy nezabývat se něčím 

rozležet se někomu v hlavě rozmyslet si něco 

říct něco z hlavy říct něco z paměti 

spravit někomu hlavu změnit něčí myšlení 

srovnat si něco / to v hlavě utřídit si myšlenky 

stavět něco na hlavu poplést či něco úplně jinak pojmout 

strašit někomu v hlavě / v palici znepokojovat někoho 

tejrat si něčím hlavu usilovně nad něčím přemýšlet 

vecpat někomu / si něco do hlavy donutit někoho si něco zapamatovat atd. 

vlézt někomu do hlavy být ovlivněn ve smyslu chovat se povýšeně apod. 

vpravit / vtlouct /natlouct / vecpat někomu něco 

do hlavy / palice 

donutit někoho si něco zapamatovat 

vtlouct někomu něco do hlavy donutit někoho si něco zapamatovat 

vyhnat / vytlouct někomu něco z hlavy / palice donutit někoho na něco zapomenout 

vykouřit se někomu z hlavy zapomenout na něco 

vylíhnout se v hlavě někoho / někomu přijít s nápadem, napadnout někoho 

vypadnout někomu z hlavy / z paměti zapomenout na něco 

vypočítat něco z hlavy vypočítat něco z paměti 

vytrousit něco z hlavy zapomenout 

vytrousit se někomu z hlavy zapomenout 

zachovat (si) chladnou hlavu nepropadnout emocím 

zamotat někomu (něčím) hlavu / šišku / palici zmást někoho 

vyvádět / mluvit jako by mu v hlavě přeskočilo chovat se šíleně 

vypadá / chová se jako by to neměl v hlavě 

v pořádku 

chovat se divně, šíleně 

je toho / jich (tolik) / je to tak těžké, div mi z 

toho/z nich hlava nepraskne 

je toho tolik, až jsem z toho nešťastný 

bystrá hlava / hlavička schopnost snadno a rychle chápat 

čistá / jasná hlava 

schopnost přemýšlet, aniž by byla naše mysl 

unavená 

hlava děravá zapomnětlivost 

dobrá hlava talent k něčemu (dobrá paměť atd.) 

gypsová hlava hloupost 

hloupá hlava nerozumnost 

chytrá hlava / hlavička chytrost 

moudrá hlava moudrost 

otevřená hlava | hlava otevřená být otevřený novým poznatkům a myšlenkám 
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na hlavu / rozum padlý | padlý na rozum/ hlavu být hloupý, být blázen 

na hlavu postavený smyslem zcela převrácený 

prázdná / dutá hlava hloupost, nedostatek rozumu/znalostí 

hlava skopová | skopová / telecí hlava hloupost 

vtipná hlava / hlavička důvtip/inteligence pro řešení problémů 

zabedněná hlava | hlava zabedněná nechápavost 

z hlavy z paměti 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu 

pocitového myšlení 

Význam celého idiomu 

blbnout/ zblbnout někomu hlavu pobláznit někoho citově 

brát si něco do hlavy usmyslit si 

být / bejt horká hlava být vznětlivé povahy 

dělat si hlavu / svědomí z něčeho/ s něčím trápit se s něčím 

dělat někomu těžkou/velkou hlavu působit někomu starosti 

honit se někomu hlavou znepokojeně o něčem opakovaně přemýšlet 

ležet někomu v hlavě 

znepokojovat někoho a nutit ho o něčem 

přemýšlet 

mít svou hlavu být tvrdohlavý 

mít hlavu ve flóru (z něčeho) mít starosti 

mít hlavu v pejru / ve smutku být skleslý a mít starosti 

mít hlavu ve smutku mít starosti 

mít horkou hlavu/ krev prudce reagovat 

mít něčeho plnou hlavu něčím se trápit, na něco myslet 

mít popletenou hlavu něčím / z něčeho / někým / 

z někoho 

být zmatený 

mít rozpálenou hlavu velmi se zlobit 

mít z něčeho / po něčem těžkou hlavu  mít starosti 

mít tvrdou hlavu / palici / lebku být tvrdohlavý 

mít zamilovanou hlavu být zamilovaný 

mít něco / někoho v hlavě myslet na něco/někoho 

nedělat si z něčeho / s něčím velkou hlavu / 

svědomí 

nedělat si kvůli něčemu starosti 

nejít / nelézt někomu z hlavy / mysli znepokojovat 

poplést někomu hlavu citově ovlivnit nebo pobláznit 

postavit si / stavět si hlavu usmyslet si, tvrdohlavě si stát na svém 

převalovat v hlavě myšlenky neklidně o něčem přemýšlet 

stavět se na hlavu vzdorovat, být neústupný 

stavět si hlavu tvrdohlavě si stát na svém 

stoupnout/ jít / vlézt (někomu) do hlavy projevovat se pyšně apod. 

vrtat někomu hlavou / mozkem znepokojovat někoho 

vzít si / brát si něco do hlavy / do palice usmyslet si něco 

zchladit někomu hlavu přivést někoho k rozumu 

ztratit hlavu podlehnout emocím, ztratit rozvahu 

hlava dubová tvrdohlavost 

horká hlava ukvapenost 
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rozpálená hlava rozčilení a s ním spojené chování 

tvrdá hlava / palice tvrdohlavost, neústupnost 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu života Význam celého idiomu 

být /bejt o hlavu kratší 

 

umřít useknutím hlavy 

 

dát / dávat hlavu/ život v sázku za někoho/něco 
riskovat život pro někoho 

dát za někoho / něco hlavu (na špalek) obětovat se za někoho, ručit za někoho 

chtít hlavu někoho chtít někoho zabít/zničit 

nedat za někoho / něco hlavu neručit/neobětovat se za někoho 

padat / padnout na něčí hlavu připisovat se někomu, postihovat někoho 

položit hlavu za někoho / něco obětovat se za někoho 

prohnat si hlavu kulí / kulkou | prohnat si 

kuli/kulku hlavou 

zabít se střelnou zbraní 

propadnout (někomu) hlavou přijít o svobodu / právo na život 

přijít o hlavu být zabit 

riskovat (vlastní) hlavu riskovat život 

ručit za něco / někoho (svou) hlavou plně za někoho ručit 

strkat / strčit hlavu do oprátky / do pasti riskovat život 

utrhnout někomu hlavu pro něco / za něco potrestat někoho fyzicky/ slovně mu vyčinit 

(v)sázet / vsadit na něco (svou hlavu) zaručit se životem 

vypsat něco na hlavu někoho nabídnout peníze za dopadení někoho 

zkrátit někoho o hlavu useknout někomu hlavu 

 

Idiom / frazém s hlavou v ostatních 

významech 

Význam celého idiomu 

bát se vystrčit hlavu bát se vyjít 

bít/mlátit někoho hlava nehlava hodně někoho mlátit 

bít se / tlouct se do hlavy vyjádřit výčitky/sebekritiku 

držet hlavu zpříma chovat se hrdě a přitom čestně 

držet si hlavu v dlaních vyjádřit zadumanost 

házet / hodit někomu něco na hlavu 

přenechat něco na někom; odmítnout 

vypracovanou práci 

házet všechno za hlavu 

vůbec neřešit své povinnosti, zanedbat svou 

odpovědnost 

hodit/házet něco za hlavu nezabývat se něčím, neřešit něco 

hodit hlavou pokývnout hlavou na znamení nesouhlasu atd. 

chodit s hlavou v oblacích být snílek 

chytat se/ chytit se za hlavu vyjádřit zoufalství 

jít hlavou proti zdi jít neústupně za svým, usilovat o nemožné 

klopit hlavu vyjádřit stud nebo rezignaci 

kroutit / vrtět hlavou nad něčím vyjadřovat údiv nebo pochyby 

kývat / kejvat / pokývat / pokejvat hlavou vyjadřovat souhlas 

mýt / mejt / umýt / umejt někomu za něco hlavu vynadat někomu za něco 

Mít na hlavě máslo cítit vinu a s ní spojenou nejistotu 

nasadit někomu psí hlavu omlouvat někoho 
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nechat si srát na hlavu nevzepřít se, nechat se ponižovat 

nemít kam hlavu složit být bez přístřeší 

nevědět, kde [mu] hlava stojí mít hodně práce 

nosit hlavu / nos / bradu vysoko / vzhůru být pyšný 

odejít se vztyčenou hlavou odejít s hrdostí 

obnažit hlavu sundat si čepici apod. 

omlátit / otlouct / otloukat někomu něco o hlavu / 

palici / nos 

káravě něco připomenout, odmítnout něco 

pohodit / hodit hlavou kývnout na znamení nesouhlasu 

pokývat / pokejvat hlavou vyjadřovat souhlas 

pokývat / pokejvat/ pokývnout/ pokejvnout 

(někomu)  

hlavou na pozdrav 

kývnutím hlavy pozdravit 

pokyvovat hlavou vyjádřit nerozhodnost 

popadnout se / popadat se / chytit se/ chytat se za 

hlavu 

vyjádřit zoufalství 

poškrábat se na hlavě vyjádřit váhání, rozpaky 

potřásat / potřást (nad něčím) hlavou vyjádřit nedůvěru či obavy 

potřást hlavou vyjádřit pochopení nebo souhlas 

pozdvihnout hlavu k někomu vzhlédnout k někomu 

připadat na hlavu vztahovat se k jedinci 

rozbíjet si hlavu / čelo o něco marně se snažit 

rozsvítit někomu hlavu / lebku poranit hlavu 

sklopit / klopit hlavu vyjádřit zahanbení nebo rezignaci 

složit / sevřít / dát hlavu do dlaní vyjádřit rezignaci 

srát někomu na hlavu ponižovat někoho 

strčit na někoho / strkat na někoho / nasadit 

někomu psí hlavu 

pomlouvat někoho 

svěsit hlavu vyjádřit rezignaci, cítit hanbu 

sypat si hlavu popelem / popel na hlavu litovat něčeho 

tlouct hlavou do zdi / o zeď Vyjadřovat zoufalství 

tlouct se do hlavy vyjádřit výčitky/ sebekritiku 

umejt někomu hlavu vynadat někomu za něco 

věšet hlavu vyjádřit porážku 

vrtět hlavou nad něčím vyjádřit pochyby nebo údiv 

vzít někoho po hlavě něčím praštit někoho něčím 

vztyčit / zvednout hlavu vyjádřit odhodlání 

zavrtět / zakroutit hlavou vyjádřit nesouhlas nebo pochybnost 

zvedat hlavu projevit sebevědomí 

dát/ srazit hlavy dohromady poradit se s někým 

běží / utíká jako by mu hlava hořela rychle utíkat (pryč) 

běží / utíká jako když mu hlavu zapálí rychle utíkat (pryč) 

chodit jako bez hlavy / chodit jako bezhlavý chodit bezcílně 

letěl jako by mu nad hlavou hořelo rychle utíkat (pryč) 

je toho / je jich (tolik) / je to tak těžké, že /až mi 

jde z toho/z nich hlava kolem 

být něčeho příliš velké množství 

kouká, div si hlavu neukroutí usilovně se dívat 
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hlava na hlavě velké množství lidí ve vymezeném prostoru 

hlavou proti zdi jít si za svým bez ohledu na překážky 

korunovaná hlava Panovník 

s hrdě vztyčenou hlavou s vyjádřením hrdosti 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu vůdčí 

pozice 

Význam celého idiomu 

být / bejt hlavou něčeho mít vůdčí pozici v rámci organizace apod. 

hlava rodiny hlavní osoba s rozhodovacím právem v rodině 

hlava státu člověk v nejvyšší státní funkci 
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Příloha 6 - Tabulky českých idiomatických výrazů se srdcem 

Idiom / frazém se srdcem ve významu citů 
Význam celého idiomu 

naříkal / byl takový, div mi to srdce neutrhlo být smutný, zoufalý 

být jako bez srdce chovat se chladně, bezcitně 

být bez srdce nemít soucit 

cítit / mít srdce až v hrdle / krku být znepokojený, rozrušený 

dělat / udělat něco s lehkým srdcem dělat něco bezstarostně či bez výčitek 

dělat někomu těžké / těžký srdce dělat někomu starosti 

dělat si z něčeho / někoho těžké / těžký srdce dělat si z něčeho starosti 

dělat / udělat něco s těžkým / krvácejícím srdcem dělat něco nerad 

drásat / rvát / trhat někomu srdce trápit někoho, způsobovat emocionální bolest 

chytit někoho za srdce zalíbit se 

kápnout někomu do srdce trochu utrejchu zneklidnit někoho 

mít srdce být citlivý, soucitný 

mít s někým srdce mít soucit s někým 

mít něco na srdci chtít od někoho něco 

mít srdce (až) v kalhotách být vystrašený 

mít srdce až v krku / hrdle být vytrémovaný 

mít srdce z marcipánu být povolný 

mít srdce na pravém / pravým místě být soucitný a laskavý 

mít dobré / dobrý srdce být laskavý 

mít kamenné / tvrdé srdce / mít kamenný/tvrdý 

srdce | mít srdce z kamene postrádat soucit, být nelítostný 

mít měkké / měkký srdce být laskavý a snadno se poddat citovému nátlaku 

mít zlaté / zlatý srdce / srdce ze zlata být laskavý  

oblomit srdce někoho donutit někoho k laskavosti atd. 

postavit někomu / něčemu ve svém srdci oltář uctívat, vzhlížet k někomu 

rvát někomu srdce být emocionálně bolestivý 

trhat někomu srdce způsobovat emocionální bolest 

srdce z marcipánu / másla být poddajný 

dobré srdce být laskavý, soucitný 

s krvácejícím srdcem velmi nerad 

s lehkým srdcem rád 

měkké srdce být laskavý 

okoralé srdce být lhostejný 

široké / velké srdce nebýt monogamní 

s těžkým srdcem nerad 

tvrdé / kamenné srdce být citově odolný  

zlaté srdce | srdce ze zlata být dobrosrdečný 

mít široké / široký srdce milovat několik osob 

mít srdce (už) zadané / zadaný mít partnera, kterému jsem oddaný 

nosit někoho / něco v srdci milovat někoho 

přirůst někomu k srdci získat si něčí náklonnost 

vepsat se někomu do srdce získat si něčí trvalou lásku 
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vzít někoho u srdce citově na někoho zapůsobit 

zadat (své) srdce někomu dát někomu své srdce 

získat (si) srdce někoho získat si něčí lásku 

zlomit někomu srdce vyvolat v někom vášnivou lásku 

ztratit srdce silně se do někoho zamilovat 

dodat někomu srdce dodat někomu odvahy 

dodat si srdce dodat si odvahy 

mít srdce na něco mít odvahu na něco 

mít babské srdce být bojácný 

mít lví srdce být odvážný 

mít velké / velký srdce být statečný 

mít zaječí srdce být bojácný 

nemít (to) srdce nemít odvahu 

babské / zaječí srdce bojácný 

lví srdce odvážný 

být / jít / přicházet od / ze srdce být opravdový 

děkovat někomu z celého srdce někomu velice děkovat 

dělat něco od / ze srdce (rád) dělat něco s upřímností 

dát / vložit do něčeho (celé) srdce / celou duši dělat něco se zápalem 

jít někomu od / ze srdce být myšleno upřímně 

dělat něco celým srdcem dělat něco se zápalem 

milovat někoho celým srdcem někoho velmi/skutečně milovat 

mít srdce na dlani / jazyku být upřímný 

mít někoho ze srdce rád mít někoho opravdu rád 

mluvit / promluvit někomu od / ze srdce mluvit s upřímností 

nejít někomu od srdce nemyslet upřímně 

nosit srdce na talíři být zranitelný svou upřímností 

otevřít někomu své srdce / svou duši / své ledví důvěrně se někomu svěřit se svými city 

ze srdce / z (té) duše někomu něco přát opravdu někomu něco přát 

přát si něco celým srdcem / z (plna) srdce / z (té) 

duše něco si opravdu/velmi přát  

udělat něco ze srdce (rád) udělat něco s upřímností 

vložit do něčeho celé srdce / celou duši dělat s vervou 

vylít / vylévat (si) někomu srdce / duši důvěrně říct někomu o našich starostech 

od srdce se (někomu / něčemu) zasmát bez ostychu se zasmát 

celým srdcem | z celého srdce s upřímností 

od / ze srdce rád s radostí 

klást / vložit někomu něco na srdce přimět někoho, aby bral něco vážně 

ležet někomu na srdci mít o někoho starost  

mluvit / promluvit někomu do srdce pokárat někoho, kázat někomu 

nemoct něco přenést přes srdce nemoci se s něčím vyrovnat  

nepřenést něco přes srdce nevyrovnat se s něčím  

(lehko / těžko) přenést něco přes srdce vyrovnat se s něčím 

vložit někomu něco na srdce přimět někoho, aby bral něco vážně 

vzít si / brát si něco k srdci shledat něco důležitým a řídit se tím 
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Idiom / frazém se srdcem ve významu 

lokalizace Význam celého idiomu 

srdce Evropy uprostřed Evropy 

 

Idiom / frazém se srdcem v ostatních 

významech Význam celého idiomu 

být pěkný / hezký, že / až se na to / něj srdce 

směje být velmi pěkný 

pláče, až srdce usedá naříkavě pláče 

mít slabé / slabý srdce mít nemocné srdce 

přivinout někoho k srdci přitisknout k hrudi 

s (divoce/prudce) bušícím srdcem / s tlukoucím 

srdcem s rychle bijícím srdcem 

s tlukoucím srdcem vystrašeně, nervózně 
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Příloha 7 - Tabulky japonských idiomatických výrazů s okem 

Idiom / frazém s okem ve významu blízkosti 
Význam celého idiomu 

目と鼻の先 přímo před očima 

目の前に před očima 

目に近い blízko, u očí 

目と鼻の間 velice blízko 

 

Idiom / frazém s okem ve významu zraku Význam celého idiomu 

目を見開く vidět  

目が見える dívat se očima 

目が働く dívat se  

目がいい mít dobrý zrak 

目が悪い mít špatný zrak 

目に見えた předpovídat, odhadnout 

目に触れる vidět  

目に見る vidět na vlastní oči 

目につく stavět se na odiv, mít před očima, nesnášet 

目にたつ být zřetelný, nápadný 

目で見耳で聞く používat oči pro vidění a uši pro slyšení 

目に立てる dobře viditelný 

目を離れない neodtrhnout od něčeho oči 

目を引く přitahovat pozornost 

目を放つ odvrátit pohled, nedívat se na něco 

目を当てられない 
nemoci se na něco podívat (protože to vypadá 

žalostně atd.) 

目を疑う nevěřit očím 

目を見る vidět očima 

目が弱い mít slabý zrak 

目の暇がいる mít unavené oči 

目が腐る být špatný na oči, ztrácet zrak 

目がよくなる zlepšil se mi zrak 

目が減ずる zrak se zlepší 

目が合わない nepodívat se někomu do očí 

 

Idiom / frazém s okem ve významu Význam celého idiomu 

目が開く mít otevřené oči - být bdělý 

目がつぶれる mít zavřené oči - spát 

目にとまる mít na očích, dávat pozor na něco 

目を留める zastavit se na něčem očima, věnovat pozornost 

目をとめる utkvět na něčem pohledem 

目を掛ける pozorně něco sledovat 

目を開く otevřít oči 

目を配る věnovat pozornost 
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目が留まる věnovat něčemu pozornost, všimnout si něčeho 

目をとどめる 
zrakem se zaměřit na něco, upřeně něco 

pozorovat 

目を向ける stočit pozornost k něčemu 

目を澄ます bedlivě pozorovat 

目をつける 
být přilepený k něčemu očima, věnovat něčemu 

pozornost 

目をさえかけない 
ani se na něco nepodívat, nevěnovat něčemu 

pozornost 

目を塞ぐ zavřít oči 

目をつぶる zavřít oči, být ospalý 

目を眠る mít ospalé oči 

目を覚ます otevřít oči - probudit se 

 

Idiom / frazém s okem ve významu nádoby 

emocí 

Význam celého idiomu 

目にかどをたててにらむ propichovat pohledem 

目を奪われる okouzlit oči 

目が不自由だ oči mě neposlouchají 

目を引き口を引く vyjádřit myšlenky, emoce pomocí očí 

目につく potěšit oči, mít něco před očima (vzpomínky) 

目を見せる ukázat očima (emoci) 

目は口ほどものを言う oči toho vyjádří stejně jako ústa 

目に物を見せる zračit se v očích 

目に見える zračit se v očích 

目が驚く být překvapený 

目を驚かす překvapit někoho 

目を丸くする mít oči dokořán 

目を見はせる překvapit někoho 

目を見張る vyvalit oči 

目を皿ほどにする překvapením mít oči velké jako talíře 

目が覚める dívat se překvapeně 

目もおやに mít v očích úžas 

目を回す zakoulet očima překvapením 

目の色っを変える mít v očích (hněv, úžas…) 

目を赤める vypadat naštvaně, rozezleně 

目を怒らす mít rozzlobené oči 

目を三角にする vypadat rozzlobeně 

目を吊り上げる probodávat pohledem 

目が輝く oči září 

目が輝かす rozzářit oči 

目を喜ばせる potěšit oči 

目じりをさげる mít oplzlý výraz, když vidím někoho atraktivního 

目をかたきにする mít tvrdý pohled 

目がくらい mít tmavé oči 

目が細い mít malé oči 
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目が下がる mít oči s koutky, co se svažují ke straně 

目を細くする přivřít oči 

目鼻をつける dát něčemu konkrétní podobu 

目を見る vidět se, setkat se 

目をする mnout si oči 

目をそばだてる uhnout pohledem / dívat se koutkem oka 

目を抜く ošálit 

目を盗む ošálit 

目白押しに být v tlačenici lidí 

目が痛くなる mít bolavé oči 

目の旗がいたい oči bolí 

目がはれる mít zarudlé, napuchlé oči 

目がただれる mít nemocné oči, mít zarudlé oči 

目がつぶれる mít zavřené oči 

目を患う mít nemocné oči  

目を病む mít nemocné oči 

目のさやが外れる mít oči dokořán = nespat 

目を開いて s otevřenýma očima 

目が舞う před očima tančily hvězdičky = omdlévá 

目がくるべく točí se mu hlava 

目が回る protočily se mu panenky 

目を回す točí se mu hlava 

目がくれる zatmělo se mu před očima 

目が暗む zatmělo se mu před očima = ztrácí vědomí 

目が回る být překvapený 

目をポチポチ překvapením mrkat 

目を覚ます překvapením otevřít oči 

目が恥ずかしい trapný pohled 

目をしばたたく mrkat očima 

目を食わす mrknout 

目を潤ませる oči se zalily slzami 

目交ぜで知らせる mrknutím sdělit 

目に涙が浮かぶ mít slzy v očích 

目に涙がたまらない ronit slzy bez přestání 

目に涙がたまる oči se zalily slzami 

目をぬぐう otřít slzy 

目を覆う zakrýt si oči 

目を伏せる sklopit oči 

目を見上げる zvednout oči k něčemu 

目をそばだてる uhnout pohledem 

Idiom / frazém s okem v ostatních významech  

目がくらい mít tmavé oči 

目が細い mít malé oči 

目が下がる mít oči s koutky, co se svažují ke straně 

目を細くする přivřít oči 
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目鼻をつける dát něčemu konkrétní podobu 

目を見る vidět se, setkat se 

目をする mnout si oči 

目をそばだてる uhnout pohledem / dívat se koutkem oka 

目を抜く ošálit 

目を盗む ošálit 

目白押しに být v tlačenici lidí 

目が痛くなる mít bolavé oči 

目の旗がいたい oči bolí 

目がはれる mít zarudlé, napuchlé oči 

目がただれる mít nemocné oči, mít zarudlé oči 

目がつぶれる mít zavřené oči 

目を患う mít nemocné oči  

目を病む mít nemocné oči 

目のさやが外れる mít oči dokořán = nespat 

目を開いて s otevřenýma očima 

目が舞う před očima tančily hvězdičky = omdlévá 

目がくるべく točí se mu hlava 

目が回る protočily se mu panenky 

目を回す točí se mu hlava 

目がくれる zatmělo se mu před očima 

目が暗む zatmělo se mu před očima = ztrácí vědomí 

目が回る být překvapený 

目をポチポチ překvapením mrkat 

目を覚ます překvapením otevřít oči 

目が恥ずかしい trapný pohled 

目をしばたたく mrkat očima 

目を食わす mrknout 

目を潤ませる oči se zalily slzami 

目交ぜで知らせる mrknutím sdělit 

目に涙が浮かぶ mít slzy v očích 

目に涙がたまらない ronit slzy bez přestání 

目に涙がたまる oči se zalily slzami 

目をぬぐう otřít slzy 

目を覆う zakrýt si oči 

目を伏せる sklopit oči 

目を見上げる zvednout oči k něčemu 

目をそばだてる uhnout pohledem 

 

Idiom / frazém s okem ve významu pochopení Význam celého idiomu 

目先だけしか見えない rozumí jenom tomu, s čím je obeznámen 

目先がきく předvídat 

目がある mít odhad 

目がない nemít odhad 

目きかず nemít na něco oko 
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Idiom / frazém s okem ve významu vzhledu Význam celého idiomu 

目に入る vejít se do oka 

 

  



30 
 

Příloha 8 - Tabulky japonských idiomatických výrazů s uchem 

Idiom / frazém s uchem ve významu sluchu 
Význam celého idiomu 

小耳に挟む náhodou zaslechnout 

耳が痛い být nepříjemný na poslech 

耳が肥える mít dobrý sluch, mít ucho na něco 

耳が遠い mít špatný sluch 

耳が早い mít bystrý sluch 

耳にする zaslechnout 

耳にたこができる oposlouchat se 

耳につく oposlouchat se; utkvět v paměti 

耳に届く doslechnout se 

耳に入る doslechnout se 

耳に挟む zaslechnout 

耳を疑う nevěřit tomu, co slyším 

耳を貸す požádat o radu 

うちやすむ寝耳に聞く zaslechnout něco při odpočinku 

小耳に聞き挟む zaslechnout 

自分の耳で聞く slyšet osobně 

耳目に触れる zaslechnout 

耳目を驚かす překvapit 

寝耳へ水が入る zaslechnout něco neočekávaného 

寝耳に入る 
zaslechnout něco při spaní, zaslechnout něco 

překvapivého 

人の耳に恐る bát se, co lidé zaslechnou 

耳がうとい neslyšet, neposlouchat 

耳がかしこい mít dobrý sluch  

耳が堅い nahluchlý 

耳がかゆい poslechově nesnesitelný 

耳がきく  dobře slyšet 

耳がとどまる uchovat to, co jsem slyšel 

耳が留まる zapamatovat si, co jsem slyšel 

耳がない nemít dobrý sluch 

耳が汚れる slyšet něco nepříjemného 

耳が悪い mít špatný sluch 

耳で聞く poslouchat ušima 

耳にいい入れる zaslechnout, sdělit šeptem 

耳に痛い být nepříjemný na poslech 

耳に入る slyšet  

耳に聞きいれる slyšet a souhlasit 

耳に聞く poslouchat ušima 

耳にたこができる oposlouchat se 

耳に立つ nemoci dostat z hlavy to, co jsem slyšela 

耳に留まる slyšet, znít 

耳にとどめる slyšet něco a zapamatovat si to 
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耳に付く 
oposlouchat se, nemoci něco znova slyšet; 

pamatovat si 

耳にはいる je slyšet 

耳に触れる je slyšet 

耳のよそにきく slyšet to, co se mě netýká 

耳へ入る slyšet, znít 

耳を疑う nemoci uvěřit tomu, co jsem slyšel 

耳をおあう zakrýt si uši - neposlouchat 

耳を傾ける stříhat ušima - snažit se lépe slyšet 

耳を聞く poslouchat ušima 

耳を澄ます snažit se zaslechnout 

耳を立てる pozorně poslouchat 

みみをとどめる napínat uši 

聞く耳を持たない neposlouchat radu, varování 

聞き耳を立てる napínat uši 

耳を欹てる stříhat ušima 

片耳に聞く poslouchat jen jedním uchem 

耳が座る nepochopitelně přeslechnout 

耳をかたぶける natáčet uši - snažit se zaslechnout 

耳を振り立てる stříhat ušima - snažit se lépe slyšet 

 

Idiom / frazém s uchem v ostatních významech Význam celého idiomu 

寝耳に水 překvapivý 

耳に入れる slyšet od někoho, sdělit 

耳を揃える splatit dluh 

馬の耳に風 být zbytečný, nemít význam 

耳のあかをとってきく vyčistit si uši 

耳を洗う zaslechnout něco nechtěného; dobře slyšet 

耳をふさぐ zacpat si uši - neposlouchat 

耳をふたぐ zakrýt si uši - neposlouchat 

耳を掘る čistit si uši 

むかでが耳に入る stonožka leze do ucha 

¨ 
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Příloha 9 - Tabulky japonských idiomatických výrazů s nosem 

Idiom / frazém s nosem ve významu blízkosti 
Význam celého idiomu 

目と鼻 blízko 

目と鼻の先 blízko 

鼻に当てる mít něco blízko 

鼻の先 blízko 

鼻の先にいる být v blízkosti někoho 

鼻の先に取り付く vzít tesně před tím, než to někdo získá 

鼻の下がひまがない ukecaný 

 

Idiom / frazém s nosem ve významu čichu Význam celého idiomu 

鼻に掛ける smrdět, nesnášet něco 

鼻を突く pronikavě zavonět 

鼻がきかない mít špatný čich 

鼻がきく mít dobrý čich 

鼻欠け医者 lékař se špatnými znalostmi  

鼻に付く smrdět 

 

Idiom / frazém s nosem v ostatních významech Význam celého idiomu 

鼻が高い být pyšný 

鼻毛を抜く ošálit 

鼻毛を読まれる být ve spárech ženy, pro kterou je muž jen hrou 

鼻っ柱が強い mít tlustý nos 

鼻であしらう být k někomu chladný 

鼻を高くする nosit nos vysoko – být pyšný 

鼻を鳴らす mluvit nosem 

手鼻をかむ utřít si nos rukou 

鼻があぐらをかいている ohrnovat nosem 

鼻が詰まる mít ucpaný nos 

鼻が強い být tvrdohlavý 

鼻が低い mít malý nos 

鼻にかける chlubit se  

鼻の先をこすって chytnout se za nos, něco si uvědomit 

鼻を明かす zostudit někoho 

鼻を怒らす být rozčilený 

鼻をうごめかす hýbat nosem 

鼻をかむ smrkat 

鼻を高くする zpychnout 

鼻をつまむ chytnout někoho za nos 

鼻をひしぐ zranit ego, pošlapat pýchu 

鼻をふく čistit nos 

鼻をふさぐ zacpat si nos, odmítat 
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Příloha 10 - Tabulky japonských idiomatických výrazů s ústy 

Idiom / frazém s pusou ve významu mluvidla 
Význam celého idiomu 

大きな口を利く přehánět, zveličovat 

大口を叩く přehánět, zveličovat 

口が重い moc nemluvit nebo mluvit s obtížemi 

口が堅い neprozradit tajemství 

口が軽い být upovídaný 

口が腐っても neprozradit tajemství za žádnou cenu 

口が裂けても neprozradit tajemství za žádnou cenu 

口が酸っぱくなるほど opakovat varování/rady do oblbnutí 

口が滑る říct něco bez rozmyslu 

口が減らない mít poslední slovo 

口から先に生まれる být upovídaný 

口八丁手八丁 umět to dobře s rukama i pusou 

口も八丁手八丁 umět dobře makat i kecat 

口を利く dobře se vyjadřovat 

口を切る začít konverzaci 

口を酸っぱくして opakovat varování/rady zbytečně 

口を滑らせる prozradit tajemství apod 

口を揃える říct jednohlasně, říct to samé co ostatní 

口を出す vskočit do hovoru 

口を挟む vstoupit někomu do řeči 

口を割る začít konverzaci 

手八丁口八丁 umět to dobře s pusou i rukama 

減らず口を叩く bez přestání mluvit 

金が口をきく peníze mají moc 

他人の口から漏れる šířit se mezi lidma 

人に口をきかせない nenechat někoho mluvit 

人の口にある být promíláno, orálně se šířit mezi lidmi 

人の口には戸が立てられない nemoci zabránit tomu, aby lidé o něčem mluvili 

人の口をふさぐ umlčet někoho 

よろずの人の口に乗る stát se předmětem drbů 

 

Idiom / frazém ve významu trávicí soustavy Význam celého idiomu 

口にする dát do pusy - jíst, mluvit 

あいた口へもち mít náhodou štěstí 

大口に食う jíst velká sousta 

良楽口に苦し dobrá medicína chutná hořce 

 

Idiom / frazém s ústy v ostatních významech Význam celého idiomu 

開いた口が塞がらない být šokovaný něčím vystupováním 

ああんと口を開ける otevřít pusu dokořán 

大口をあく mít pusu otevřenou dokořán 
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大口をあける otevřít pusu dokořán 

かっと口をあいて otevřít pusu 
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Příloha 11 - Tabulky japonských idiomatických výrazů s hlavou 

Idiom / frazém s hlavou ve významu lokalizace 
Význam celého idiomu 

頭から od hlavy 

頭から足のつま先 od hlavy k patě 

頭から水を浴びたよう být překvapený 

頭をそろえる seřadit podle stejného standardu 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu rozumu Význam celého idiomu 

頭がいい být chytrý 

頭が堅い být hloupý, nechápavý 

頭から（に）湯気を立てる usilovně přemýšlet 

頭で理解する chápat rozumem 

頭にある pamatovat si 

頭につく pamatovat si 

頭をかく uvědomit si něco 

頭を使う používat rozum 

頭をひねる vymyslet něco 

頭を悪くする pokazit někomu hlavu 

アルコールが頭に来る být opilý 

かしらから黒煙を立てる usilovně přemýšlet 

 

Idiom / frazém s hlavou ve významu 

emocionálního smýšlení Význam celého idiomu 

頭に来る být naštvaný 

頭を抱える vyjadřovat zadumání 

頭が重たい mít starosti 

頭が重い mít starosti 

頭を絞まる trápit se něčím 

頭を悩ます trápit se 

頭をほぐす zbavit hlavu starostí 

 

Idiom / frazém s hlavou v ostatních 

významech Význam celého idiomu 

頭が上がらない nemoci se někomu rovnat 

頭隠して尻隠さず očividně něco zakrývat 

頭が下がる sklopit hlavu 

頭が痛い mít bolest hlavy 

頭が痛む mít bolavou hlavu 

頭が高い být pyšný 

頭が割れるように痛い mít hroznou bolest hlavy 

頭の黒いねずみ vybočovat z řady, být outsider 

頭を痛める zranit si hlavu 

頭を押さえる vyjádřit podřízenost 
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頭を壁にぶっつける narazit hlavou do stěny 

頭を下げる vyjádřit vděčnost apod. skloněním hlavy 

頭をたたく uvědomit si něco 

頭を縦に振る vyjádřit souhlas apod. kýváním hlavy 

頭をはる uvědomit si něco 

頭をもたげる zvednout hlavu 

頭を割る praštit do hlavy 

かしらを洗う umýt si hlavu 

かしらを打ち割る praštit někoho 

かしらをおろす sklonit hlavu 

頭を振る vrtět hlavou 

頭に毛がない být holohlavý 

頭を刈る ostříhat se  

頭をそる oholit hlavu 

頭を丸める být holohlavý 

かしらが白い mít bílé vlasy 

かしらの髪が立つ・上がる stojí mi vlasy na hlavě 

かしらの雪 mít vlasy bílé jako sníh 

かしらの髪が太る mít silné vlasy 
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Příloha 12 - Tabulky japonských idiomatických výrazů se srdcem 

Idiom / frazém se srdcem ve významu citů 
Význam celého idiomu 

心が通う chápat něčí pocity  

心を打つ dojmout, emocionálně zasáhnout 

心を奪う okouzlit, pobláznit 

心底 z hloubi srdce 

心を留める věnovat pozornost, dělat něco s vervou 

心に入れる považovat za důležité, opatrovat 

心が離れる vzdát něco 

心が留まる věnovat pozornost něčemu 

心を留める zalíbit se, zaujmout 

心をとらえる získat něčí srdce 

心を引かれる zaujmout, zalíbit se 

心に入る líbit se, proniknout do srdce 

心をやる rozptýlit se, uchlácholit 

心をそそる lákat, vzrušovat 

心が解ける ulevit srdci/emocím 

心とらおおかみのごとく být krutý 

心なし být krutý 

心が広い být velkorysý 

心を痛む zranit city 

心をいられる zneklidnit, emocionálně rozhodit 

心に任せる řídit se srdcem 

心のままなり podle srdce 

心行くばかり jít za srdcem 

心を堅くする obrnit srdce, zůstat neměnný ve své lásce 

心にからう být rozpolcený 

心にしみる být pohlcen nějakou emocí 

心に錠をおろす 
uzavřít v srdci - distancovat se od něčeho, 

zapomenout 

心にもあらず nemyslet vážně 

心に留める uchovat v srdci - pamatovat si 

心のうちがうれしい být šťastný 

心のうちが涼しい být emocionálně svěží 

心のうちが恥ずかしい cítit se trapně 

心のうちが無残である cítit se uboze, smutně 

心のうちを書く vyjádřit své emoce 

心がときめく být nervózní 

心が解ける emocionálně se uvolnit 

心が燃える být silně ovlivněn nějakou emocí 

心が行く jít za srdcem 

心から放つ nezabývat se něčím, dát emoce stranou 

心が離れる přestat se něčím trápit 

心が治る emocionálně se zotavit 
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心が晴れ晴れとする udělat si jasno v pocitech 

心が晴れる udělat si jasno v pocitech 

心が残る strachovat se o něco, trápit se něčím 

心がわっさりとなる rozveselit se 

心が静かに s klidným srdcem 

心苦しい srdce drásající 

心が一つである mít stejné pocity 

心も心もならず nebýt podle mé vůle 

心も空に být neklidný 

心をとる získat něčí srde 

心に掛かる tížit srdce, mít starosti 

心に掛ける myslet na něco, pamatovat na  

心を砕く dělat si starosti, trápit se 

心を配る věnovat něčemu pozornost, dávat na něco pozor 

心を許す důvěřovat 

心を置く nedůvěřovat 

心にあらず nemyslet vážně,  nebýt pravdou 

心のうちを推し量る odhadovat něčí povahu, skutečné city 

心を尽くす vydat ze sebe vše 

心のうちに祈念する modlit se upřímně 

心でほめて口でけなす to, co říkáme, je jiné, než co opravdu cítíme 

心と言葉が相違する skutečné pocity se liší od toho, co říkáme 

心を入れる dělat s vervou 

 

Idiom / frazém se srdcem v ostatních 

významech Význam celého idiomu 

心が躍る být šťastný 

心臓が弱い mít slabé srdce 

物心が付く mít duši/podstatu 

物の心を知る znát podstatu věcí 

 

 

 


