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Anotační list 

 
Abstrakt v českém jazyce: 
 

Cílem bakalářské práce je popsat lexikum na území dnešního Belgického království, a 

to na základě jeho zastoupení v metalingvistickém korpusu, který bude vycházet z údajů 

obecného slovníku francouzštiny Le Petit Robert. Bakalářský úkol bude rozvržen do dvou 

hlavních celků, teoretického základu a praktické části. Při definici teoretických východisek se 

zaměříme na jazykovou situaci v Belgii a obecnou charakteristiku belgicismů. Následně bude 

vytvořen korpus slov, který bude vycházet z dat získaných na základě analýzy vybraného 

slovníku. Jednotlivé belgicismy budou poté definovány, hlouběji charakterizovány a opatřeny 

příslušnými komentáři. V poslední části práce bude proveden výzkum na základě dotazníku, 

jehož prostřednictvím se pokusíme vystihnout a popsat užití vybraných belgicismů ze strany 

rodilých mluvčích. 

Klíčová slova: 

Francouzština, belgicismy, metalingvistický korpus, valonský dialekt, lexikální změny, 
dotazník 

 

Abstrakt v anglickém jazyce: 

The aim of the thesis is to describe the lexicon in the territory of today’s Kingdom of 

Belgium and its representation in the metalinguistic corpus, which is based on the data of a 

French dictionary Le Petit Robert. The bachelor's thesis will be divided into two main units, a 

theoretical basis and a practical part. In the theoretical part, we will focus on the language 

situation in Belgium and the general characteristics of belgicisms. Subsequently, a corpus of 

words will be created, based on the data obtained from the analysis of the selected dictionary. 

Individual belgicisms will then be defined, and more appropriately characterized. In the last 

part of the thesis we will conduct research based on a questionnaire through which we will 

attempt to describe the use of selected belgicisms by native speakers. 

Key words: 

French, belgicism, metalinguistic corpus, Walloon dialect, lexical change, questionnaire 
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Úvod 

 

Ve druhém ročníku bakalářského studia jsem díky programu Erasmus+ 

měla příležitost po dobu zimního semestru studovat na belgické univerzitě. 

V jednom z nejdůležitějších měst Valonska, Lutychu, vzrostl můj zájem o hlubší 

poznání jazykové situace na území tohoto regionu. Vzhledem ke svému 

ročnímu pobytu na jihu Francie, který proběhl po absolvování maturitní zkoušky, 

jsem si nemohla nevšimnout jistých lexikálních, ale i syntaktických odlišností 

v užívaném francouzském jazyku. Proto bych se ráda v této práci hlouběji 

zaměřila na lexikum, které je dnes běžně užívané na frankofonním území 

Belgie.  

Oficiální jazyky jsou v Belgii uznány tyto: francouzština, nizozemština a 

němčina. Díky jejich vlivu je více než pravděpodobné, že francouzština na tomto 

území bude mít jisté specifické změny oproti francouzštině v metropolitní 

Francii, a to jak na úrovni syntaxe, tak i v gramaticko-lexikální sféře.  

Práce se bude hlouběji zaměřovat na belgicismy na tomto území. Za cíl 

si klade lexikum shrnout, opatřit komentáři a zjistit, jak jednotlivé odlišnosti 

vznikaly, jakého jsou původu a jak se užívají. S pomocí několika slovníků 

obecné francouzštiny a slovníků belgicismů bude vytvořen jistý přehled o jejich 

užívání. Zdali jsou jednotlivé belgicismy opravdu užívány rodilými mluvčími, 

zjistíme díky dotazníkovému šetření. 

Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část 

vykresluje postupný vývoj francouzského jazyka na tomto území, a to za pomocí 

informací o demografické struktuře obyvatelstva, stručného historického 

výkladu a analýzy jazykové situace. Je rozdělena do čtyř kapitol, které nastíní 

výchozí informace pro hypotézu. 

Nejdříve si v teoretické části řekneme, jak se vyvíjela jazyková situace 

na území dnešního Belgického království, a tedy jak došlo k takové jazykové 

diverzitě, která dnes pokrývá celý stát. Na relativně malém území existují tři 

úřední jazyky a několik dialektů. Je zcela nemožné, aby si každý z jazyků 

zachoval svou původní podobu a nebyl ovlivněn jazyky ostatními. Obzvlášť 

v dnešním globalizovaném světě, kde díky novým médiím, jako je internet, 

televize nebo rádio, máme možnost být nablízku ostatním jazykům. Každý z 
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nás je dnes v každodenním kontaktu s velkými jazyky, jako je například 

angličtina, španělština, nebo i francouzština. V Belgii je většina 

administrativních nápisů dvojjazyčná – francouzská i holandská. Nápisy na 

produktech dostupných v obchodě, rádiové stanice či reklamy na internetu 

bývají také bilingvní. Němčina bývá často opomíjena, jakožto nejméně užívaný 

jazyk v této zemi, nicméně jistý vliv má bezesporu také. 

Práce se dále hlouběji zaměří na belgicismy z teoretického hlediska. 

Vysvětlíme si historii pojmu belgicismus, jeho vývoj a typologické zařazení. 

Připouštíme, že dělení belgicismů může být různé a lingvistických teorií je 

vícero. 

Zmíněna bude také tendence uznávání jednotlivých belgicismů ze strany 

obecných slovníků francouzského jazyka a jejich přibývání v těchto dílech, a to 

zvláště díky odbornému středisku, které se studiem belgicismů zabývá. 

Praktická část bakalářské práce bude rozdělena do dvou kapitol, které 

díky analýze korpusu a pomocí dotazníkového šetření potvrdí nebo vyvrátí 

hypotézu o užití belgicismů rodilými mluvčími. 

Praktická část bakalářské práce si klade za cíl jednotlivé odlišnosti 

v lexiku hlouběji popsat, rozvést a opatřit příslušnými komentáři. Nejprve je ale 

zapotřebí vytvořit korpus slov, který jednoduše a přehledně shrne dané lexikální 

výrazy. Tento korpus bude vytvořen z údajů ve slovníku obecné francouzštiny 

Le Petit Robert. V elektronickém vydání z roku 2014 budou vyhledány 

jednotlivé výrazy podle kritérií, která si stanovíme v příslušné kapitole praktické 

části této práce. Zhotovený korpus dále roztřídíme, zanalyzujeme a uvedeme 

jeho výsledky. 

Jednotlivá slova z korpusu budou typologicky zařazena. 

Předpokládáme, že většina belgicismů bude výpůjčkou z valonštiny nebo bude 

vycházet z vlámského výrazu. Srovnáme si tedy v tabulce počet takových 

výrazů oproti belgicismům jiného původu. 

Dále budou jednotlivá slova zařazena do lexikálních polí, díky čemuž 

bude jednoduché zjistit, v jakých situacích se belgicismy užívají nejčastěji. 

Abychom mohli potvrdit naši hypotézu nejen z teoretického, ale i 

z praktického hlediska, využijeme metody dotazníkového šetření. Díky 

dotazníku zjistíme, zdali údaje ve slovníku jsou aktuální a odpovídají reálné 

situaci na tomto území. 
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Cílem této bakalářské práce je tedy podat přehledný souhrn lexikálních 

belgicismů, a to jak teoretickým způsobem pomocí slovníku, tak praktickým 

způsobem pomocí respondentů v dotazníkovém šetření. 
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Teoretická část 
 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do čtyř kapitol, které 

nastíní současný demografický stav Belgického království, jeho historický vývoj 

včetně pohledu na vývoj francouzského jazyka na tomto území a dále vysvětlí 

pojem belgicismus a jeho charakteristiku. Vysvětlíme si, co jsou to belgicismy 

z typologického hlediska, a uvedeme konkrétní příklady. Chronologicky si 

shrneme, jakým způsobem jsou jednotlivé lexikální výrazy přidávány do 

slovníků obecné francouzštiny jakožto belgicismy a které výzkumné středisko 

na tom má největší podíl. Hlavním cílem této části je ucelit teoretický přehled o 

belgicismech jako takových a zasadit práci do širšího kulturněhistorického 

kontextu, jenž poslouží jako výchozí bod pro praktickou část bakalářské práce. 

1. Základní demografické údaje 

 
Hlavním předmětem předložené bakalářské práce je výzkum jazykové 

situace v Belgii s ohledem na přítomnost lexika ve slovníku Le Petit Robert. 

Nežli ovšem přejdeme ke konkrétnímu stanovenému popisu jevu, považujeme 

za nutné uvést jazykovou situaci v Belgii do širších souvislostí a ujasnit, z čeho 

je tento stát tvořen.1 

Na území o velikosti 30 528 km2 dnes žije přibližně 11,3 miliónů obyvatel 

(11 358 357 obyvatel k 1.1.2018). Pokud si spočítáme hustotu osídlení, zjistíme, 

že Belgické království tak patří mezi země s jednou z největších hustot osídlení 

v Evropě.  

Na tomto relativně malém území se nachází tři společenství, které jsou 

rozdělené na základě jazyků. Jedná se o Vlámské společenství (niz. Vlaamse 

Gemeenschap), Francouzské společenství (fr. Communauté française) a 

Německojazyčné společenství (něm. Deutschsprachige Gemeinschaft). Tyto 

územní celky se od sebe kulturně, politicky i sociolingvisticky výrazně odlišují, 

a to z několika důvodů. Prvním z nich je historický vývoj. Belgické království, 

které vzniklo roku 1830 odtržením od Nizozemí, je dnes federací.2 Pokud 

bychom chtěli Belgické království rozdělit na základě územního principu, pak 

                                            
1 Veškeré statistické údaje lze najít na webu: https://www.belgium.be, konzultováno 

14/06/2018. 
2 HULICIUS, Eduard. Stručná Historie Států: Belgie. Praha: Libri, 2006, str. 123-126. 

https://www.belgium.be/
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dostaneme Vlámský region (Flandry, niz. Vlaams Gewest, něm. Flandern), 

Valonský region (fr. Région Wallonne, něm. Wallonie) a Region Brusel-hlavní 

město (niz. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, fr. Région de Bruxelles-Capitale, 

něm. Die Region Brüssel-Hauptstadt). 

Každý z těchto regionů a také každé společenství je zastoupené 

vlastním legislativním orgánem, tj. parlamentem, a dále orgánem exekutivním, 

tedy vládou (s výjimkou Vlámska a Vlámského společenství, ti mají vládu i 

parlament dohromady). V Belgii působí celkem 6 vlád a 6 parlamentů 

dohromady s federálními orgány. 

Úředním jazykem Vlámského regionu je nizozemština. Tímto jazykem 

hovoří přibližně 57,8 % populace, konkrétně 6 477 804 obyvatel (k 1.1.2016).3 

Hlavním městem je Brusel, který je také sídlem vlámské vlády a vlámského 

parlamentu. Další známá města jsou například Antverpy, Gent nebo Bruggy. 

Valonsko neboli Valonský region, je domovem 32 % obyvatel Belgie (k 

1.1.2016 žilo ve Valonsku 3 602 216 obyvatel). Přesto, že je tento region 

převážně frankofonní, úředním jazykem je nejen francouzština, ale také 

němčina. Tou hovoří obyvatelé několika málo obcí, které ještě do roku 1918 

patřily Německu a dnes tvoří Německou komunitu Belgie.4 Hlavním městem je 

Namur, v němž rovněž sídlí valonská vláda a valonský parlament. 

Region Brusel-hlavní město se svými 1,2 miliony obyvatel tvoří enklávu 

ve Vlámském regionu, leží ale nedaleko Valonského regionu. Úředními jazyky 

jsou francouzština a nizozemština, přesto je jeho obyvatelstvo převážně 

frankofonní. Počet frankofonních obyvatel se uvádí v rozmezí od 75 % do 90 

%. Důvodem tohoto procentuálního rozpětí je fakt, že Vlámové mají tendenci 

podceňovat množství frankofonních obyvatel, dalším z důvodů může být 

nekonzistentní sčítání bilingvních občanů. 

Je nutno dodat, že lingvistická hranice mezi Vlámskem a Valonskem ne 

vždy kopíruje hranici geografickou, proto lze na vlámském území najít 

frankofonní obce, a naopak na valonském území obce převážně nerlandofonní. 

V okolí hlavního města, které je součástí Vlámska, je velké množství malých 

obcí, jež jsou převážně frankofonní. 

                                            
3 Veškeré statistické údaje lze najít na webu: https://statbel.fgov.be/fr, konzultováno 
15/06/2018. 
4 HULICIUS, 2006, op. cit., str. 123-159. 

https://statbel.fgov.be/fr
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2. Stručné dějiny Belgie 

 

Historický vývoj tohoto státu jde ruku v ruce s jazykovou evolucí na tomto 

území. Abychom jasněji a srozumitelněji dokázali popsat lexikum francouzštiny 

a jeho mluvčí v Belgii, je potřeba nejdříve pochopit historický kontext. 

2.1 Původní obyvatelé 

Vzhledem k lexikálním potřebám této práce není třeba zmiňovat původní 

obyvatele z dob prehistorických, jelikož měli na vývoji jazyka pramalý podíl. 

Důležité je ale zmínit příchod keltských Galů na území dnešního Nizozemska 

v 7. století před naším letopočtem. Asi o sto let později je vystřídali Belgové, od 

kterých se odvozuje dnešní název tohoto státu. Belgové fyzicky připomínali 

Germány, avšak stále hovořili keltským dialektem. Pojem stát jim byl ale cizí.5 

2.2 Příchod Římanů a vpád Germánů 

V době, kdy Římani začali obsazovat Galii, bylo území dnešní Belgie 

národnostně i jazykově velmi nesourodé. V roce 57 před n.l. Julius César 

obsadil území Belgie, ta byla dále romanizována a zůstala pod Římskou 

nadvládou po dalších 450 let. Stát prosperoval, obzvlášť po ekonomické 

stránce.6 

Na konci 3. stol. n.l. je provincie Belgica rozdělena na tři provincie: 

Germania inferior, Belgica prima a Belgica secunda.7 Okolo roku 255 zemi 

napadli Germáni a slábnoucí císařství se jen těžce bránilo. V roce 306 přišel 

k moci Konstantin a začal obyvatele dnešní Belgie obracet na křesťanskou víru. 

Císařství postupně zanikalo, dále přicházely různé kmeny, včetně Franků, kteří 

si zde založili slavné království.8 

Lidé žijící na území Belgie stále nebyli nijak sjednocení: na relativně 

malém území vedle sebe žili lidé s tradicemi a kulturou jak románskou, tak 

germánskou. 

                                            
5 DUMONT, Georges-Henri. Histoire de la Belgique. Nouvelle éd. revue et augmentée. 

Bruxelles: Cri, [1997], str. 12. 
6 HULICIUS, op. cit., str. 20. 
7 HULICIUS, op. cit., str. 21. 
8 DUMONT, op. cit.., str. 25-26. 
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Frankové se hojně přemisťovali, a díky tomu se románský jazyk mezi 6. 

a 12. stoletím přesunul mezi Severní moře a Brabant, zatímco region více na 

východ mezi Aix-la-Chapelle a Saint-Trond zůstal pogermánštěn.9 

2.3 Vrcholný středověk 

Za vlády Chlodvíka se zemi dařilo, Karlovci postupně zemi utužovali a 

Karel Veliký v roce 800 obnovil císařský titul.10 Po rozdělení císařství 

Verdunskou smlouvou v roce 843 se zrodily dva nové silné státy budoucí 

Evropy: Francie a Německo. Mezi nimi dnes právě leží Nizozemsko, Belgie a 

Lucembursko.11 

 

Mapa 1: geografické rozdělení císařství12 

 

Tou dobou je území Belgie napadáno Vikingy. Boje se táhly téměř celé 

století a až roku 891 císař Arnulf Korutanský vyhrál nad Vikingy v bitvě na břehu 

řeky Dilje.  Jelikož se na císařskou moc ale nedalo spoléhat, brzy nato se na 

území Flander a Lotrinska začala vytvářet hrabství, knížectví a vévodství. Ta 

                                            
9 DUMONT, op. cit.., str. 28. 
10 DUMONT, op.cit., str. 38-44. 
11 DUMONT, op.cit., str. 51. 
12 Mapa převzata z: DUMONT, op.cit., str. 52. 
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pak byla základem dnešní Belgie a Nizozemska. K tomuto období je vztahován 

původ lingvistické hranice mezi románskými a germánskými národy.13 

2.4 Lutyšské biskupství 

Dalším významným obdobím v historii Belgie je Lutyšské biskupství. 

Císař Oto I. v roce 972 svěřil část území táhnoucí se podél řeky Mázy Notgerovi, 

lutyšskému biskupovi, který se stal prvním mocným knížetem-biskupem 

lutyšským. Notger se stal díky své moci rádcem čtyř císařů. Lutyšské biskupství 

se tak stalo jedním ze států Svaté říše římské národa německého. 14 

Území Belgie tak zůstává až do roku 1794 rozděleno primárně na tyto 

dva odlišné územní celky: Lutyšské biskupství a Jižní Nizozemí. Oba tyto státy 

mají rozdílnou historii. Koncem 18. století však díky revolučním tendencím 

biskupství zaniká a je opět připojeno k Francii.15 

Po stoleté válce náleží zbytek belgického území spolu s dnešním 

Nizozemskem Vévodství Burgundskému. Jeho vládci jsou vazalové 

francouzského krále. Zemi se za vlády Filipa III. Dobrého a jeho syna Karla 

daří.16 Po jejich smrti k moci přichází Habsburkové.17 

V průběhu 18. století vzrůstá národní „belgické“ cítění a mladí Belgičané 

se scházejí v exilu v Paříži.18 O tři roky později Francie anektuje veškerá území 

dnešní Belgie19 a začíná rozsáhlé pofrancouzštění belgické elity.  

V tomto kontextu si dovolujeme připomenout jazykovou situaci. Až do 19. 

století se na území Jižního Nizozemí hovořilo dvěma jazyky: germánskou 

vlámštinou, ale také francouzským dialektem – valonštinou. Datovat přesně 

tento fakt nelze, je ale jisté, že původ románského jazyka lze přiřadit rozdělení 

území mezi Galo-Římany. Frankové zase na konci starověku přinesli 

předchůdce vlámštiny.20 

                                            
13 HULICIUS, 2006, op. cit., str. 35. 
14 HULICIUS, op.cit., str. 38. 
15 HULICIUS, op.cit., str. 107. 
16 DUMONT, 1997, op. cit., str. 137-146. 
17 DUMONT, op.cit., str. 166. 
18 BOULANGER H. L' Affaire des « Belges et Liégeois unis », (1792-1793). In: Revue du 
Nord, 1ᵉ année, n°3, août 1910. pp. 216-244. [online]. [citace z 12.06.2017]. (dostupné z 
www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1910_num_1_3_1175). 
19 DUMONT, op.cit., str. 386. 
20 HULICIUS, op.cit., str. 109. 

https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1910_num_1_3_1175
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2.5 Vznik konstituční monarchie 

V jižní části tohoto dnešní Belgie žili převážně katolíci, zatímco na severu 

byli protestanté. Moc se čím dál tím víc utužovala a stát byl autoritativní.21 

V roce 1830 proto propukla revoluce, ve které Belgičani zvítězili nad Holanďany. 

Nový stát byl celosvětově uznaný a politicky neutrální. O rok později se Belgie 

stala konstituční monarchií s králem Leopoldem I. Francouzský jazyk, tou 

dobou užívaný hlavně belgickou elitou, byl zvolen jako jediný oficiální jazyk, 

přesto však nadále lidé hovořili jazyky regionálními.22 

2.6 Světové války a současnost 

V průběhu 19. století Belgie díky zásobám uhlí a oceli ekonomicky 

prosperovala. Stala se průmyslovou silou Evropy, a dokonce si držela zámořské 

kolonie. 

Během první světové války Belgie utrpěla značné ztráty a území bylo 

velmi poničeno. Následovala první okupace Německem. Před druhou světovou 

válkou byla Belgie oficiálně neutrální a bojovala za neutralitu ostatních zemí 

k zajištění míru v Evropě. Později však došlo k druhé okupaci Německem a král 

Leopold III. na jednu stranu podporoval vládu v exilu, na druhou však pořádně 

nebojoval proti okupantům. Vznikaly fašistické politické strany.23 

Po druhé světové válce se Belgie stává zakládající zemí NATO a dnešní 

Evropské unie.24 V průběhu celé druhé poloviny 20. století se frankofonní a 

nizozemsky hovořící obyvatelé Belgie snášejí, ale pokusy o rozdělení zde zcela 

jistě jsou. Díky nim vznikly různé reformy, včetně zákonu z roku 1961, který 

uznal jako oficiální jazyky francouzštinu, holandštinu a němčinu.25 V roce 1993 

se díky reformám stala Belgie federálním státem.26 

 

  

                                            
21 HULICIUS, op.cit., str. 117-118. 
22 HULICIUS, op.cit., str. 123-126. 
23 HULICIUS, op.cit., str. 142-154. 
24 HULICIUS, op.cit., str. 156-157. 
25 HULICIUS, op.cit., str. 159. 
26 HULICIUS, op.cit., str. 162. 
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3. Současná jazyková situace v Belgii 

 
Jak již bylo řečeno výše (kapitola 1), v Belgickém království jsou uznány 

jako oficiální jazyky nizozemština, francouzština a němčina. Pokud si spočítáme 

počet mluvčích, zjistíme, že je v Belgickém království přibližně 60 % 

nizozemsky hovořících, 40 % francouzsky hovořících a méně než 1 % německy 

hovořících občanů. Jak k takové jazykové diverzitě pravděpodobně došlo, jsme 

si shrnuli v předešlé kapitole.27 

Je však nutné se dále zaměřit na francouzštinu, kterou užívají rodilí 

mluvčí Belgie. Díky bohaté historii, národnostní a kulturní nesourodosti je jasné, 

že oproti standardní francouzštině rodilých mluvčích Francie se bude slovní 

zásoba v určitých rysech odlišovat.  

Fonetické rozdíly zkoumali již například Jacques Pohl, Louis Remacle, 

Léon Warnant nebo v současnosti se jimi zabývají výzkumníci z centra Valibel, 

o kterém si řekneme později (kapitola 4.6). Méně probádané jsou 

morfosyntaktické odlišnosti. Některé jsou ale zmíněné v dílech jako je například 

Le Bon Usage nebo (Nouveau) Dictionnaire des difficultés du français 

moderne.28 

Největší zastoupení odlišností je možné pozorovat v lexiku. Právě v něm 

nalezneme nejvíce rozdílů, proto bylo také zatím nejhlouběji zkoumáno. Rozdíly 

ve slovní zásobě mezi Francií a Belgií byly v průběhu několika staletí více či 

méně kvalitně probádány a popsány. 29 

Vzhledem k tomu, že některé lexikální, ale i gramaticko-syntaktické jevy 

nejsou vlastní celému území Belgie, ale pouze určitým regionům, hovoříme o 

francouzštině v Belgii, ne o belgické francouzštině.30 Rozmanitost tohoto 

románského jazyka v rámci jedné země je překvapivá, vezmeme-li v úvahu i její 

rozlohu. 

Důležité je také zmínit, že dnešní politická hranice mezi Francií a Belgií 

není hranicí přirozenou a nekopíruje hranici lingvistickou, za což může 

                                            
27 Veškeré statistické údaje lze najít na webu: https://www.belgium.be, konzultováno 
14/06/2018. 
28 FRANCARD, Michel. Dictionnaire des belgicismes. 1re édition. Bruxelles: De Boeck 
Duculot, 2010. Str. 7. 
29 FRANCARD, op. cit.., str. 7. 
30 FRANCARD, op. cit.., str. 11. 

https://www.belgium.be/
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historický vývoj. Velké množství belgicismů, které budeme nadále v této práci 

zmiňovat, se vyskytuje například i u obyvatel žijících na francouzském území 

poblíž belgické hranice.  

3.1 Románské jazyky a dialekty na území Belgie31 

Geograficko-politický název Valonsko je poměrně novým pojmem. Jeho 

vznik se datuje roku 1844. Na tomto území se však nachází ne méně než čtyři 

regionální jazyky: valonština, pikardština, lotrinština, pro kterou se v Belgii užívá 

spíše termín gaumais než lorrain, a regionální jazyk chapenois. Valonština je 

přítomna v majoritní většině frankofonní Belgie. Z těchto čtyř regionálních 

jazyků však už přežívá právě jen valonština a pikardština. Lotrinština, a hlavně 

jazyk chapenois už existuje pouze u pár mluvčích velmi vysokého věku. 

Tyto jazyky zanechaly velký vliv na lexikum moderní francouzštiny na 

tomto území. Jednotlivé rozdíly, jak již bylo řečeno, se liší region od regionu. 

Valonsko jako takové je sociálně nesourodé, přesto, že se situace za 

posledních 100 let velmi zlepšila. Stále zde lze však najít velké ekonomicko-

sociální rozdíly mezi lidmi z měst, jako jsou například Brabant či Namur, a lidmi 

z okolí uhelných dolů v provincii Hainaut a okolí Lutychu. Tento fakt zanechal 

stopy i na slovní zásobě jednotlivých mluvčích.  

  

                                            
31 FRANCARD, op. cit., str. 10-11. 
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Mapa 2: regionální jazyky Valonska32 

 

  

                                            
32 Mapa převzata z: FRANCARD, op. cit.., str. 10. 
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4. Vymezení termínu belgicismus 

 
Pokud si zadáme heslo „belgicisme“ do Googlu, první definice, kterou 

nám vyhledávač nalezne, bude definice z internetového slovníku Wiktionary. 

Podle tohoto slovníku, který vzniká na základě přispívání pod licencí Creative 

Commons, je belgicismus jakákoliv zvláštnost mluvená v Belgii. Jedná se o 

slovní zásobu, ustálená slovní spojení nebo jiné výrazy ve francouzském 

jazyce, které se liší od francouzštiny v metropolitní Francii. Vznikají ze starých 

francouzských, holandských nebo valonských dialektů a zanechávají stopy na 

území dnešního Valonska, severní Francie a části francouzského Švýcarska. 33 

Pokud se však konkrétní belgicismus užívá na území jiné země, než je 

Belgické království, nelze už pak hovořit o belgicismu. Příkladem může být 

výraz pro číslovku sedmdesát „septante“. Tento výraz, užívaný v Belgii, je brán 

za belgicismus, zatímco ve Švýcarsku, kde je také běžně užívaný, již 

belgicismem není. Dále za belgicismy mohou být považovány administrativní 

názvy, jako je například „athénée“ (typ střední školy v Belgii) „accises“ 

(speciální typ daně v Belgii) nebo „bourgmestre“ (vládní zastupitel v dané 

obci).34 

Verze slovníku Le Petit Robert z roku 2014 zase definuje belgicismus 

jako slovo, styl nebo nějaké specifikum francouzštiny používané na území 

Belgie. Tato definice se shoduje s definicí z internetového slovníku Wiktionary. 

Le Petit Robert dále odkazuje na flandricismy a valonismy, ale hlouběji 

nerozebírá původ konkrétních belgicismů.35 

Michel Francard ve svém článku Variation diatopique et norme 

endogène. Français et langues régionales en Belgique francophone zmiňuje 

první pojetí slova belgicismus jazykovými puristy. Ti belgicismy chápali jako 

jazykové výpůjčky z kontaktních jazyků (konkrétně holandštiny a valonštiny), 

ale také jako výpůjčky z různých forem populární nebo slangové francouzštiny, 

bez jakéhokoliv regionálního kontaktu s Belgií. Tento přístup se však v průběhu 

                                            
33 Wiktionary [online], konzultováno 09/07/2018. Dostupné z: 
https://fr.wiktionary.org/wiki/belgicisme. 
34 REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le nouveau petit Robert : dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française. Nouv. éd. millésime. Paris : Dictionnaires 
Le Robert, 2009. 
35 REY, Alain, et al. Le Petit Robert [CD-ROM], Paris : Le Robert, 2014. 
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nadcházejících staletí změnil a postupně se pročistil právě od oněch forem 

populární nebo slangové francouzštiny, a zůstaly pod tímto pojmem pouze 

jazykové výpůjčky z kontaktních jazyků na území Belgie.36 

4.1 Geografické zařazení belgicismů 

Pokud nazýváme quebecismy taková slova, která se užívají na území 

Quebeku v Kanadě a liší se od normativní francouzštiny, pak bychom měli 

nazvat a jasně definovat belgicismy jako součást dialektu, který se užívá na 

frankofonním území Belgie. Nicméně tak jednoduché to není. Určitě existují 

slova, která jsou plošně užívaná na celém území frankofonní Belgie, a ne jinde 

ve frankofonním světě, nicméně takových slov je málo. Jak lze zjistit ze studie 

metalingvistického korpusu v praktické části této práce, většinu výrazů lze 

objevit i v jiných frankofonních zemích. Velice často tak například zjistíme, že 

konkrétní užívaný výraz je také běžný pro Kanadu, Lucembursko, Burundi nebo 

třeba Kongo.  

Zvláštním případem je také hlavní město Brusel. Už jen fakt, že Brusel 

byl až do 19. století převážně nerlandofonní, kdežto dnes je z velké části 

frankofonní, nám jasně říká, že jazyková (a především lexikální) situace bude 

odlišná od té v Lutychu, hlavního města Valonska. Vznikaly zde lexikální rozdíly 

od frankofonního Valonska, příkladem je slovo kobliha, francouzsky „beignet“, 

valonsky „croustillon“ a bruselsky „smoutebolle“.37 

Díky poměrně malé rozloze Belgie, hustému zalidnění a způsobu 

dnešního života, kdy každý cestuje za hranice své obce, ať už za prací nebo za 

vzděláním, se však lexikum promíchalo a většinu výrazů nalezneme na všech 

území frankofonní Belgie. Z tohoto důvodu jsou slovníky belgicismů sjednocené 

a většinou nedělají rozdíl mezi francouzštinou v Bruselu a francouzštinou ve 

Valonsku. 

Je také zapotřebí zmínit fakt, že velká část lexika typického pro centrum 

Bruselu zanikla anebo přežívá jako pozůstatek dob minulých v literárních a 

divadelních dílech. 38 

                                            
36 FRANCARD, Michel. Variation diatopique et norme endogène. Français et langues 
régionales en Belgique francophone, [online]. 2010, konzultováno 18/06/2018. Dostupné z: 
https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2010-3-page-113.htm#re9no166. 
37 FRANCARD, Dictionnaire des belgicismes, op. cit., str. 9. 
38 FRANCARD, Dictionnaire des belgicismes, op. cit. str. 10. 
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4.2 Belgicismy podle oblasti šíření39 

  4.2.1 Belgicismy s omezenou distribucí 

Jedná se o takové belgicismy, které jsou úzce spojené s konkrétním 

geografickým místem a nešíří se dále. Tyto belgicismy jsou užívané pouze na 

daném geografickém místě a ostatní obyvatelé Belgie je stále neznají nebo jim 

nerozumí. 

Příkladem těchto belgicismů jsou slova jako „brol“ (n.m.), francouzsky 

„désordre“ (nepořádek) nebo „zinneke“ (n.m.), francouzsky „bâtard“ (bastard). 

Oba tyto výrazy jsou známé pouze v aglomeracích Bruselu a jedná se o 

výpůjčky z vlámštiny.  

Pokud bychom měli uvést pár příkladů z Lutychu, pak to jsou slova jako 

„bonbon“ (n.m.), které zde funguje ve významu „biscuit“ (sušenka), „un 

dixième“, francouzsky „cent grammes“ (sto gramů) nebo „boulet“, francouzsky 

„boulette“ (masová koule). 

  4.2.2 Belgicismy s rozšířenou distribucí 

Pokud je daný belgicismus hojně užívaný po celé frankofonní Belgii, 

můžeme konstatovat, že se jedná se o belgicismus s rozšířenou distribucí. Jak 

již bylo řečeno, některé belgicismy mohou přesáhnout geografické hranice 

samotné Belgie, můžeme je tedy nazvat falešnými belgicismy. Které příklady to 

jsou, jsme si uvedli v kapitole 3.2. 

Častými belgicismy rozšířenými po celém frankofonním území této země 

bývají slova ze skupiny vzdělávacích institucí. Příkladem mohou být tyto výrazy: 

„athénée“ (střední škola pro chlapce), „auditoire“ (posluchárna na univerzitě), 

nebo „année académique“ (akademický rok). Další z častých belgicismů 

s rozšířenou distribucí mohou být některé číslovky: „septante“ (sedmdesát), 

„nonante“ (devadesát); názvy elektronických zařízení: „GSM“ (mobilní telefon); 

„kot“ (studentský pokoj). 

 

                                            
39 BAL, Willy. Belgicismes: inventaire des particularités lexicales du français en Belgique. 

Paris: Conseil international de la langue française, c1994. 
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4.3 Belgicismy podle původu40 

  4.3.1 Archaismy 

Za takové belgicismy považujeme výrazy, které pocházejí ze staré 

francouzštiny, avšak v průběhu staletí z metropolitní francouzštiny vymizely. 

Příkladem mohou být výrazy zmiňované výše, jako jsou „septante“ (sedmdesát) 

a „nonante“ (devadesát). 

  4.3.2 Neologismy 

Neologismy mohou být dvojího druhu. Nejčastější jsou neologismy 

vzniklé pomocí slovních výpůjček, a to ve většině případů z vlámštiny. 

Příkladem je opět slovo „kot“ (studentský pokoj), nebo „pinte“ (pivo). Výpůjčkou 

z valonského dialektu je slovo „estaminet“ (kavárna, bistro), které vzniklo 

z valonského „staminê“ a je užívané také na severu Francie. 

Další způsob vzniku neologismů je odvození od jiného, již existujícího 

výrazu. Takto například vznikl termín „navetteur“ (člověk, který pravidelně 

cestuje do práce/školy pomocí veřejné dopravy). Tento termín je odvozen od 

slova „navette“ (kyvadlová doprava). 

 

4.4 Belgicismy podle významu41 

Takovými belgicismy rozumíme výrazy, které jsou dodnes používány i 

v metropolitní Francii, avšak jejich význam se v průběhu let na území Belgie 

změnil. Právě tyto belgicismy dělají problém v komunikaci mezi mluvčím 

z Belgie a mluvčím z Francie. Oba dva mluvčí daný výraz znají, avšak představí 

si pod ním něco jiného. Nejčastějším příkladem jsou výrazy používané u 

stolování, označující typ jídla, jako je snídaně „déjeuner“ (fr. „petit déjeuner“), 

oběd „dîner“ (fr. „déjeuner“) a večeře „souper“ (fr. „dîner“). 

Je třeba zmínit další důležitý výraz, který není tak jasně rozeznatelný na 

první pohled, avšak může způsobit velká nedorozumění. Sloveso „savoir“ 

(vědět) je v Belgii často zaměňováno za sloveso „pouvoir“ (moci). Plní zde tudíž 

podobnou funkci jako anglické sloveso „can“, které v češtině překládáme jako 

„moci/umět“. Přesný původ tohoto sémantického posunu však není znám. 

                                            
40 BAL, 1994, op. cit. 
41 BAL, 1994, op.cit. 
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4.5 Hon na belgicismy 

A.-F. Poyart vydal v roce 1806 sbírku, kterou pojmenoval „Flandricismes, 

wallonismes et expressions impropres dans le langage français“.42 Poyart byl 

francouzský profesor, který se rozhodl přestěhovat do Bruselu a zde vyučovat. 

Tou dobou byla Belgie ještě pod francouzskou nadvládou a snahy o unifikování 

jazyka byly v plném proudu. Jeho cílem bylo vyzdvihnout francouzštinu u 

vzdělaných Belgičanů na úroveň rodilých vzdělaných Francouzů. Jeho snaha 

měla původ v myšlence sjednocení Belgičanů a Francouzů jakožto jednoho 

národa.  

Slovo belgicismus se poprvé objevilo v novém vydání Poyartovy sbírky 

v roce 1811. První takzvaní puristé se na belgicismy dívali velmi rozdílně. 

Někteří je definovali jako výpůjčky z kontaktních jazyků (hlavně flandricismy a 

valonismy), jiní zase jako formy moderní francouzštiny nebo argotické výrazy 

bez jakékoliv regionální spojitosti. S přibývajícím počtem výzkumů různých 

variant francouzského jazyka se postupně zužovala definice slova belgicismus 

na slova spjatá s regiony dnešní frankofonní Belgie.43 

Po vyhlášení belgické nezávislosti v roce 1830 tyto snahy neutichly, ba 

naopak. Pokusy o „očištění“ francouzštiny od belgicismů setrvaly až do konce 

20. století, kdy se hon na belgicismy rozšířil i mezi střední třídu kvůli publikacím 

u běžných knihkupců. 

V sedmdesátých letech 20. století se začal užívat termín belgicisme de 

bon aloi44, pojem zavedený Albertem Doppagnem. Belgicismy, ale i jiné 

jazykové varianty, jsou uznány jako konkrétní jazykové formy, které mají 

potenciál obohatit francouzský jazyk. Jednou z podmínek však bylo, že musí 

vyplnit lexikální mezery ve slovnících. Jejich forma musela být francouzská. 45 

Díky těmto přibližným kritériím se začíná systematicky prolamovat 

hranice mezi regionalismy a diatopickými varietami jazyka. Ačkoliv se jedná o 

velmi drobné pokusy, tyto snahy se později změní ve směr, který je opačný 

puristickému přístupu. 

                                            
42 FRANCARD, Michel. Variation diatopique et norme endogène. Français et langues 
régionales en Belgique francophone, op. cit., ods. 11. 
43 FRANCARD, Michel. Variation diatopique et norme endogène. Français et langues 
régionales en Belgique francophone, op. cit., ods. 12. 
44 Přirozené belgicismy 
45 FRANCARD, Michel. Variation diatopique et norme endogène. Français et langues 
régionales en Belgique francophone, op. cit., ods. 13. 
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 4.6 Valibel 

Pokud se zabýváme studiem belgicismů, nesmíme opomenout zmínit 

Výzkumné středisko Valibel (Variétés Linguistiques du français en Belgique46). 

Středisko bylo založeno v roce 1989 Michelem Francardem za účelem 

zkoumání lingvistických změn ve francouzském jazyce na území belgického 

státu. Od roku 2009 se vědečtí pracovníci z původního Valibelu a z centra 

CETIS (Centre d’études du textes et du discours47) sjednotili pod názvem 

Valibel – Discours et Variation Centre48. 

Středisko nabízí integrovaný přístup k jazyku jakožto komplexnímu jevu, 

v němž jsou vzájemně propojeny různé úrovně analýzy, ať už se jedná o oblast 

nejzákladnějších lingvistických jednotek (intonace, lexém) nebo těch 

nejrozpracovanějších (diskurz, slovní interakce).49 Jednotlivé výzkumy se však 

nejvíce zabývají analýzou diskurzů, sociolingvistikou a minoritními jazyky, 

kterým hrozí zánik.50 

Valibel spadá pod Katolickou univerzitu v Lovani a je připojen k Institutu 

pro jazyk a komunikaci (IL&C).51 

4.7 Postupné přidávání belgicismů do slovníků 

V roce 1968 začaly francouzské slovníky zahrnovat frankofonismy. Mimo 

jiné se také jednalo o některé belgicismy. Jejich přibývání ve velkých 

francouzských slovnících bylo ale velmi pozvolné a muselo se dokonce čekat 

přes dvacet let, aby se další belgické výrazy objevily v novém vydání. Právě tak 

se stalo například v roce 2008, kdy ve vydání Nouveau Petit Robert přibylo 48 

nových belgických hesel.  

Francouzský slovník Dictionnaire du français vivant byl jedním z prvních 

slovníků, který bral v potaz regionální výrazy francouzského jazyka. Již v roce 

1973 obsahoval 270 belgických lexémů. Mezi lety 2003 a 2004 se začaly 

objevovat ve slovnících jako Grand Robert, Banque de données de langue 

française panfrancophone, v jazykovém korpusu Frantext nebo v elektronické 

                                            
46 Lingvistické variety ve francouzštině v Belgii 
47 Centrum textů a řečových studií 
48 Řečové a variační centrum 
49 VALIBEL. Centre de recherche VALIBEL [online]. 2018, konzultováno 16/06/2018. 
Dostupné z: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/valibel. 
50 VALIBEL. op.cit., konzultováno 16/06/2018. 
51 l’Institut Langage et Communication 
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verzi Trésor de la langue française informatisé skoro všechny výrazy 

ustanovené Výzkumným střediskem Valibel jako belgicismy. 

Lexikologická část týmu Výzkumného střediska Valibel (konkrétně 

Régine Wilmet a Geneviève Geron) úzce spolupracuje se studenty a 

zahraničními výzkumníky. Vyzývají je ke společné práci a přispění do slovníků. 

Přesto však je ve Valibelu dáván větší důraz na studium fonologických změn 

belgické francouzštiny. 

Přidání 48 nových belgicismů do slovníku Nouveau Petit Robert v roce 

2008 bylo velmi důležité. Jedná se z většiny o lexikální belgicismy, výskyt 

sémantických belgicismů je podstatně nižší. Nejvíce mezi nimi můžeme nalézt 

jazykové výpůjčky z valonštiny (chantoir) a vlámštiny (brol), méně také 

z angličtiny (taximan). Některé belgicismy mohou být sdílené s jinou varietou 

francouzštiny (například Kongo, Švýcarsko nebo Quebec). Většina těchto 

belgicismů byla již v době vydání Nouveau Petit Robert zahrnuta ve slovníku Le 

Petit Larousse Illustré nebo v Dictionnaire des belgicismes od Georgese 

Lebouca z roku 1998. 52 

  

                                            
52 LE CLEZIO, Jean Mario, DE DECKER, Jacques. L'apport de la sociolinguistique à la 
lexicographie : l'exemple récent des belgicismes dans l'édition du Nouveau Petit Robert 2008 
[online], 17 octobre 2007, konzultováno 01/07/2018 Dostupné z: 
http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/viewFile/430/136. 

 

http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/viewFile/430/136
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Praktická část 
 Praktická část bakalářské práce je rozdělena do dvou hlavních celků: 

analýzy belgicismů pomocí vytvořeného korpusu slov a dotazníkového šetření. 

Každý z těchto dvou celků je dále rozdělen do příslušných podkapitol.  

 Cílem této bakalářské práce je popsat odlišnosti v lexiku na území 

dnešního Belgického království. Toho v praktické části dosáhneme vytvořením 

metalingvistického korpusu, který budeme následně analyzovat a jednotlivá 

hesla opatřovat příslušnými komentáři. Metalingvistický korpus vychází z údajů 

obecného slovníku francouzského jazyka Le Petit Robert z roku 2014 a 

reflektuje veškeré belgicismy, které jsou v něm uvedené. 

 Jednotlivá hesla z tohoto korpusu si roztřídíme dle původu a také 

zařadíme do lexikálních polí. Takto potvrdíme či vyvrátíme naši hypotézu, která 

předpokládá, že většina belgicismů bude jazykovou výpůjčkou z valonštiny 

nebo vlámštiny. 

 Následné dotazníkové šetření potvrdí nebo vyvrátí skutečnost, že 

jednotlivé belgicismy jsou pravidelně a aktivně užívány v každodenní mluvě 

rodilými mluvčími žijícími ve valonské části Belgického království nebo 

v regionu hlavního města Bruselu. 

 Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je popsat konkrétní 

lexikální odlišnosti belgické francouzštiny v porovnání s francouzským jazykem 

ve Francii a potvrdit hypotézu, která předpokládá, že tyto odlišnosti jsou aktivně 

používány rodilými mluvčími. 

 

5. Metalingvistický korpus 

Pro podrobné zkoumání jednotlivých belgicismů jsme si vytvořili korpus 

slov, který jsme dále podrobněji zkoumali. Tento korpus vychází z údajů 

v elektronickém slovníku obecné francouzštiny Le Petit Robert z roku 2014 a 

nabízí 384 hesel, která jsou více či méně spojována či užívána na území 

Valonska a hlavního města Bruselu dnešního Belgického království. 

V bakalářské práci je korpus označen jako Příloha 1. 

Metodologii vytvoření tohoto korpusu se budeme věnovat v následující 

kapitole, zde bychom ale rádi uvedli pár důvodů, proč jsme takový postup zvolili.  
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Slovník obecné francouzštiny Le Petit Robert a ostatní díla nakladatelství 

Éditions Le Robert si již od roku 1945 klade za cíl sloužit všem výrazům a 

rozvinutí lidského myšlení ve francouzském jazyce pomocí referenčních prací, 

které jsou přizpůsobeny všem věkovým generacím a všem možným účelům. 

Zprostředkování takových referenčních prací je časově velmi náročné. Advokát 

Paul Robert, autor původní verze slovníku, se během psaní své diplomové 

práce potýkal s problémy hledání přesného výrazu, který ke své práci 

potřeboval. Chybu přikládal tehdejším nedokonalým, často komplikovaným 

slovníkům. Právě tehdy se v jeho hlavě zrodila myšlenka vytvoření nového, 

lepšího a přehlednějšího slovníku, který by měl napomoci každému při hledání 

konkrétního výrazu přejít od jednoduchého nápadu k nejvhodnějšímu a 

nejpřesnějšímu výrazu.53 

Jeho první dílo, slovník s titulem Le Grand Robert de la langue française, 

bylo v roce 1950 uznáno Francouzskou akademií a následně sklidilo přízeň 

významných lidí, jako byl například myslitel Georges Duhamell, generál a první 

prezident Páté francouzské republiky Charles de Gaulle nebo její druhý 

prezident Georges Pompidou. Díky jejich přízni mohl Paul Robert otevřít první 

nakladatelství, které se do dnešní doby velmi rozrostlo a přibralo ke spolupráci 

řadu vynikajících lingvistů. 

Díky digitalizaci moderního světa se již v roce 1989 objevil slovník Le 

Grand Robert na CD-ROMu, v roce 1996 následoval Le Petit Robert, jehož verzi 

z roku 2014 jsme využili právě pro tvorbu našeho korpusu. 

5.1 Metodologie práce 

Než začneme popisovat jednotlivé jevy, které se nám při tvorbě korpusu 

vyskytly, je třeba si definovat, co to korpus vlastně je, jak se tvoří a z čeho náš 

metalingvistický korpus s belgicismy vychází. 

Korpus je rozsáhlý soubor autentických textů (psaných nebo mluvených) 

převedený do elektronické podoby v jednom formátu tak, aby v něm bylo možné 

                                            
53 LE ROBERT. Notre histoire. Aux origines des Éditions Le Robert [online]. Konzultováno 
16.7.2018. 
 Dostupné z: https://www.lerobert.com/notre-histoire.html. 
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jednoduše vyhledávat jazykové jevy (zejména slova a slovní spojení). 54 Jiná 

definice od stejného autora říká, že korpus je „velký, elektronický, systematicky 

budovaný a organizovaný úhrn textů, který je conditio sine qua non pro jeho 

disciplínu, tj. korpusovou lingvistiku“.55 

Korpus se v lingvistice objevil stejně s příchodem počítačů a 

elektronických verzí slovníků, tedy poměrně nedávno. Díky nim výzkum jazyka 

nabyl zcela nových rozměrů, především z hlediska rozsahu informací. 

Možnosti, které nám dnes počítače nabízejí, jsou velmi široké. Konkrétní 

výzkum, založený na korpusu, je tak daleko přehlednější, rychlejší a funkčnější. 

Zpracování velkého množství dat funguje podstatně efektivněji a dodá 

lingvistům čas a prostor hlouběji korpus prozkoumat. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli se na belgicismy podívat z hlediska 

korpusové lingvistiky, protřídit je a spolu s příslušnými komentáři uvést v této 

práci. 

K vytvoření našeho metalingvistického korpusu jsme využili 

elektronickou verzi obecného slovníku francouzštiny Le Petit Robert z roku 

2014. Oněch 384 hesel, která jsme dále zpracovali, jsme získali následujícím 

způsobem. Při otevření slovníku jsme v poli „recherche“ 56 zvolili volbu 

„avancée“ 57. Zde jsme zadali slovo „Belgique“ 58 a dali vyhledat všechny výrazy, 

které jakýmkoliv způsobem v celkovém textu zahrnovaly toto slovo. 

Z výsledných 384 hesel se však nejedná pouze o belgicismy. Některá 

hesla obsahovala slovo „Belgique“ například při uvedení příkladové věty 

k vysvětlení jiného pojmu. Takových hesel ale mnoho nebylo. Z korpusu jsme 

je nevylučovali, ale označili jako nevhodné pro další analýzu. 

Majoritní část vyhledaných výrazů však znázorňovala belgicismy, které 

byly v průběhu posledních sta let do slovníku přidány pod označením 

regionálních výrazů. Velká část těchto výrazů se užívá i na jiných geografických 

místech (často v Kanadě, Lucembursku nebo třeba Burundi), nicméně jak jsme 

                                            
54 František Čermák (2017): KORPUS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), 
CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. [online]. Konzultováno 16.7.2018. 
Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KORPUS. 
55 ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2017, str. 10. 
56 Vyhledání 
57 Pokročilý 
58 Belgie 

https://www.czechency.org/slovnik/KORPUS
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si definovali v kapitole 5 teoretické části práce, u takových výrazů s odkazem 

na jiné místo užívání, než je Belgie, označení belgicismus nepoužíváme. 

Některé výrazy jsou stejné i pro metropolitní Francii, nicméně v Belgii se 

mohou užívat v jiném ustáleném slovním spojení a/nebo mají jiný význam, čímž 

může docházet ke komunikačním problémům mezi mluvčím Francie a Belgie 

(například sloveso savoir, kap. 5.4) 

Výjimečně se v korpusu objevily i takové výrazy, které jsou nyní 

archaické nebo se již vůbec nepoužívají. 

 

5.2 Zpracování hesel  

Při hledání informací užitečných k této bakalářské práci jsme narazili na 

článek pojednávající o zařazení nových belgicismů do slovníku Nouveau Petit 

Robert z roku 2008. Článek s názvem L’apport de la sociolinguistique à la 

lexicographie: l’exemple récent des belgicismes dans l’édition du Nouveau Petit 

Robert 2008 přináší přehledné shrnutí nově zařazených belgicismů do slovníku 

a porovnává jejich definice s definicemi uvedenými v jiných dílech. 

Jelikož je slovník Le Petit Robert jedním z nejužívanějších slovníku 

francouzského jazyka vůbec a disponoval poměrně širokou nabídkou 

belgicismů, vybrali jsme si pro naši analýzu právě jeho verzi z roku 201459. 

Jednotlivá hesla jsme porovnávali s několika dalšími slovníky, a to 

především s dílem Belgicismes, Inventaire des particularités lexicales du 

français en Belgique60 od Willy Bala, Comment parler le Belge61 od Philippa 

Geniona, Dictionnaire des belgicismes62 Michela Francarda a Le Petit Larousse 

illustré63 z roku 2007. 

                                            
59 Rey, Alain, et al. Le Petit Robert [CD-ROM], Paris : Le Robert, 2014. 
60 BAL, Willy. Belgicismes : inventaire des particularités lexicales du français en Belgique. 

Paris : Conseil international de la langue française. C1994. 
61 GENION, Philippe. Comment parler le belge : et le comprendre (ce qui est moins simple). 

1re édition. Paris : Édition Points, 2010. 
62 FRANCARD, Michel. Dictionnaire des belgicismes. op.cit. 
63 [DIRECTION GÉNÉRALE ISABELLE JEUGE-MAYNART, Mady Vinciguerra DIRECTION 

ÉDITORIALE YVES GARNIER a COORDINATION GÉNÉRATION MARIE-LISE CUQ]. Le 

Petit Larousse illustré: 2007. [Nouv. éd.]. Paris: Larousse, 2007. 
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Hesla z námi vytvořeného korpusu slov jsme si roztřídili podle náležitosti 

do lexikálních polí a také podle původu slova. 

Protože je námi vytvořený korpus slov velmi rozsáhlý a pro důkladnou 

analýzu v této práci není dostatečný prostor, důraz bude kladen především na 

vybraný vzorek konkrétních příkladů. Tyto příklady jsme vybírali tak, aby 

zastoupily veškeré typy belgicismů, které jsme nabídli v kapitole 4 teoretické 

části práce. Dále jsme se také zaměřili na to, aby vybraná hesla zastupovala 

vícero slovních druhů (alespoň podstatná jména, přídavná jména a slovesa). 

 

5.3 Analýza vybraných belgicismů 

 Jednotlivé belgicismy jsme se rozhodli utřídit do tří základních skupin: 

samostatné výrazy, slova s odlišnou normou užití oproti metropolitní Francii a 

výrazy, jež se v našem korpusu vyskytly, ale nejsou vyhovující (tj. výrazy, u 

kterých vyhledávané slovo „Belgique“ bylo uvedené ve vysvětlení a/nebo 

v příkladové větě a nejednalo se tudíž o regionalismus nebo belgicismus). 
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1.3.1 Nevyhovující výrazy 

 

Nevyhovujících výrazů se v korpusu vyskytlo 32 a patří mezi ně slova 

jako picard/arde (pikardský), le lycée (n.m. střední škola), la francophonie 

(frankofonie), région (region) nebo wallon/ne (valonský). Slova jsme v korpusu 

řádně vyznačili, graficky znázornili oranžovou barvou a také vytvořili jejich 

samostatný přehled. 

Jedná se o takové výrazy, které se nám ve výsledcích rešerše obecného 

slovníku francouzštiny objevily nechtěně. Klíčové slovo „Belgique“ se 

nevyskytovalo ve vysvětlení nebo v územním odkazu užívání daného slova, ale 

například jako podstatné jméno v příkladové větě k vysvětlení jiného pojmu. Se 

samotným pojmem tedy odkaz na Belgii neměl nic společného. 

Všechny tyto nevyhovující výrazy jsou běžně užívané v metropolitní 

Francii a nejedná se tedy o regionalismy nebo konkrétněji belgicismy. Například 

slovo wallon/ne, ačkoliv označuje část území Belgického království, není 

výrazem užívaným pouze na tomto území, ale jedná se o obecné geograficko-

politické označení. 

 

Výraz Slovní druh 

Académicien, ne n. 

Client, cliente n. 

Communauté n.f. 

Confiner v.tr. 

Dialecte n.m. 

Fédéralisme n.m. 

Fédéraliste adj. et n. 

Flamand, e adj. et n. 

Flandricisme n.m. 
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Franc, franque adj. et n. 

Franc n.m. 

Français, aise adj. et n. 

Francophone adj. et n. 

Francophonie n.f. 

Houblonnière n.f. 

Kymrique adj. et n. 

Lorrain, aine adj. et n. 

Luxembourgeois, e adj. et n. 

Lycée n.m. 

Malines n.f. 

Malinois n.m. 

Marché n.m. 

Néerlandais, aise adj. et n. 

Néerlandophone adj. et n. 

Picard, arde adj. et n. 

Porion n.m. 

Région n.f. 

Régionalisme n.m. 

Schiedam n.m. 

Trappiste n.m.et n.f. 

Wallon, e adj. et n. 
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Wallonisme n.m. 

 

Tabulka 1: hesla vyřazená z korpusu 

  5.3.2 Slova s odlišnou normou užití oproti metropolitní Francii 

Dále jsme korpus rozdělili podle samostatných výrazů a slov či slovních 

spojení s odlišnou normou užití oproti metropolitní Francii. Takových výrazů 

jsme v korpusu nalezli celkem 61 a z většinové části se jednalo o běžně užívaná 

slova v metropolitní Francii, avšak v Belgii jsou používána jiným způsobem, 

s jinou předložkou, mají jiný význam nebo jsou spojena s jiným slovesem 

v infinitivním tvaru či podstatným jménem. 

Vliv na tyto odlišnosti oproti metropolitní francouzštině mohou mít blízké 

jazyky jako je holandština, vlámština, valonština, němčina či angličtina. Některá 

slovní spojení mohou mít původ v zastaralé francouzštině, a ve Francii se tudíž 

již nepoužívají. Nicméně zjistit přesný původ těchto výrazů je často velmi složité 

a slovníky obvykle neuvádí žádnou odpověď. 

Například u již zmiňovaného slovesa „savoir“, které znamená především 

„vědět/znát “, existuje v Belgii ještě jeden možný překlad, a to „moci“, které se 

v metropolitní Francii překládá jako „pouvoir“. Původ této sémantické změny 

není jasný, avšak podobně tomu je i u slovesa „can“ v angličtině. Problémem 

zůstává, že tento jev prokazuje vícero germánských jazyků, včetně holandštiny. 

Pro ilustraci několika takovýchto slovních spojení s odlišnou normou užití 

oproti metropolitní Francii se podíváme na pár vybraných příkladů s použitím 

nejběžnějších sloves francouzštiny, jako jsou „aller“ (jít), „attendre“ (čekat), 

„avoir“ (mít), „brosser“ (kartáčovat), či „poser“ (položit). 

Sloveso „aller“ lze spojit s dalším častým slovesem „faire“ (dělat) ve 

slovním spojení: 

 

Belgicismus: Faire aller quelqu‘un 

   Standardní francouzština: Taquiner 

   Český výraz: Škádlit/dobírat si 

   

Sloveso „attendre“ lze spojit s podstatným jménem ženského rodu 

„famille“ (rodina): 
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Belgicismus: Attendre famille 

Standardní francouzština: Être enceinte 

Český výraz: Být v jiném stavu 

    
 Sloveso „avoir“ lze spojit s adjektivy typu „facile“ (lehký), „difficile“ 

(náročný) nebo adverbiem „mal“ (špatně): 

 

 Belgicismus: Avoir mal à (se lever) 

 Standardní francouzština: Être difficile (à se lever) 

 Český výraz: Je pro ni (něj) náročné (vstát) 

 

 Sloveso „brosser“ s podstatným jménem „cours“ (lekce): 

 

 Belgicismus: Brosser un cours 

 Standardní francouzština: Sécher un cours 

 Český výraz: Jít za školu 

  

 Sloveso „poser“ s podstatným jménem „acte“ (úkon/akt): 

 

 Belgicismus: Poser un acte 

 Standardní francouzština: Commettre un acte 

 Český výraz: Spáchat čin 

 

5.3.3 Samostatné výrazy 

Zbylých 291 samostatných výrazů jsme dále hlouběji roztřídili. Důležité 

pro nás bylo zjistit, o jaká lexikální pole se nejčastěji jedná, a také, jak 

typologicky tyto výrazy zařadit.  

Hypotéza, která předpokládala, že většina belgicismů bude výpůjčkou 

nebo odvozením od valonského či vlámského výrazu, se nepotvrdila. Níže 

uvádíme tabulku, kde lze přesně vidět, kolik výrazů je jakého původu. 
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Typologie Výskyt Příklad 

Akronym 1 Minimex 

Onomatopoie 1 Nicnac 

Původ neznámý 2 Frigolite, mofler 

Slovo odvozené od 
francouzského výrazu 

109 
Escabelle, essuie, griffe, 

joute 

Slovo odvozené od 
vlastního jména 

4 
Dinandier, pils, praline, 

valenciennes 

Slovo odvozené z 
okcitánštiny 

3 
Accaparer, carbonade, 

panade 

Slovo přejaté z latiny 66 Auditoire, belge, cramique 

Slovo přejaté z řečtiny 1 Athénée 

Slovo složené 31 
Prépension, renseigner, 

retomber, toute-boîte 

Výpůjčka z angličtiny 10 Kicker, panty, socquet 

Výpůjčka z holandštiny 22 Drache, elbot, frisko 

Výpůjčka z katalánštiny 1 Baraque 

Výpůjčka z italštiny 3 
Autogoal, carrousel, 

sacoche 

Výpůjčka z němčiny 5 Beffroi, chique, ring 

Výpůjčka z pikardštiny 2 Archelle, clenche 

Výpůjčka z turečtiny 1 Yogourt 

Výpůjčka z valonštiny 13 
Bardaf, cacaille, cuberdon, 

fagne 

Výpůjčka z vlámštiny 11 Brol, crolle, kermesse, kot 

Výpůjčka ze španělštiny 2 Cannibale, cigare 

Zkratka 2 Unif, vété 

 
Tabulka 2: typologické zařazení podstatných jmen z korpusu 

belgicismů 
 
Z tabulky lze jasně vyčíst, že nejčastějším belgicismem je takový výraz, 

který vychází z již běžně užívaného slova francouzského původu (38 %). 

Dalším překvapivým faktem jsou výpůjčky z ostatních jazyků, jako je angličtina, 

katalánština, italština, turečtina či španělština. 

Velký počet výrazů je také přejatých z původního latinského výrazu (23 

%). Celých 8 % belgicismů z našeho korpusu je výpůjčkou z holandštiny, tedy 

jazyka, který Valonsko a hlavní město Brusel obklopuje převážně ze severní 

strany. 

Výskyt jazykových výpůjček či slov odvozených z valonštiny či vlámštiny 

je překvapivě nízký, a to 4 % pro každý z těchto dvou regionálních jazyků. 
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V tabulce jsme zaznamenali příkladová slova, která znázorňují jednotlivé 

druhy typologie. Vše je řádně zaznamenáno v korpusu slov (Příloha 1). 

 
 

Dále jsme se zaměřili na rozdělení podstatných jmen do lexikálních polí, 

abychom zjistili, v jakém z nich se belgicismy vyskytují nejčastěji. Jako hlavní 
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kategorie jsme zařadili umění, každodenní život, město/stát, člověk, příroda 

a sport/volný čas. Slova, která jinam nelze zařadit, jsme označili jako kategorii 

ostatní. 

Zcela nejčastěji se belgicismy vyskytovaly ve slovní zásobě týkající se 

každodenního života. Podstatná jména popisující jídlo, stolování, domácnost či 

školství se v rámci belgicismů vyskytují nejvíce. 

V tabulce níže je názorně zobrazeno, kolik podstatných jmen se 

vyskytuje v konkrétní kategorii, a také jsme uvedli několik příkladů. Vše je řádně 

zaznamenáno v korpusu slov (Příloha 1). 

 

 

Lexikální pole Výskyt Příklad 

Umění   2 Avant-plan, cadre 

Každodenní život Denní doba 1 Avant-midi 

  Oblečení 7 Farde, panty, singlet 

  
Gastronomie 37 

Cramique, dîner, 
fricadelle 

  
Domácnost 30 

Brol, cornet, escabelle, 
jatte 

  Počasí 1 Drache 

  
Školství 29 

Athénée, buse, fourche, 
mallette 

Město/stát 
Město/veřejné místo 8 

Beffroi, drève, échoppe 

  
Dům 4 

Baraque, home, kot, 
place 

  Doprava 5 Bille, clignoteur, ring 

  Veřejná doprava 2 Aubette, navetteur 

  
Veřejná správa 11 

Accise, échevin, 
minimex 

Člověk       

  Mezilidské vztahy 2 Baise, margaille 

  
Profese 13 

Béguine, légumier, 
taximan 

  Společnost 3 Omnium, pension 

  
Vlastnost/chování 18 

Castard, jouette, 
sorteur 

  Zdraví 2 Cloche, kinésiste 

Příroda Příroda 1 Chantoir 
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Zvíře 5 

Elbot, griffe, mouchette 

Sport a volný čas 
Sport 5 

Autogoal, cumulet, 
joute 

  
Volný čas 7 

Kermesse, kicker, 
plasticine 

Ostatní   28 Index, livret, mali 

 
Tabulka 3: zařazení podstatných jmen z korpusu belgicismů do lexikálních polí 

5.4 Porovnání vybraných belgicismů s jinými slovníky 

Vybraných 24 belgicismů, které jsme hlouběji zkoumali v rámci 

dotazníkového šetření, jsme také porovnali v rámci 5 slovníků. Zaměřili jsme se 

především na to, zdali se v konkrétním slovníku dané heslo vůbec vyskytuje, a 

pokud ano, zdali je označené jako belgicismus (obzvlášť v případě slovníků Le 

Petit Robert a Le Petit Larousse Illustré).  

Definici hesla jsme si poté zaznamenali do tabulky níže. Pro snadnou 

orientaci vždy uvádíme i český překlad. 

Zajímavé je, že slovník Philippa Geniona Comment parler le belge et le 

comprendre (ce qui est moins simple) neobsahoval 11 z 24 zkoumaných 

belgicismů, což je překvapivě vysoké číslo pro dílo, které se na belgicismy 

přímo specializuje. Naopak slovník obecné francouzštiny z roku 2007 Le Petit 

Larousse Illustré překvapil tím, že obsahoval 15 z 24 zkoumaných belgicismů, 

což je o dvě hesla více než slovník Philippa Geniona. 

Nejlépe zpracovaný je však Dictionnaire des belgicismes od autora 

Michela Francarda. Tento slovník jako jediný obsahoval všechna hesla, a nejen 

že nabízel zřetelnou definici každého hesla a příkladovou větu s použitím hesla, 

ale také zaznamenal frekvenci užívání daného hesla v rámci celé Belgie a 

někdy i sémantický původ. Ačkoliv na první pohled vypadá stejně kvalitně 

zpracovaný jako Comment parler le belge et le comprendre (ce qui est moins 

simple) a Belgicismes od Willyho Bala, je důležité zmínit, že jeho přínos je 

neopominutelný a že se jedná o nejvíce propracovaný slovník
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Výraz Le Petit Robert 2014 
Le Petit 
Larousse Illustré 
2007 

Dictionnaire des 
Belgicismes 

Comment parler le 
belge 

Belgicismes 
Český 

překlad 

Zinneke / / 

1) FAM. Chien 
bâtard ; corniaud. 
2) Personne 
(surtout de 
Bruxelles) qui 
incarne le 
métissage culturel. 

Bâtard (chien), mais 
pas dans un sens 
péjoratif. Un zinneke, 
c'est un chien sans 
race précise, mais cela 
sous-entend aussi un 
chien malin, 
débrouillard, le 
métissage, quasi 
garant de la non-
consanguinité, 
produisant souvent des 
individus supérieurs à 
la somme des moitiés 
de leurs géniteurs. Les 
Bruxellois sont 
souvent qualifiés de 
zinnekes, parce que 
bon nombre d'entre 
eux proviennent de 
familles mêlant 
Flamands et 
francophones, au 
grand dam de la NVA 
et du Vlaams Blok, 
chantres de la pureté 
radiale et linguistique.  

n.m. Sans race, 
corniaud. Se dit 
aussi 
péjorativement 
de certains 
Bruxellois. 

1) Vořech 
(pes) 2) 

Člověk, který 
se narodil do 
dvou různých 

kultur, 
míšenec 

Bonbon / 
Belgique. Gâteau 
sec. 

Petit gâteau sec ; 
biscuit. Grignoter un 
bonbon. 

/ 

n.m. Petit gâteau 
sec, biscuit : Il 
laisse des miettes 
partout en 
mangeant des 
bonbons. 

Sušenka 

Mofler 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Faire échouer à 
un examen, recaler. -
> buser, péter. 

Belgique. Arg.sol. 
Recaler à un 
examen. 

Recaler (qqn) à un 
examen. Méfie-toi 
de ce prof, il mofle 
beaucoup. 

/ 

v.tr.dir. Faire 
échouer à un 
examen : Le 
professeur l'a 
moflé. 

Nechat 
propadnout 
(studenta u 
zkoušky) 

Margaille 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Bagarre, 
querelle souvent 
bruyante. Ils sont 
toujours en margaille. 

/ 

Querelle, dispute 
souvent bruyante. 
Être en margaille 
avec son voisin. 

/ 

n.f. Wall., Brux. 
Bagarre, dispute 
bruyante, 
désordre. 

Hádka, rvačka 

Gletter / / 

Laisser échapper 
de la bave. Le 
gamin a gletté sur sa 
chemise. 

/ 
v. intr. Wall. 
Centr. (Dialectal) 
et or. Baver. 

Slintat 
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Ducasse 

Fête patronale (et par 
extension fête 
publique), en 
Belgique et dans le 
nord de la France. 

➙ kermesse. "Je me 

souviens d'avoir vu […] 
une scène de Guignol, 
un jour de ducasse" 
(Bernanos). 

Belgique. Fête 
patronale ; 
kermesse. 

Réjouissance 
populaire annuelle 
à l'occasion de la 
fête du saint patron 
de la localité. 

Kermesse, foire. Une 
ducasse est une fête 
populaire, dans 
laquelle il y a des 
manèges forains, 
parfois un chapiteau 
avec buvette, 
animations et 
spectacles, parfois 
aussi un rondeau de 
Gilles. 

n.f. Wall. Occ., 
centr. et mérid. 
Fête patronale, 
fête du village 
ou d'un quartier. 

Posvícení 

Athénée 

En Belgique, 
Établissement 
d'enseignement 
secondaire 
dépendant d'un 
pouvoir public, 
naguère réservé aux 
garçons. -> collège, 
lycée. 

Belgique. 
Établissement 
d'enseignement 
secondaire. 

Établissement 
d'enseignement 
offrant le cycle 
complet des études 
secondaires et 
dépendant d'un 
pouvoir public. 

Lycée. Jusque dans 
les années septante, 
quatre-vingt, les écoles 
du niveau secondaire 
(de douze à dix-huit 
ans) s'appelaient 
athénées (souvent 
quand elles étaient 
réservées aux garçons) 
et lycées (souvent 
quand elles étaient 
réservées aux filles). 

À Bruxelles, 
assez souvent. 
N.m. Institution 
officielle 
d'enseignement 
secondaire 
destinée aux 
jeunes gens ou 
mixte, 
correspondant 
au lycée en 
France. Souvent 
au féminin dans 
la langue parlée 
: Une bonne 
athénée. 

Střední škola 

Septante 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse, est 
de la France, Vallée 
d'Aoste, R.D. du 
Congo, Rwanda) 
Soixante*-dix. Il a 
septante-six ans. - Adj. 
Numér. Ord. 
SEPTANTIÈME. 

/ 

1) Adj. numéral card. 
Nombre équivalant 
à sept fois dix ; 
soixante-dix. 2) Adj. 
Numéral ord. 
Soixante-dixième. 
Article septante. 3) 
N.m. Soixante-dix. 
Septante est 
divisible par dix. 

Façon beaucoup plus 
simple de dire le 
chiffre qui est le 
résultat de l'addition 
60 + 10. En France, se 
dit aussi cinquante-
vingt. 

adj. Numéral 
cardinal. 
Soixante-dix. 
Connu aussi en 
France. 

Sedmdesát 

Nonante 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse, 
Vallée d'Aoste, 
Rwanda, Burundi, R. 
D. du Congo) Quatre-
vingt-dix. Nonante et 
un : quatre-vingt-onze. 
- Adj. Ord. 
NONANTIÈME. 

Belgique. Suisse. 
Quatre-vingt-dix. 

1) Adj. numéral card. 
Nombre équivalant 
à neuf fois dix ; 
quatre-vingt-dix. 2) 
Adj. Numéral ord. 
Quatre-vingt-
dixième. 3) N.m. 
Quatre-vingt-dix. 
Nonante est un 
chiffre pair. 

Mot représentant la 
neuvième dizaine.  

adj. Numéral 
cardinal Quatre-
vingt-dix. Connu 
aussi en France. 

Devadesát 

GSM / 
Belgique. 
Téléphone 
portable. 

Téléphone mobile. 

Téléphone portable 
ou cellulaire. À ne pas 
confondre avec 
téléphone sans fil. 

/ Mobilní telefon 

Navetteur 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) 
Personne qui fait 
régulièrement la 
navette par un moyen 
de transport collectif, 
entre son domicile et 
son lieu de travail (cf. 
Banlieusard, travailleur 
pendulaire) 

Belgique. 
Québec. 
Personne qui se 
déplace 
quotidiennement 
par un moyen de 
transport en 
commun entre 
son domicile et 
son lieu de 
travail. 

1) Personne qui 
effectue 
régulièrement le 
trajet entre son 
domicile et son lieu 
de travail, en 
empruntant un 
moyen de transport 
collectif. 2) PAR 
EXT. Personne qui 
fait régulièrement 
la navette pour se 
rendre à son lieu 
de travail. 

Voyageur qui fait 
chaque matin et 
chaque soir le même 
trajet ou l'inverse. 
Faire la navette : faire 
sans cesse l'aller-
retour entre deux 
mêmes points. 

n. Personne qui 
fait la navette 
par un moyen de 
transport 
collectif entre 
son domicile et 
son lieu de 
travail. 

Člověk, který 
každé ráno a 
večer dojíždí 
tam a zpět do 

práce 
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Préfet 
En Belgique, 
directeur d'athénée 
(2°), de lycée. 

Belgique. 
Directeur d'un 
athénée ou d'un 
lycée. 

Fonctionnaire de 
l'enseignement qui 
dirige un 
établissement 
secondaire de 
l'enseignement 
officiel. 

/ 

n. Directeur, 
directrice d'un 
athénée ou d’un 
lycée. 

Ředitel střední 
školy 

Ramassette 

RÉGIONAL (Nord ; 
Belgique) Pelle à 
poussière. -> 
ramasse-poussière. 

/ 

Petite pelle à 
manche court et à 
bords relevés, 
utilisée pour 
ramasser les 
balayures. 

Petite pelle en métal 
ou plastique assortie 
d'une brosse, 
destinée à ramasser 
débris, miettes, verre 
cassé, poussières, 
crottes du chien 
toutes séchées qu'on 
a retrouvées sous le 
bonheur-du-jour, etc. 

n.f. Wall., Brux. 
Pelle à 
poussière. 

Lopatka (ke 
smetáčku) 

Mallette 
RÉGIONAL (Belgique) 
Cartable d'écolier. 

Belgique.  
Cartable 
d'écolier. 

Sac à 
compartiments 
utilisé par les 
écoliers pour 
ranger leurs effets 
scolaires. 

/ 

n.f. 1) Cartable, 
serviette. 2) 
Wall., occ., Arlon. 
Paquet de 
tartines qu'on 
emporte pour 
manger sur le 
lieu du travail : 
Faire la mallette 
de son mari. 3) 
Wall. Occ. Et 
centr. Faire 
mallette. 
Interrompre le 
travail pour 
manger sur 
place. Terme 
d'ouvrier. 

Aktovka 

Estaminet 

RÉGIONAL (Belgique, 
France du Nord) Petit 
café populaire. 

➙ bistrot. "Ce petit 

estaminet tranquille, 
avec son arrière-salle 
déserte, si commode, 
et les grosses tables 
de bois mal équarries" 
(Bernanos). 

Belgique. Petit 
café, débit de 
boissons. 

Débit de boissons 
populaire. 
L'ambiance enfumée 
des estaminets 
d'autrefois. 

/ 

n.m. Wall. Occ. 
Bistrot. Courant 
dans le nord de 
la France. 

Kavárna 

Mayeur 
MOD. (Belgique) FAM. 
Maire -> bourgmestre. 

Belgique. 
Bourgmestre. 

Premier magistrat 
de la commune. 

/ 

n.m. Wall. Occ., 
centr. Et mérid. 
Maire, 
bourgmestre. - 
Wall. Or Emploi 
familier pour 
s'adresser à un 
bourgmestre et, 
en particulier à 
Liège, pour 
désigner le 
bourgmestre de la 
commune libre 
d'Outre-Meuse. 

Starosta 

Bardaf 

RÉGIONAL (Belgique) 
Onomatopée 
évoquant le bruit 
d'une chute 

(➙ badaboum, 

patatras) ou d'un 
coup violent. 

/ 

1) FAM. Mot qui 
imite le bruit d'un 
corps tombant 
avec fracas. 2) 
FAM. Mot qui 
exprime la 
soudaineté d'un 
événement 
fâcheux. 

/ 
Interj. Wall., Brux. 
Patatras ! 

Bum! 
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Cacaille 

RÉGIONAL (Belgique) 
Onomatopée 
évoquant le bruit 
d'une chute 

(➙ badaboum, 

patatras) ou d'un 
coup violent. 

Belgique. FAM. 
Objet sans 
valeur ; toc. 

FAM. Objet sans 
valeur ; camelote. 

Objet sans valeur, 
breloques. Un 
magasin de cacailles 
est une boutique où on 
trouve de petits objets 
de décoration, ou des 
bijoux de fantaisie. 

n.f. Wall. Objet 
sans valeur : 
C'est de la 
cacaille. Sa 
broche n'est 
qu'une cacaille. 

Předmět nízké 
hodnoty 

Gosette 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chausson aux fruits, 
de forme semi-
circulaire ou 
triangulaire. Une 
gosette aux pommes, 
aux abricots. 

Belgique. 
Chausson aux 
pommes ou aux 
abricots. 

Pâtisserie formée 
d'un rond de pâte 
replié sur lui-
même, de forme 
semi-circulaire 
(pâte levée) ou 
triangulaire (pâte 
feuilletée), et 
fourrée de fruits 
coupés ou en 
compote, parfois 
de crème 
pâtissière. 

/ 

n.f. Wall., Brux. 
Chausson aux 
fruits en pâte 
levée (souvent 
semi-circulaire) 
ou en pâte 
feuilletée 
(souvent 
triangulaire) : 
Une gosette aux 
pommes. Parfois 
chausson à la 
crème. 

Ovocná 
taštička 

Brol 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chausson aux fruits, 
de forme semi-
circulaire ou 
triangulaire. Une 
gosette aux pommes, 
aux abricots. 

Belgique. FAM. 
Ensemble 
d'objets 
disparates ; 
désordre. 

1) FAM. Désordre ; 
fouillis. 2) FAM. 
Ensemble d'objets 
disparates ; attirail. 
3) FAM. Objet sans 
valeur, à mettre au 
rebut. 

Trucs qui traînent, 
bazar, bordel (dans le 
sens de désordre). 

n.m. Brux., 
Brabant wallon et 
Fl. Familier. 1) 
Désordre : Quel 
brol il avait dans 
sa chambre ! Il y 
a du brol, ne 
faites pas 
attention. 2) 
Ensemble formé 
par des objets 
disparates, en 
désordre ou qui 
paraissent tels 
(collectif 
péjoratif) : Le 
plombier est 
arrivé avec tout 
son brol. 3) 
Objets mis ou à 
mettre au rebut : 
Le kot à brol ou le 
brol : le 
débarras. 

Nepořádek 

Pinte / / 

FAM. Verre de 
bière. Aller boire 
une pinte. Après 
trois pintes, elle était 
sous la table. 

Chope. Terme utilisé 
usuellement toutes les 
dix minutes au 
légendaire Golden 
Saloon, café rock de la 
ville de Charleroi dans 
les années septante et 
quatre-vingt. 

/ Půllitr piva 

Kot 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chambre ou petit 
studio loué à une 
étudiant/e 

Belgique. 1) 
Chambre 
d'étudiant. 2) 
Débarras. 

1) Chambre ou 
petit studio que 
l'on donne en 
location à un 
étudiant. 2) Kot 
communautaire loc. 
Nom. M. Kot partagé 
par un groupe 
d'étudiants, qui offre 
des chambres 
individuelles et des 
infrastructures 
communes (cuisine, 
salon). 3) Kot à 
projet loc. nom. m. 
Kot partagé par un 
groupe d'étudiants 
qui développent en 
commun un projet 
de nature sociale, 
culturelle ou 
sportive. 

/ 

n.m. Chambre 
ou, parfois, petit 
appartement 
loué à un 
étudiant. 

Studentský 
pokoj 
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Ring 

RÉGIONAL (Belgique) 
Périphérique qui 
contourne une ville. 
Le ring de Bruxelles. -> 
rocade ; RÉGIONAL 
contournement. 

/ 
Périphérique qui 
contourne le centre 
d'une ville. 

Tatami de boxe, 
obsession de hobbit, 
demi-hit de Abba, mais 
aussi ensemble 
autoroutier entourant 
unve ville ou une 
périphérie. 

n.m. Large route 
de 
contournement 
d'une ville, 
périphérique : 
Emprunter le ring 
de Charleroi. 

Městský okruh 

Spéculos 

Biscuit croquant à la 
cassonade, de 
couleur brun, parfois 
moulé en forme de 
figurine (d'origine 
belge). - REM. En 
Belgique, on écrit 
parfois spéculaus. 

/ 

Biscuit croquant à 
la cassonade, 
agrémenté d'épices 
variées (cannelle, 
clou de girofle, 
anis, gingembre, 
noix muscade), de 
couleur brune et 
parfois moulé en 
forme de figurine. 

Biscuit traditionnel à 
la cassonade et au 
beurre, aromatisé de 
cannelle (ainsi que, 
selon les recettes, de 
girofle, muscade, 
gingembre et/ou anis). 

n.m. et, le plus 
souvent, en Wall. 
Or., 
SPÉCULATION 
n.f. Biscuit à la 
cassonade, 
parfois moulé en 
forme de 
personnage. 

Typická 
sušenka z 

Nizozemí se 
skořicovou 

příchutí. 

 
Tabulka 4: porovnání vybraných belgicismů v rámci několika slovní
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6. Dotazníkové šetření 

K prokázání výskytu jednotlivých belgicismů v mluvě rodilých mluvčích, 

a tudíž jejich pravidelnému užívání v praxi, jsme se rozhodli využít 

dotazníkového šetření.  

6.1 Metodologie dotazníkového šetření64 

Sběr informací pro sociologický či sociolingvistický výzkum lze provézt 

různým způsobem. My jsme si pro naše účely vybrali dotazníkové šetření, a to 

hned z několika důvodů. Oproti standardizovanému rozhovoru má dotazník 

několik plusových bodů. Zatímco rozhovor vyžaduje velice pracnou a nákladnou 

techniku sběru informací, dotazník funguje velice efektivně a při relativně 

nízkých nákladech postihne velký počet jedinců. Umožňuje také poměrně 

snadno získat informace od velkého počtu jedinců v poměrně krátkém čase. 

Rozhovor bývá časově velmi náročný a může při něm dojít ke zkreslení 

informací vyvolanému tazatelem. Další výhodou dotazníkového šetření je 

anonymita, která je pro samotné respondenty přesvědčivá. 

Existuje ale jedna vlastnost dotazníkového šetření, kterou je zapotřebí si 

uvědomit, a tou je nízká návratnost odpovědí. V praxi platí, že vrátí-li se 50 % 

vyplněných dotazníků, je to bráno jako velký úspěch. Pro výsledek dané rešerše 

však taková dramatická redukce velikosti vzorku znamená, že výsledky 

založené na tomto vzoru se mohou lišit od výsledků, které bychom dostali ve 

vzorku skutečně reprezentujícím zkoumanou populaci. 

Při zvážení všech pro a proti jsme usoudili, že díky časové flexibilitě, 

nízkému nákladu a zachování anonymity respondentů je pro nás dotazníkové 

šetření nejvhodnější. 

 

6.1.1 Vzorek a populace65 

Ke stanovení minimálního počtu dotazovaných subjektů se pojí hned 

několik základních pravidel. Nejdříve si osvojíme termíny vzorek a populace. 

                                            
64 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: 
Karolinum, 1998., str. 141. 
65 DISMAN, op.cit., str. 93. 
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Vzorek je skupina jednotek (v našem případě rodilých mluvčích francouzského 

jazyka na území Belgického království), které skutečně pozorujeme. Populace, 

jinak také označována jako základní soubor, je soubor všech jednotek (rodilých 

mluvčí fr. jazyka na území Belgického království), o kterém předpokládáme, že 

je platný pro náš výzkum. 

 

  6.1.2 Vymezení potřebného vzorku 

S ohledem na naši hypotézu, typ práce a způsob získávání informací 

jsme si dali za cíl získat odpovědi od minimálně 50 respondentů. Ti by měli 

zahrnovat jak mladší, tak starší generaci, nižší a vyšší sociální vrstvu, obyvatele 

měst i vesnic a obyvatele Bruselu, Lutychu a dalších valonských měst. 

  6.1.3 Cíl zkoumání 

  Během našeho šetření bychom se chtěli zaměřit na tyto otázky: 

 

1) Jsou belgicismy, které jsme analyzovali pomocí slovníků, 

opravdu v praxi aktivně využívány rodilými mluvčími? 

 

2) Jaká je tendence užívání belgicismů napříč jednotlivými 

generacemi? Dochází kvůli rapidnímu ústupu regionálních jazyků, 

jako je například valonština, k ústupu v užívání belgicismů tohoto 

původu u mladších generací? 

 

3) Nalezneme rozdíl v užívání konkrétních belgicismů napříč 

sociálními vrstvami? 

 

4) Existuje markantní rozdíl ve vědomí o konkrétních belgicismech 

mezi Bruselem a ostatními částmi Valonska? 

 

Ad 1) Jak jsme již zmínili v teoretické části této práce (kapitola 4.7), 

uvědomění si potřeby shrnout a popsat lexikum na území Belgie je 

záležitost posledního století. Nejedná se tedy o historické téma, ale o 

relativně novodobou potřebu. Proto předpokládáme, že termíny 

zaznamenané ve slovnících (především díky snaze výzkumného 
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střediska Valibel), jsou stále aktivně používány napříč rodilými mluvčími 

této země.  

Ad 2) Vzhledem ke globalizaci moderního světa, internetové revoluci a 

snížení nákladů potřebných k cestování po celém světě předpokládáme, 

že slovní zásoba mladších generací bude oproti slovní zásobě generací 

starších odlišná. Jedním z předpokladů je také daleko větší využívání 

anglicismů v mluvě mladších generací. Oproti nim generace starší, které 

ještě aktivně zažily nebo aktivně v dětství používaly některý 

z regionálních jazyků, se budou daleko více držet původních belgicismů. 

 

Ad 3) Jisté odlišnosti v užívání belgicismů by se jistě daly nalézt napříč 

sociálními vrstvami, ať už díky míře vzdělanosti (vysokoškolské vs. 

základní vzdělání), způsobu obživy (profesor vs. horník) nebo i kontaktu 

s francouzštinou ve Francii, na druhou stranu se domníváme, že náš 

vzorek nebude natolik široký, aby se na výsledcích šetření tento drobný 

rozdíl projevil. 

 

Ad 4) V teoretické části jsme si vysvětlili, proč je Brusel speciálním 

případem při zohlednění belgicismů. Jakožto původně vlámské město 

s úředním jazykem holandštinou by měl Brusel vykazovat určité rozdíly 

oproti lexiku ve Valonsku. 

6.2 Výběr hesel pro dotazníkové šetření 

Při výběru hesel potřebných k vytvoření dotazníkového šetření jsme se 

snažili postupovat tak, aby jednotlivá slova zahrnovala co nejvíce slovních 

druhů. Hesla tudíž zastupují podstatná jména, přídavná jména, slovesa a 

citoslovce.  

Slova jsou dále vybrána tak, aby zahrnovala belgicismy s omezenou 

distribucí (zinneke, bonbon, mofler, margaille, gletter, ducasse), belgicismy 

s rozšířenou distribucí (athénée, septante, nonante, GSM, navetteur, préfet, 

ramassette, mallette), belgicismy valonského původu (estaminet, mayeur, 

bardaf, cacaille, gosette) a belgicismy vlámského (holandského) původu (brol, 

pinte, kot, ring, spéculos). 
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Dotazník dále zkoumá pět slov s odlišnou normou užití oproti 

metropolitní Francii a způsob, jakým je rodilí mluvčí chápou. 

 

6.3 Výběr otázek 

Otázky jsme formulovali převážně tak, aby byly uzavřené, s možností 

odpověď více rozvést. Snažili jsme se také využít všech typů otázek, ať už výběr 

z vícero možností nebo takových otázek, kde dotazovaný může sám 

zodpovědět podle toho, jak dané problematice rozumí. 

Otázky 1-7 nám pomohou lépe definovat vzorek tázaných osob. Díky 

otázkám 8-12 se o dotazované osobě dozvíme více z hlediska jejích 

lingvistických schopností. 

U otázky 13 jsme konzultovali obecné slovníky belgicismů, jako je 

například Dictionnaire des belgicismes (FRANCARD, Michel. Dictionnaire des 

belgicismes. 1re édition. Bruxelles : De Boeck Duculot, 2010.), Comment parler 

le belge (GENION, Philippe. Comment parler le belge : et le comprendre (ce qui 

est moins simple). 1re édition. Paris : Édition Points, 2010.), Belgicismes (BAL, 

Willy. Belgicismes : inventaire des particularités lexicales du français en 

Belgique. Paris : Conseil international de la langue française, c1994.) a obecný 

slovník francouzštiny Le Petit Robert (Rey, Alain, et al. Le Petit Robert [CD-

ROM], Paris : Le Robert, 2014). Dotazovaní si mohou vybrat mezi možnostmi 

Je ne connais pas66, Déjà entendu mais pas sûr(e) de la signification67, Je 

connais mais je n'utilise pas68, Je connais et je n'utilise plus69, Je connais et 

j'utilise70. 

Dále pak u otázky 14 vyzýváme dotazovaného, aby sám shrnul význam 

daného belgicismu a případně uvedl slovo jiné, které užívá namísto 

předkládaného belgicismu. 

Ustálená slovní spojení jsou zkoumána v otázkách 15–19. 

U otázek 20 a 21 má dotazovaný na výběr ze dvou možností. 

                                            
66 Neznám 
67 Již jsem slyšel, ale nejsem si jist(a) významem 
68 Znám, ale nepoužívám 
69 Znám, ale již nepoužívám 
70 Znám a používám 
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Poslední otázka č. 22 vyzývá dotazované k vlastnímu přispění či 

jakékoliv poznámce v rámci našeho výzkumu. 

 

6.4 Zhotovení dotazníku 

Díky možnostem, které dnes máme s pomocí internetu, je zhotovování 

dotazníku z formálního hlediska velmi jednoduché. Existuje hned několik 

webových stránek, které jsou pro podobné účely vytvořené a zadarmo poskytují 

prostor k vytvoření dotazníků, sběru dat a analýzu s velmi příjemným 

uživatelským prostředím. 

My jsme se rozhodli využít webové stránky Survio71. Ve webovém 

rozhraní lze dotazník jednoduše odeslat požadovaným osobám pomocí zaslání 

přímého odkazu. Dále je také možné zaslat dotazník přímo do e-mailové 

schránky konkrétní osobě. Dotazovaný pak vyplňuje dotazník přímo přes 

internet a data se ihned ukládají do našeho osobního účtu. 

Abychom ale získali více respondentů během krátké doby, zvolili jsme 

také metodu šíření pomocí tištěných dotazníků, které jsme rozdali náhodným 

respondentům. Nicméně ještě, než jsme se vydali do terénu, jsme získali 64 

odpovědí pouhým sdílením na sociálních sítích, především na stránce 

Facebook.72 Dotazník koloval od  

 

6.5 Výsledky dotazníkového šetření 

  6.5.1 Otázky 1-10 

V rámci prvních deseti otázek jsme sledovali respondenty z hlediska 

jejich demografie. Z 64 dotazovaných osob dvě uvedly, že jejich národnost je 

francouzsko-belgická, jedna lucembursko-belgická a jedna osoba uvedla 

národnost čistě francouzskou. Zbytek (60 osob) uvedlo, že jsou národnosti 

belgické. 

Co se týče věkové skupiny respondentů, podařilo se nám pokrýt celé 

spektrum. 21,9 % tázaných osob je ve věku 18-30 let, 12,5 % je ve věku 31-45 

let, 21,9 % je ve věku 46-59 let a 43,8 % osob je ve věku 60 a více let. Mezi 

respondenty se nacházelo daleko více žen (78,1 %) než mužů (21,9 %). 

                                            
71 Dostupné z www.surivo.com. 
72 Dostupné z www.facebook.com. 
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Ve městě žije 71,9 % respondentů, zatímco 28,1 % respondentů je 

z venkova. Podařilo se nám také získat odpovědi od respondentů 

z nejdůležitějších regionů frankofonní Belgie, a to například z oblasti Lutychu, 

Charleroi, Huy či hlavního města Bruselu. 

Nicméně pouze tři respondenti zakončili své studium maturitní zkouškou. 

Zbytek uvedl, že mají buďto vyšší odborné, magisterské, nebo dokonce 

doktorské studium. 

Z hlediska povolání jsme získali odpovědi převážně od učitelů, 

vysokoškolských profesorů, lékařů, ale i například řidiče nákladních vozů nebo 

tzv. streetworkerů. 

Naprostá většina uvedla jako rodný jazyk francouzštinu. Jen jeden 

z našich respondentů považuje za svůj mateřský jazyk valonštinu a další 

z respondentů arabštinu. 

Necelá třetina dotazovaných osob (29,7 %) uvedla, že je často 

v kontaktu s vlámštinou, a to díky nerlandofonním přátelům, bilingvnímu 

prostředí, cestování v rámci vlámska nebo předplatnému vlámských novin. 

Oproti tomu pouze 45,3 % respondentů nemá pocit, že by byli v kontaktu 

s valonštinou. Zbytek uvádí, že je s tímto regionálním jazykem v kontaktu 

především díky přátelům, divadlu, literatuře nebo folklorním svátkům. 

  6.5.2 Otázka č. 11 

V jedenácté otázce jsme se zaměřili na zkoumání znalostí a užívání 

takových výrazů, které z typologického hlediska pokrývají jak belgicismy 

s omezenou distribucí, tak belgicismy s distribucí rozšířenou, i výrazy, které 

jsme si v kapitole 4 označili jako neologismy a archaismy.  

Slovo ducasse, jež je belgickým označením pro posvícení, je v paměti 

rodilých mluvčí nejméně uložené. Celých 13 respondentů uvedlo, že tento výraz 

nezná.  

Zdaleka nejpoužívanějšími výrazy jsou slova jako bonbon, athénée, 

číslovky septante a nonante, akronym pro mobilní telefon GSM, nebo výrazy 

ramassette a malette. 

V následujícím grafu lze vidět výsledky odpovědí jedenácté otázky. 

Naprostá většina výrazů je aktivně používaná rodilými mluvčími.  
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Graf 3: výsledky otázky č. 11 

  6.5.3 Otázka č. 12 

Cílem této otázky bylo zjistit tendenci používání slov, která jsou buďto 

vlámského nebo valonského původu. Zajímá nás především, jestli rodilí mluvčí 

znají oba dva typy belgicismů a také, zdali místo nich radši nevyužívají jiný 

výraz. 

Slova estaminet, mayeur, bardaf, cacaille a gosette jsou valonského 

původu. Naopak slova brol, pinte, kot, ring a spéculos pocházejí odvozením 

z vlámštiny. 
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Z výsledků vyplývá, že slova valonského původu jsou poměrně málo 

užívaná. Místo výrazu estaminet se nejčastěji užívá slovo café nebo bistrot. Ani 

jeden z respondentů neuvedl, že by výraz běžně užíval. 

Výraz mayeur je již více užívaný, nicméně jeho synonymum, které je 

samo o sobě také belgicismem, bourgmestre, se v odpovědi vyskytuje častěji. 

Citoslovce bardaf, které je u rodilých mluvčí málokdy zakotvené 

v paměti, je také velice málo používané.  

Výraz cacaille používá 43 z 64 dotazovaných. Ostatní používají 

například anglický výraz cheap, nebo nejčastěji výraz toc. 

Výraz gosette používá 50 z 64 dotazovaných. Nejčastějším výrazem u 

zbylých 14 respondentů je chausson. 

Naopak vlámské výrazy jsou poměrně známé a hojně užívané. 

Pomineme-li slovo brol, místo kterého je nejčastěji užívané bazar, či bordel, 

téměř všichni respondenti aktivně užívají výrazů jako pinte, kot, ring a spéculos. 

Pro výraz spéculos se většina respondentů ohrazuje, že správný 

pravopis by měl být spéculoos. 

  6.5.4 Otázky č. 13–17 

Ve třinácté otázce jsme se zaměřili na sloveso savoir a jeho dvojí význam 

na belgickém území, který jsme již zmiňovali v kapitole 4.4. 

 

 

Graf 4: znázornění používání slovesa savoir 
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Z tohoto grafu jasně vyplývá, že naprostá většina rodilých mluvčí chápe 

sloveso savoir spíše ve smyslu „moci“ než ve smyslu „vědět/znát“. 

V další otázce jsme zkoumali, co si respondenti představí pod pojmem 

Je suis à la porte (v doslovném překladu Jsem u dveří). 17,2 % odpovědělo, že 

tento pojem chápe jako výraz „Jsem přede dveřmi“ a 82,8 %, tedy naprostá 

většina, pod pojmem rozumí „Jsem venku“. 

Na otázku číslo 15 odpovědělo 15 z 64 dotazovaných špatně. Zbytek 

respondentů výraz Je tape à pouf zná a popsali ho správně. 

Výraz Je me suis cassé la pipe má překvapivý výsledek. Pouze jedna 

osoba výraz neznala, zbytek se rozdělil na dvě skupiny: ti, kteří výraz znají jako 

pojem pro „spadl jsem (na obličej)“ (53 odpovědí), a ti, kteří ho chápou jako 

„zemřel jsem/zabil jsem se“ (10 odpovědí). 

Pouze 18 respondentů zná výraz Remets moi sur une somme. Zbytek 

většinou správně odhadl, že se jedná o peníze, ale přesný význam této fráze 

formulovat nedokázal. Dva respondenti výraz považují za výzvu ke skleničce 

alkoholu. 

  6.5.5 Otázky č. 18 a 19 

U těchto otázek si respondenti mohli opět vybrat ze dvou možností. 

Otázka 18 se zaměřila na poměrně známý belgicismus, a to název univerzitního 

akademického roku. Celých 79,7 % dotazovaných používá belgicismus année 

académique, zbytek uvedl, že preferuje année universitaire. 

Předposlední otázka zkoumala označení obědu. 78,1 % respondentů 

užívá výraz dîner, zbytek preferuje výraz déjeuner, který je užívaný také ve 

Francii.  

  6.5.6 Připomínky respondentů 

Velké množství respondentů se v závěrečné otázce, která vyzývá 

dotazované k jakýmkoliv připomínkám nebo jiným poznatkům, ohradilo 

proti počtu belgicismů, které jsme v dotazníku předložili. Je samozřejmé, že 

v dotazníku nelze zkoumat všechny výrazy. Tyto připomínky dosvědčují, že 

rodilí mluvčí si jsou vědomi odlišností jejich jazyka od francouzštiny mluvené 

v metropolitní Francii. 
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Respondenti nám také děkovali za možnost účastnit se podobného 

výzkumu a sdělují nám, že se rádi zamysleli nad svým rodným jazykem. 

 

6.6 Shrnutí výzkumu dotazníkového šetření 

1) Jsou belgicismy, které jsme analyzovali pomocí slovníků, 

opravdu v praxi aktivně využívány rodilými mluvčími? 

Výsledky našeho dotazníkového šetření jasně prokázaly, že 

většina předložených belgicismů je stále aktivně používána v praxi 

rodilými mluvčími, a to bez ohledu na sociální status či věk. 

 

2) Jaká je tendence užívání belgicismů napříč jednotlivými 

generacemi? Dochází kvůli rapidnímu ústupu regionálních jazyků, 

jako je například valonština, k ústupu v užívání belgicismů tohoto 

původu u mladších generací? 

 Rozdíl mezi jednotlivými generacemi v užívání belgicismů jsme 

v našem dotazníkovém šetření nezaznamenali. Odchylky mezi 

odpověďmi respondentů různých věkových skupin nebyly výrazné a 

neměly žádné tendence. Pro potvrzení této hypotézy by však byla 

potřebná hlubší studie, která by se na podobnou problematiku úzce 

zaměřila. 

 

3) Nalezneme rozdíl v užívání konkrétních belgicismů napříč 

sociálními vrstvami? 

 Vzhledem k vysokému počtu osob s vysokoškolským vzděláním 

jsme shledali, že se nám nepodařilo výrazně zacílit také na jiné sociální 

vrstvy. Proto by bylo potřeba hlubší sociolingvistické studie, která by na 

tuto otázku mohla najít odpověď. V naší práci pro takovou studii však 

bohužel není dostatečný prostor. 

 

4) Existuje markantní rozdíl ve vědomí o konkrétních belgicismech 

mezi Bruselem a ostatními částmi Valonska? 

 U jedenácté otázky našeho dotazníku jsme se zaměřili na dva 

typy belgicismů, a to na belgicismy s omezenou distribucí a rozšířenou 
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distribucí. Předpokládali jsme, že právě u těchto hesel bude možné 

vypozorovat rozdíl v odpovědi rodilého mluvčího z Bruselu a rodilého 

mluvčího z jiné části Valonska. Nicméně žádný takový rozdíl jsme 

nezaznamenali. Znalost belgicismů u rodilých mluvčích je velice stabilní 

a velmi rozšířená. Nemáme tedy pocit, že by belgicismy byly na ústupu 

oproti jiným výrazům (například anglicismům nebo standardní 

francouzštině). 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsme se zabývali otázkou belgicismů, jejichž 

korpus jsme stanovili na základě slovníku Le Petit Robert, a jejich využití ze 

strany rodilých mluvčích. Práce se skládá ze dvou částí, teoretického základu 

a praktické části. Oba tyto celky dohromady pojímají 6 kapitol. 

Teoretická část práce si kladla za cíl představit belgicismy a rodilé mluvčí 

dnešního belgického království z teoretického hlediska. Toho jsme dosáhli 

pomocí tří kapitol.  

První kapitola se věnuje základním demografickým údajům, které jsou 

zcela nezbytné pro správné pochopení a dotvoření představy o rodilých 

mluvčích frankofonní části Belgie. V této kapitole jsme zjistili, jak komplikovaná 

je sociálně-politická scéna v této zemi, jaké národy žijí pod belgickou vlajkou a 

kolik je mluvčích francouzštiny na území Valonska a hlavního města Bruselu. 

Zmínili jsme také geografické rozložení těchto regionů oproti regionům 

vlámským, a to z důvodu velkého vlivu vlámštiny na místní frankofonní 

obyvatele. 

Jak došlo k takové jazykové diverzitě jsme si shrnuli ve druhé kapitole. 

Dějiny Belgie jsou poměrně komplexním tématem, proto jsme mu věnovali hned 

několik stran, abychom lépe porozuměli jazykovým tendencím na tomto území 

a motivaci rodilých mluvčích.  

Nelze také opomenout současnou jazykovou situaci v této zemi. Té jsme 

věnovali prostor ve třetí kapitole. Shrnuli jsme si regionální jazyky a dialekty na 

tomto území, jejich vliv na moderní francouzštinu a kapitolu doplnili mapou 

znázorňující tyto jazyky na území dnešního Valonska. 

Nejdůležitější částí teoretického základu bakalářské práce je však 

kapitola čtvrtá, která nám představuje belgicismy jako takové. Je důležité termín 

belgicismus správně vymezit. Toho jsme dosáhli pomocí několika definic 

z různých děl. Kapitola se také zabývá typologickým zařazením belgicismů a 

udává jednotlivé příklady. Dále zmiňujeme vývoj povědomí o belgicismech jako 

takových, jejich postupné přidávání do slovníků obecné francouzštiny a 

výzkumné středisko, které se touto problematikou zabývá.  

Pro ucelenou představu o belgicismech je však zapotřebí zjistit, jaké je 

jejich zastoupení v praxi. Proto jsme si vytvořili na základě určitých premis, které 
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jsme popsali v páté kapitole, metalingvistický korpus. Ten jsme si roztřídili do tří 

základních skupin slov, a to na nevyhovující výrazy, slova s odlišnou normou 

užití oproti metropolitní Francii a samostatné výrazy. Jednotlivé belgicismy jsme 

si typologicky popsali a zařadili do lexikálních polí. Překvapivým výsledkem bylo 

zjištění, že zdaleka ne všechny belgicismy mají původ ve valonštině nebo 

vlámštině. Shledali jsme, že největší množství belgicismů se zcela jasně 

vyskytuje ve slovní zásobě týkající se každodenního života, a to hlavně takové, 

která popisuje jídlo, stolování, domácnost a školství. Na závěr páté kapitoly 

jsme provedli kontrastivní analýzu několika vybraných belgicismů v rámci pěti 

slovníků, z nichž dva byly slovníky obecné francouzštiny a zbylé tři byly slovníky 

belgicismů. Zde jsme došli k překvapivému zjištění, že slovník obecné 

francouzštiny Le Petit Larousse Illustré z roku 2007 obsahuje více námi 

vybraných a zkoumaných belgicismů než slovník Philippa Géniona Comment 

parler le belge et le comprendre (ce qui est moins simple). Nejlépe zpracovaný 

slovník belgicismů je Dictionnaire des belgicismes od autora Michela 

Francarda. 

Poslední, avšak nejzajímavější kapitolou bakalářské práce ze 

sociolingvistického hlediska, je kapitola šestá. Tato kapitola nám přináší 

informace získané z dotazníkového šetření, které jsme provedli v červenci 

2018. Nejdříve jsme si nastudovali, proč je pro naši práci dotazníkové šetření 

nejlepší volbou, zjistili jsme si, jak se dotazník správně tvoří, a nakonec jsme 

zpracovali data, která jsme díky dotazníku získali. Zodpověděli jsme si předem 

stanovené otázky a úspěšně jsme potvrdili hypotézu, která předpokládala, že 

belgicismy jsou stále velmi aktivně užívány na frankofonním území dnešního 

Belgického království. Tendence jejich úbytku nebyla v žádném smyslu 

zaznamenána. 

Dotazníkové šetření, které jsme provedli, nebylo dostatečně dlouhé a 

zaměřené na hlubší zkoumání odlišností v užití belgicismů mezi mluvčími 

různých sociálních a věkových skupin. Aby bylo možné s přesností určit tyto 

odlišnosti, bylo by potřeba stanovit větší vzorek respondentů a hlouběji ho 

zkoumat. 
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Resumé 
 

Belgické království je z lingvistického hlediska velmi zajímavou zemí. 

Cílem bakalářské práce je hlouběji popsat odlišnosti v lexiku ve frankofonní 

části této země oproti francouzštině v metropolitní Francii. Bakalářský úkol je 

rozdělen do dvou celků: teoretického základu a praktické části. 

Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola nastiňuje 

složení obyvatelstva této země, jejich jazykové znalosti a fungování státu 

z hlediska zájmů jednotlivých mluvčích. Na relativně malém území vedle sebe 

žijí francouzsky, holandsky a německy hovořící obyvatelé. Taková jazyková 

diverzita nemůže nezanechat jisté stopy na samotných jazycích. 

Ve druhé kapitole je stručně shrnuta historie tohoto státu. Abychom mohli 

lépe pochopit jazykovou diverzitu země, je zapotřebí nejprve vysvětlit, jak k ní 

došlo. Kapitola znázorňuje období od příchodu Galů, přes Lutyšské biskupství, 

až po počátek 21. století.  

Kapitola nesoucí název Současná jazyková situace v Belgii nastiňuje 

existující, ale i vymřelé regionální jazyky tohoto území a další možné dialekty. 

Uvádí, že největší množství odlišností francouzského jazyka na území dnešní 

Belgie oproti metropolitní Francii je právě v lexiku.  

Nejdůležitější kapitolou teoretické části je však kapitola čtvrtá. Zde je 

vymezen pojem belgicismus a rozebrán z typologického hlediska. Belgicismy 

lze rozdělit následovně: belgicismy podle oblasti šíření (belgicismy s omezenou 

vs. rozšířenou distribucí), belgicismy podle původu (archaismy vs. neologismy) 

a belgicismy podle významu. Pojem belgicismus se poprvé objevil v díle 

francouzského profesora A.-F. Poyarta v roce 1811. Od té doby se jeho chápání 

postupně měnilo v podobu, v jaké ho chápeme my. 

Praktická část bakalářské práce je rozdělena do dvou hlavních celků: 

analýzy belgicismů pomocí vytvořeného korpusu slov a dotazníkového šetření. 

Každý z těchto dvou celků je dále rozdělen do příslušných podkapitol a klade si 

za cíl potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, která tvrdí, že belgicismy jsou stále 

aktivně používány rodilými mluvčími na území frankofonní části Belgie. 

Korpus slov byl vytvořen pomocí slovníku obecné francouzštiny Le Petit 

Robert. Kritéria pro jeho tvorbu jsou popsána v předposlední kapitole 

bakalářské práce. V této kapitole je také provedena analýza korpusu, při které 
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bylo mimo jiné zjištěno, že většina belgicismů není vlámského či valonského 

původu. 

Pro potvrzení hypotézy a zjištění aktuálního stavu užívání belgicismů 

mezi rodilými mluvčími bylo využito dotazníkového šetření. Pomocí 64 

respondentů bylo zjištěno, že velké množství belgicismů je stále aktivně 

užíváno a jejich znalost nemá klesající tendenci v rámci mladších generací. 

Dotazníkové šetření však nebylo dostatečně dlouhé a zaměřené na 

hlubší zkoumání odlišností v užití belgicismů mezi mluvčími různých sociálních 

a věkových skupin. Aby bylo možné s přesností určit tyto odlišnosti, bylo by 

potřeba stanovit větší vzorek respondentů a dále ho hlouběji zkoumat. 

 

Résumé en français 
  

Le Royaume de la Belgique est un pays très intéressant au point de vue 

linguistique. Le but du mémoire étant de décrire un peu plus en profondeur les 

différences de lexique se trouvant dans la partie francophone de ce pays. Ce 

dernier est divisé en deux parties : la base théorique et la partie pratique. 

La partie théorique est divisée en quatre chapitres. Le premier chapitre 

décrit la composition de la population du pays, leurs compétences linguistiques 

ainsi que le fonctionnement de l'État, en fonction des intérêts des locuteurs 

individuels. Les habitants francophones, néerlandophones et germanophones 

vivent sur un territoire relativement petit. Une telle diversité linguistique doit 

laisser des traces sur la langue.  

Le deuxième chapitre résume brièvement l'histoire de cet état. Afin de 

mieux comprendre la diversité linguistique du pays, il est nécessaire d'expliquer 

d'abord comment cela s’est passé. Le chapitre dépeint la période de l'arrivée 

des Gaulois, à travers l'évêché de Liège, jusqu’au début du 21ème siècle. 

Le chapitre qui porte le titre La situation linguistique actuelle en Belgique 

décrit les langues régionales existantes et disparues de ce territoire ainsi que 

d'autres dialectes possibles. Il déclare que le plus grand nombre de différences 

de la langue française sur le territoire de la Belgique actuelle, par rapport à celle 

de la France métropolitaine, se trouve dans le lexique. 
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Le chapitre le plus important de la partie théorique est cependant le 

quatrième chapitre. Ici, le terme belgicisme est défini et disséqué d'un point de 

vue typologique. Les belgicismes peuvent être divisés comme suit : les 

belgicismes par région de propagation (le belgicisme avec la distribution limitée 

ou étendue), le belgicisme par origine (archaïsme vs. néologisme) et le 

belgicisme par la signification. Le terme de belgicisme est apparu pour la 

première fois dans le travail du professeur français A.-F. Poyart en 1811. Depuis 

lors, sa compréhension a progressivement changé sous la forme que nous lui 

avons donnée. 

La partie pratique du mémoire est divisée en deux unités principales : 

l'analyse des belgicismes à l'aide du corpus de mots créé ainsi que de l'enquête 

menée par un questionnaire. Chacune de ces deux unités est subdivisée en 

sous-chapitres pertinents et vise à confirmer ou réfuter l'hypothèse que les 

belgicismes sont, encore activement utilisés par les locuteurs natifs dans la 

région francophone de la Belgique. 

Le corpus de mots a été créé en utilisant le dictionnaire français : Le Petit 

Robert. Les critères utilisés pour élaborer sa création sont décrits dans l'avant-

dernier chapitre du mémoire. Ce chapitre analyse également le corpus, qui a 

démontré, entre autres, que la plupart des belgicismes ne sont pas d'origine 

flamande ou wallonne. 

Une enquête menée grâce à un questionnaire a été utilisée pour 

confirmer l'hypothèse et a aidé à déterminer l'état actuel de l'utilisation des 

belgicismes parmi les locuteurs natifs. Avec 64 répondants, il a été constaté 

qu'un grand nombre de belgicismes sont encore activement utilisés et que leur 

connaissance ne connait pas de tendance décroissante parmi les jeunes 

générations. 

Cependant, cette dernière enquête n'était pas assez longue et n’a donc 

pas permis de se concentrer sur une exploration plus approfondie des 

différences dans l'utilisation des belgicismes parmi les locuteurs de différents 

groupes sociaux et groupes d'âge. Afin d'identifier ces différences avec 

précision, un plus grand échantillon de répondants devrait être déterminé et 

examiné de plus près. 
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Příloha 1 – Korpus slov 

Slovo slovní druh Původ 
Poznámk
a 

Typologie 
Lexikální 
pole 

académicien, 
ienne 

n. 

ÉTYM. 1555; 
FÉM. 1648 - latin 
academicus -> 
académie 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

académique adj. 

XVIe; titre en 
1361 - latin 
academicus, de 
academia 

RÉGIONAL (Belgique, 
Canada, Suisse) Année 
académique : année 
universitaire. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

accaparer v. tr. 

1669 - du sens de 
"accumuler des 
biens a des fins 
spéculatives" 
(1562 a 
Bordeaux), de 
l'occitan accapara, 
de caparra 
"arrhes", 
emprunté a 
l'italien, mot a mot 
"début (capo) de 
paiement (arra)", 
du latin arrha -
>arrhes 

Accaparer qqn, le retenir. 
Cet invité a accaparé la 
maitresse de maison. - 
RÉGIONAL (Belgique) 
S'accaparer (qqn, qqch. 
Ou de qqn, de qqch.): 
retenir indument. 

slovo 
odvozené z 
okcitánštiny 

/ 

accise n.f. 

XVIe - moyen 
néerlandais accijs 
"impot de 
consommation" 

En Belgique, au Canada, 
Ensemble des impots 
indirects frappant certains 
produits de 
consommation (tabac, 
boissons alcoolisées, 
produits pétroliers...). 
(Toujours au plus. En 
Belgique.) 

výpůjčka z 
vlámštiny 

veřejná 
správa 

affaire n.f. 

milieu XIIe - de a 
et 1. faire; famille 
étymologique -> 
FAIRE 

Belg: Etre (tout) en 
affaire: etre dans tous 
ses états. / C'est l'affaire 
d'une seconde: cela peut 
sarranger tres vite / La 
belle affaire! : 
exclamation ironique par 
laquelle on dénie de 
l'importance a ce qui 
vient d'etre dit / Une 
facheuse, une sale 
affaire: un embetement, 
un gros ennui. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

affranchir v. tr. 

XIIIe - de a et 2. 
franc; famille 
étymologique -> 
FRANC. 

Belg: s'affranchir: gagner 
en assurance, en 
hardiesse 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 
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agréation n.f. 1806 - de agréer 
Belg: agrément officiel 
donné a un acte 
administratif 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
správa 

aidant, ante n. et adj. 

1968, en 
référence a la 
Belgique - de 
aider 

1) Personne qui aide, 
assiste une personne 
dépendante (personne 
agée, handicapée…) 
dans sa vie 
quotidienne. Aidants 
familiaux, professionnels. 
-> auxiliaire (de vie). 2) 
Personne qui porte 
assistance a un 
étranger en situation 
irréguliere. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

profese 

aller v. 

Fin Xie - du latin 
ambulare "aller et 
venir, se 
promener",  qui a 
aussi donné 
ambler. Le radical 
ir- (j'irai) vient du 
verbe latin ire 
"aller, marcher" et 
v- (il va), de 
vadere, de meme 
sens. Famille 
étymologique -> 
ALLER 

Belg: LOC. FAM.  Faire 
aller qqn: le taquiner, le 
faire marcher. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

alma mater n.f. inv. 

1890 - mots latins 
"mere nourriciere"; 
famille 
étymologique -> 
HAUT, MERE 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse, Canada) 
L'université ou l'on a fait 
ses études. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 

américain, 
aine 

adj. et n. m. 

1556 - de 
Amérique, latin 
des géographes 
America (1507), 
du nom de 
Amerigo Vespucci 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) Filet 
américain: viande de 
boeuf hachée; steak 
tartare. 
ELLIPTIQUEMENT 
Commander un 
américain frites. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

amusette n.f. 

1653 - de amuser, 
Famille 
étymologique -> 
MUSEAU 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Personne 
dissipée, qui s'amuse a 
des bagatelles. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

archelle n.f. 

1975 - du picard 
achele, famille du 
latin axis 
"planche" (-> ais, 
aisseau), avec 
influence de 2. 
arche 

RÉGIONAL (Belgique) 
Étagere murale 
décorative, a laquelle 
on suspend des objets, 
parfois des vetements. 

výpůjčka z 
pikardštiny 

domácnost 
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ardoisier, 
iere 

adj. et n. m. 1506 - de ardoise 
RÉGIONAL (Belgique) 
Couvreur. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

profese 

arsouille n. 

1792 , "souteneur 
de tripot" - de 
arsouiller, origine 
inconnue 

Adj. et n. RÉGIONAL 
(Belgique) Espiegle 
(d'un enfant). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

Vlastnost/ch
ování 

assez adv. 

fin Xe asez - latin 
populaire adsatis, 
de satis "assez"; 
Famille 
étymologique -> 
ASSEZ 

Belg: FAM. Assez bien: 
pas mal, un assez grand 
nombre. Il y a eu assez 
bien de fruits cette 
année. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

assiette n.f. 

assiete 1260 - 
latin populaire 
assedita, de 
assedere -> 
asseoir; Famille 
étymologique -> 
SEOIR 

Belg: Assiette profonde. 
(fran: assiette a soupe) 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

athénée n.m. 

1740 antiq. - latin 
athenaeum, mot 
grec "temple 
d'Athéna", ou se 
disputaient des 
concours de 
poésie 

En Belgique, 
Établissement 
d'enseignement 
secondaire dépendant 
d'un pouvoir public, 
naguere réservé aux 
garcons. -> college, 
lycée. 

slovo 
přejaté z 
řečtiny 

školství 

attendre v. tr. 

milieu XIe dans la 
construction 
attendre qqch de 
(I, 5stupen) - du 
latin attendere 
"preter attention 
a", famille de 
tendere -> 1. 
tendre; Famille 
étymologique-> 
TENDRE. 

RÉGIONAL (Belgique, 
Afrique noire) attendre 
famille ou ABSOLUMENT 
attendre: etre enceinte. 
"C'est ma femme. Elle 
attend un enfant. Et moi 
aussi, ajoute-t-il avec 
humour" (J. Vautrin). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

aubette n.f. 

fin XVIIIe 
"maisonnette"; 
aubette ou 
hobette fin XVe - 
de l'ancien 
francais hobe, du 
moyen haut 
allemand hube "ce 
qui coiffe un 
édicule" 

RÉGIONAL (Ouest, 
Belgique) Abri édifié sur 
la voie publique aux 
arrets des transport en 
commun. -> abribus. - 
(Belgique) Kiosque a 
journaux. L'aubette de la 
gare. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
doprava 

auditoire n.m. 

milieu XIIe - latin 
auditorium; 
Famille 
étymologique -> 
OUIR 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg, Suisse) 
Amphitéatre, salle de 
cours (d'une 
université).  

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 
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autant adv. 

altant 1190 - du 
latin alterum 
"autre" et tantum 
"tant"; Famille 
étymologique -> 
AUTRE 

Nominal RÉGIONAL 
(Belgique) Tant 
(exprimant une quantité 
non précisée). 
Imaginons que tu paies 
autant pour ton loyer. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

autogoal n.m. 

1963 - calque de 
l'allemand 
Eigentor ou 
emprunt a l'italien 
autogoal -> auto- 
et goal 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse) Au football, But 
marqué par un joueur 
contre son camp. 
Marquer un autogoal. 
Des autogoals. - FIG. 
Action dommageable a 
son (ses) auter(s). 

výpůjčka z 
italštiny 

sport 

auto-scooter n.m. 

1944 auto-skooter 
- de auto et 
scooter, d'apres 
Auto Skooter, n. 
d'un modele 
produit par une 
firme américaine 

VIELLI ou RÉGIONAL 
(Belgique) Auto 
tamponneuse*. 
"Bruxelles a la fin des 
années cinquante, cette 
merveille a disparu. Ou 
sont les cirques et les 
autos-scooters de la 
place Sainte-Croix?" (F. 
Weyergans). 

výpůjčka z 
angličtiny 

sport 

avance v. 

1473; fin XIVe "fait 
d'avancer; 
avantage, profit" - 
de avancer 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Il n'y a pas 
d'avance de, a (faire 
qqch.): cela n'avance a 
rien de. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

avant-midi n.m. et n.f. 
1639 au Canada - 
de 1. avant et midi 

(Belgique, Canada) 
Matin, matinée. « Elle 
décide de passer l'avant-
midi ŕ faire plus ample 
connaissance avec ses 
nouveaux élèves » 
(Tremblay). Les avant-
midis ou les avant-midi. 

slovo 
složené 

Denní doba 

avant-plan n.m. 
1866, en peinture 
- de 1. avant et 
2. plan 

RÉGIONAL (Belgique) 
Premier plan. À l'avant-
plan. Les avant-plans. 

slovo 
složené 

umění 

avoir v. tr. 

fin IXe - du latin 
habere "avoir" et 
"se tenir quelque 
part"  

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Reliant l'attribut au 
sujet Avoir difficile, dur à, 
de (et inf.) : éprouver des 
difficultés à. Elle a dur à 
se lever tôt. Avoir facile à, 
de (et inf.) : avoir des 
facilités pour. Avoir bon : 
éprouver du plaisir. J'ai 
bon de le voir rire. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

babelutte n.f. 

1944 - néerl. de 
Belgique 
babelutte 
"caramel" 

RÉGIONAL (Picardie; 
Belgique) Sucre d'orge 
entortillé dans du 
papier. Les babeluttes de 
Furnes. 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 
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bac n.m. 
1160 - latin 
populaire baccus 
"récipient" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Bac de bière, d'eau 
minérale : casier de 
bouteilles. Acheter un 
bac de bière. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

gastronomie 

baise n.f. 1973 - de baiser 

RÉGIONAL (Belgique) 
Petit baiser affectueux. 

➙ 2. bise, bisou. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

mezilidské 
vztahy 

ballotin n.m. 

1972, en 
Belgique; "petit 
ballot" 1743 - de 
ballot 

Emballage en carton 
pour confiseries, fermé 
par quatre rabats. Un 
ballotin de chocolats. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

baraque n.f. 
fin XIVe - catalan 
barraca "hutte" 
(XIIIe) 

RÉGIONAL (Nord, 
Belgique) Baraque à 
frites : friterie. 

výpůjčka z 
katalánštiny 

Dům 

bardaf interj 
1947 - du wallon, 
d'orig. 
Onomatopéique 

RÉGIONAL (Belgique) 
Onomatopée évoquant 
le bruit d'une chute 

(➙ badaboum, patatras) 

ou d'un coup violent. 

výpůjčka z 
valonštiny 

/ 

barémique adj. 1983 - de barème 

RÉGIONAL (Belgique) 
Qui concerne les 
barèmes. Ancienneté 
barémique. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

barrière n.f. XIVe - de barre 

Assemblage de pièces 
de bois, de métal qui 
ferme un passage, sert 

de clôture. ➙ clôture, 

haie, palissade. Barrière 
d'un champ. Les 
barrières d'un passage à 

niveau. ➙ garde-barrière. 

Ouvrir, fermer une 
barrière. Franchir, 
enjamber, sauter une 
barrière. Barrière 
métallique, (Belgique) 
barrière Nadar, mobilier 
urbain mobile destiné à 
contenir la foule. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

město/veřej
né místo 

bâton n.m. 
1740; fin XIe - 
latin populaire 
basto, bastonis  

RÉGIONAL (Belgique) 
Bâton de chocolat. 

➙ barre. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

gastronomie 

beffroi n.m. 

berfroi 1155 - 
moyen haut 
allemand bergfrid 
"qui garde la paix" 

MOD. Tour d'une ville, 
et par extension d'une 
église (surtout nord de la 
France et Belgique). 

➙ 1. clocher; campanile. 

výpůjčka z 
němčiny 

město/veřej
né místo 
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béguine n.f. 

1227 - 
néerlandais 
beggaert "moine 
mendiant" 

Religieuse de 
(Belgique) et des Pays-
Bas soumise à la vie 
conventuelle 

(➙ béguinage) sans 

avoir prononcé de 
vœux. "Les béguines 
sont ainsi à plusieurs 
dans chacune des 
demeures qui composent 
la Communauté" 
(Rodenbach). 

výpůjčka z 
holandštiny 

profese 

belge adj. et n. 1528 - latin Belgæ 

(De Belgique). Bière 
belge. Le franc belge 
(avant l'euro). Les trois 
langues officielles belges, 
le néerlandais 

(➙ flamand), le français 

(➙ aussi wallon) et 

l'allemand. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 

belgicisme n.m. 1811 - de belge 

LING. Mot, tournure, 
particularité du français 
en usage en Belgique 

(➙ flandricisme, 

wallonisme). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 

belgitude n.f. 
1976 - de belge, 
d'après négritude 

Ensemble des traits 
culturels propres à la 
Belgique; sentiment 
d'appartenance à la 
Belgique en tant 
qu'entité culturelle 
spécifique. "on s'était 
foutu de ma gueule toute 
la journée rapport à ma 
belgitude" (B. Blier). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 

berme n.f. 
barme 1611 - 
néerlandais berm 
"talus" 

RÉGIONAL(Belgique, 
Suisse) Terre-plein ou 
séparateur axial au 
centre (d'une autoroute, 
d'une artère 
importante). Berme 
centrale. 

výpůjčka z 
holandštiny 

doprava 

bidon n.m. 
1523 - scandinave 
bida "vase" 

(Belgique) LOC. FAM. 
Arranger les bidons : 
régler une affaire mal 
engagée, un différend. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

bille n.f. 
XIVe - latin 
populaire bilia 
"tronc d'arbre" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Traverse (de chemin de 
fer). Les billes et les rails. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

doprava 

blinquer v. intr. 
1946 - du 
néerlandais 
blinken "briller" 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Reluire, étinceler 
(à force d'avoir été 
astiqué). Faire blinquer 
les cuivres. 

výpůjčka z 
holandštiny 

/ 
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bloquer v. tr. XVe - de bloc 

RÉGIONAL (Belgique) 

FAM. ➙ 2. bűcher, 

potasser. Il bloque sa 
physique. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

boite n.f. 
1150 boiste - latin 
populaire buxida, 
classique pyxis  

Récipient de matière 
rigide (carton, bois, 
métal, plastique), 
facilement 
transportable, 
généralement muni 
d'un couvercle. Le fond, 
les parois d'une boîte. 
Une boîte en carton 

(➙ carton),  Boîte à 

lunch, (Belgique) boîte à 
tartines : récipient 
individuel contenant un 
repas à consommer sur 

le lieu de travail. ➙ 

bento, gamelle.  

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

bonbonne n.f. 

1823 - ancien 
occitan 
boumbouno "sorte 
de bouteille", du 
latin bombus 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) Bonbonne 
(de gaz) : bouteille de 
gaz 

slovo 
přejaté z 
latiny 

domácnost 

boule n.f. 
1330; v. 1175 bole 
"massue" - latin 
bulla  

RÉGIONAL (Belgique) 
Boule de ficelle, de laine. 

➙ pelote, Boule de 

Berlin : beignet fourré, 
Chapeau boule : chapeau 
melon. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

bouter v. tr. 
1080 - francique 
botan "frapper"  

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse) Bouter le feu : 
mettre le feu. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

brique n.f. 

fin XIIIe, à Tournai 
- du moyen 
néerlandais 
bricke, de brecken 
"casser", de 
męme origine que 
l'allemand 
brechen et 
l'anglais to break  

LOC. FAM. Ça (ne) 
casse pas des (les) 
briques. Bouffer des 
briques : n'avoir rien à 
manger. (Belgique) Avoir 
une brique dans le 
ventre : aimer construire, 
agrandir ou rénover des 
bâtiments. (Canada) 
Attendre qqn avec une 
brique et un fanal. 

výpůjčka z 
holandštiny 

ostatní 

brol n.m. 
avant 1950 - mot 
flamand 
"camelote" 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Désordre, fouillis. 
Il y a du brol partout. 

Range ton brol. ➙ bazar. 

výpůjčka z 
vlámštiny 

domácnost 
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brosse n.f. 

1300 broisse - 
peut-ętre latin 
bruscia, de 
bruscum "nœud 
de l'érable"; forme 
moderne peut-ętre 
d'après broce 
"taillis, 
broussailles"(1170
) 

RÉGIONAL(Belgique) 
Balai. Une brosse de rue. 
La brosse et la 
ramassette. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

domácnost 

brosser v. 
1374 bruissier - 
de brosse 

Régional (Belgique) FAM. 
Brosser un cours, ne pas 
y assister volontairement. 

➙ sécher. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

brűlant, ante adj. et n. m. XIIe - de brűler 

 N. m. RÉGIONAL 
(Belgique) Aigreurs, 
brűlures d'estomac; 
pyrosis. Avoir le brűlant. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

buse n.f. 1878 - de 2. buse 

RÉGIONAL(Belgique, 
Rwanda, R. D. du Congo) 
FAM. Échec à un 
examen. Se payer une 
buse en maths. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

buser v. tr. 1891 - de 3. buse 

RÉGIONAL (Belgique, 
Rwanda, R. D. du Congo) 
Fam. Faire échouer (à 
un examen), recaler. Le 

prof l'a busé. ➙ mofler, 

péter. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

cacaille n.f. 
1856 - mot wallon, 
réduplication de 
(é)caille 

Régional (Belgique) FAM. 
Objet de mauvaise 

qualité. ➙ camelote, 

pacotille. Ce collier, c'est 
de la cacaille ! 

výpůjčka z 
valonštiny 

ostatní 

cache-
poussière 

n.m. 
1876 - de cacher 
et poussière 

RÉGIONAL (Belgique) 
Blouse que l'on porte 
pour faire des travaux 
salissants. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

oblečení 

cadre n.m. 

quadre 1549 - 
italien quadro 
"carré", latin 
quadrus  

RÉGIONAL(Belgique) 
Tableau, illustration, 
gravure. Accrocher un 
cadre au mur. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

umění 

caillant, ante adj. 
relevé en 1985 - 
de cailler 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Très froid. L'eau 

est caillante. ➙ glacé. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

cannibale n. 

 1515 - espagnol 
canibal, arawak 
caniba, désignant 
les Caraďbes 
antillais 

RÉGIONAL (Belgique) 
Cannibale (n. m.) ou 
toast cannibale : pain de 
mie grillé garni de viande 
crue hachée et 
assaisonnée (cf. Steak 
tartare*). 

výpůjčka ze 
španělštiny 

gastronomie 
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carabistouill
e 

n.f. 

1886 - d'un 
élément cara-, 
peu clair, et de 
bistouille 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Baliverne, 
calembredaine. N'écoute 
pas ses carabistouilles ! 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

carbonade n.f. 

1534; 
charbonnade XIIIe 
- ancien occitan 
carbonada, de 
carbon "charbon" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Plur. Plat de bœuf 
braisé. Carbonades 
flamandes, 
accommodées  à la bière.  

slovo 
odvozené z 
okcitánštiny 

gastronomie 

carrousel n.m. 

1620; carrouselle 
XVIe - peut-ętre 
napolitain 
carusello, jeu 
équestre, de 
carus(i)ello, nom 
des balles de 
craie en forme de 
tęte, de caruso 
tęte "rasée" 

RÉGIONAL (Belgique, 
Nord, Suisse, Canada) 
Manège forain. 

výpůjčka z 
italštiny 

volný čas 

casserole n.f. 1583 - de 1. casse 

RÉGIONAL (Belgique) 
Ustensile de cuisine 
muni de poignées et 
d'un couvercle, sans 

manche. ➙ faitout. 

Casserole ŕ pression : 
autocuiseur. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

castard, arde adj. et n. 

vers 1920 - 
probablement 
altération de 
costaud, peut-ętre 
influencé par 
l'argot mastard 
"costaud" (1896), 
lui-męme 
altération de 
mastoc 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. 1. Fort, vigoureux. 

➙ costaud. Un cheval 

castard. 2.Solide, 
résistant. Du chęne, 
c'est castard. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

centre n.m. 
fin XIIIe - du latin 
centrum 

RÉGIONAL (Belgique) 
Centre-avant : avant-
centre. Des centres-
avants. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

chamoisette n.f. 1956 - de chamois 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chiffon doux utilisé 
pour nettoyer, lustrer. 

➙ chamoisine. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

chantoir n.m. 

fin XIIIe, en 
liégeois - du 
wallon tchantwér, 
famille du latin 
cantare "chanter"  

RÉGIONAL (Belgique) 
Excavation où un cours 
d'eau disparaît pour 
devenir souterrain. 

➙ aven, bétoire, 

régional igue. 

výpůjčka z 
valonštiny 

příroda 

chemisette n.f. 1220 - de chemise 

RÉGIONAL (Belgique) 
Maillot de corps, avec 
ou sans manches. 
Chemisette pour 

homme. ➙ singlet. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

oblečení 
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chicon n.m. 
1651 - var. de 
chicot "trognon" 

RÉGIONAL (Nord, 
Belgique, Burundi) 
Endive. Chicons au 
jambon, au gratin, 
roulade de chicons. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

chipoter v. intr. 
1561 - de chipe 
"chiffon" → chiper 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. 1. Farfouiller. 
Cesse de chipoter dans 
mon tiroir. 2.  Manier 

sans soin. ➙ tripoter.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

chique n.f. 

1792; "petite 
boule" 1573 - 
peut-ętre 
allemand schicken 
"envoyer" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Bonbon à sucer, 
gomme à mâcher. 

➙ boule. 

výpůjčka z 
němčiny 

gastronomie 

chou n.m. 
chol, chou XIIIe - 
latin caulis 

LOC. Bęte comme chou. 

➙ enfantin. (Belgique) 

C'est chou vert et vert 
chou : cela revient au 
męme (cf. C'est blanc 
bonnet et bonnet blanc). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

cigare n.m. 
1775; cigarro 
1688 - espagnol 
cigarro 

RÉGIONAL (Belgique) 
Remontrance. 

➙ réprimande; FAM. 

engueulade. Donner, 
passer un cigare ŕ qqn 
(cf. Passer un savon). 

výpůjčka ze 
španělštiny 

vlastnost/ch
ování 

clé n.f. 

fin XIe - du latin 
clavis "clé, loquet, 
barre" (→ cheville, 

clavecin, 
enclaver), 
apparenté à 
clavus "cheville, 
clou" (→ clou) et à 

claudere "fermer" 
(→ clore) 

RÉGIONAL (Belgique) 
clé sur porte : pręt à 
l'usage. Acheter des 
usines clés en main. Des 
"projets en cours que 
Stocastic remettra sur 
mesure, clefs en main, 
aux chaînes de 
télévision" (Echenoz). 
LOC. (Laisser) la clé sur 
la porte, dans la serrure. 
(Mettre) la clé sous la 
porte, sous le paillasson, 
au sol; fig. partir, 
déménager discrètement, 
disparaître; faire faillite, 
cesser son activité. "ses 
affaires [ne] vont pas 
mieux, elle est sur le 
point de mettre la clef 
sous la porte" 
(M. Du Camp). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

clenche n.f. 

clenque XIIIe - 
mot picard; 
francique klinka 
"levier oscillant" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Poignée de porte. (On 
dit aussi clinche [klɛʃ̃].) 

výpůjčka z 
pikardštiny 

domácnost 

client, cliente n. 
1437 - latin cliens, 
clientis 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 
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clignoteur n.m. 
1948 - de 
clignoter 

RÉGIONAL (Belgique) 
Clignotant. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

doprava 

cloche n.f. 
début XIIe - bas 
latin clocca, mot 
celte d'Irlande 

RÉGIONAL (Belgique) 
Cloque de la peau. 

➙ ampoule. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

zdraví 

communal, 
ale, aux 

adj. et n. 
1160 "public" - de 
commun  

RÉGIONAL (Belgique) 
Maison communale : 
mairie. Conseil, conseiller 
communal, municipal. 
Secrétaire communal(e) : 
secrétaire de mairie. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
správa 

communauté n.f. 
1283 - de 
commun  

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

confiner v. tr. 1464 - de confins  
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

copion n.m. 1945 - de copier 

RÉGIONAL (Belgique) 
ARG. SCOL. Document 
que l'on utilise pour 
tricher lors d'un 

examen. ➙ antisèche. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

coqueleux n.m. 1876 - de 1. coq  
RÉGIONAL (Nord, 
Belgique) Éleveur de 
coqs de combat. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

profese 

cornet n.m. 
XIIIe - diminutif de 
corn, ancienne 
forme de 1. cor  

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse) Récepteur 
téléphonique, combiné. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

coron n.m. 

1877 - mot du 
Nord et de l'Est, 
de l'ancien 
français coron 
"coin, bout d'un 
bâtiment" v. 1200; 
de cor "angle" 

Ensemble d'habitations 
identiques des cités 
minières du Nord et de 
Belgique. "au milieu des 
corons, des terrils, des 
chevalements de mines" 
(O. Rolin). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

společnost 

couque n.f. 

1790 - 
néerlandais koek 
→ cake 

RÉGIONAL (Nord; 
Belgique) 1. Pain 
d'épice. La couque de 
Dinant. Couque au miel. 
"Du bas en haut des 
vitrines s'étagent des 
couques grasses de miel, 
certaines fourrées de 
fruits confits multicolores" 
(Simenon). 2. Brioche. 
Couque suisse : brioche 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 
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aux raisins nappée d'un 
glaçage au sucre. 

cour n.f. 

début XIe - du 
latin du VIe curtis, 
de cohors, 
cohortis "enclos", 
à l'origine de 
cohorte. Écrit 
d'abord cort, curt, 
le mot perd le -t 
final au XIVe s. 
Empruntée par 
l'anglais au 
XIIe s., la forme 
avec -t se 
retrouve dans 
court n. m. "terrain 
de tennis"  

RÉGIONAL (Belgique) 
vieilli Aller à la cour, aux 
toilettes. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

coussin n.m. 

coissin 1160 - 
latin populaire 
coxinus "coussin", 
de coxa "cuisse"  

RÉGIONAL (Belgique) 
Oreiller. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

domácnost 

cramique n.m. 

1831 - de 
cramiche (1380), 
de la formule 
latine crede mihi 
"crois en moi" dite 
en distribuant le 
pain bénit ŕ ceux 
qui n'avaient pas 
communié 

RÉGIONAL (Belgique) 
Pain au lait et au 
beurre, garni de raisins 
de Corinthe. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

gastronomie 

crolle n.f. 
1856 - du flamand 
krol, de męme 
sens 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Boucle de 
cheveux frisés. 

výpůjčka z 
vlámštiny 

vlastnost/ch
ování 

crollé, ée adj. et n. 1856 - de crolle 
RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Bouclé, frisé. Des 
cheveux tout crollés. 

výpůjčka z 
vlámštiny 

vlastnost/ch
ování 

croller v. intr. 1856 - de crolle 
RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Boucler (des 
cheveux). 

výpůjčka z 
vlámštiny 

/ 

cru, crue adj. 
1165-70 - latin 
crudus  

(XIVe) RÉGIONAL (Nord, 
Est, Savoie; Belgique, 
Suisse, Canada) (Temps) 
Froid et humide. 
"Allumez quelques 
bűches, oui, car l'air est 
cru…" (Simenon). Il fait 
cru. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

cuberdon n.m. 

1969 - peut-ętre 
du wallon cu 
d'bourdon (1942), 
d'origine inconnue  

(Belgique) Bonbon de 
forme conique, 
contenant une gelée 
sucrée, 
traditionnellement à la 
framboise. 

výpůjčka z 
valonštiny 

gastronomie 
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cumulet n.m. 

1878 - du moyen 
néerlandais 
tumelen "se 
tourner" avec, 
peut-ętre, 
influence du 
français cul 

RÉGIONAL (Picardie; 
Belgique) Culbute, 
roulade. Faire des 

cumulets. ➙ galipette. 

výpůjčka z 
holandštiny 

sport 

déforcer v. tr. 
déforcir 1360 - de 
dé- et force 

RÉGIONAL (Belgique) 
Ébranler, affaiblir (qqn, 
qqch.). 

slovo 
složené 

/ 

défranchir v. tr. 
1840 - de dé- et 
radical de 
affranchir  

RÉGIONAL (Belgique) 
Faire perdre son 
assurance (ŕ qqn). Cet 
accident l'a défranchi. 

slovo 
složené 

/ 

déjeuner n.m. 
XIIe - de 
1. déjeuner  

VIEILLI ou RÉGIONAL 
(Nord; Belgique, Canada, 
Suisse, Congo, Burundi, 
Rwanda) Repas du 

matin. ➙ 1. petit-

déjeuner. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

déloger v. 
XIIIe; deslogier fin 
XIIe - de dé- et 
loger 

RÉGIONAL (Belgique) 
Découcher. 

slovo 
složené 

/ 

dernier, iere adj. et n. 

début XIIIe - de 
l'ancien français 
derrain, du latin 
populaire 
deretranus, famille 
de retro 
(→ 1. derrière), 

d'après premier  

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Le dernier de 
tout : le comble, la fin de 
tout. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

détournemen
t 

n.m. 

1538; hapax XIIIe 
destournement 
"endroit écarté" - 
de détourner  

RÉGIONAL (Belgique) 
Déviation de la 
circulation routière. 
Emprunter le 
détournement. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

doprava 

dialecte n.m. 
1550 - latin 
dialectus, grec 
dialektos  

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

diapositive n.f. 
1892; d'abord 
diapositif, ive adj. 
- de dia- et positif  

ABRÉV. FAM.. (avant 
1950) diapo, (Belgique) 
dia [dija]. Conférence 
avec projection de 

diapos. ➙ diaporama. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

dinandier n.m. 

fin XIIIe - de 
Dinant, ville de 
Belgique célèbre 
par ses cuivres 

VIEILLI Fabricant, 
marchand de 
dinanderie. 

Slovo 
odvozené 
od 
vlastního 
jména 

profese 

dîner v. intr. 
fin XIe "prendre le 
repas du matin" - 
latin populaire 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Canada, Belgique, 
Suisse, Congo, Burundi, 
Rwanda) Prendre le 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 
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disjunare "rompre 
le jeűne" 

repas de midi. 

➙ 1. déjeuner. 

diner n.m. 
XIe "repas du 
matin" - de 
1. dîner  

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Canada, Belgique, 
Suisse, Congo, Burundi, 
Rwanda) Repas de midi. 

➙ 2. déjeuner. "à onze 

heures et demie, on 
sonnait le dîner que l'on 
servait à midi" 
(Chateaubriand). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

gastronomie 

dix-heures n.m. 
1852 - de dix et 
heure, cf. quatre-
heures 

RÉGIONAL (Normandie; 
Belgique) fam. Petite 
collation prise dans le 
milieu de la matinée; 
nourriture 
correspondante. 
Préparer le dix-heures 
des enfants. 

slovo 
složené 

gastronomie 

domino n.m. 

1401 - abréviation 
d'une expression 
latine, peut-ętre 
benedicamus 
domino 
"bénissons le 
Seigneur"  

RÉGIONAL(Belgique) 
Prise femelle à 
plusieurs douilles. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

domácnost 

doubler v. 
dobler XIIe - bas 
latin duplare  

VIEILLI ou RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse, 
Canada) Doubler une 
classe, la suivre une 
seconde fois. 

➙ recommencer, 

redoubler; doubleur. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

doubleur, 
euse 

n. 
1960 - de 
1. doubler 

RÉGIONAL(Canada, 
Suisse, Belgique) 
Redoublant. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 

doucher v. 1642 - de douche 
V. impers. RÉGIONAL 
(Belgique) Il douche : il 
pleut à verse. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

drache n.f. 

1926 - du 
néerlandais 
draschen "pleuvoir 
à verse" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Pluie battante, averse. 
"dehors on entendait la 
drache accabler les 
carreaux" (Cliff). 

výpůjčka z 
holandštiny 

počasí 

drap n.m. 

fin XIe "étoffe" - 
bas latin drappus, 
peut-ętre mot 
gaulois 

RÉGIONAL (Belgique) 

Serviette. ➙ régional 

essuie. Drap de 
vaisselle : torchon. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

domácnost 

drève n.f. 

1420 - moyen 
néerlandais dreve, 
de driven 
"conduire" 

RÉGIONAL (Nord, 
Belgique) Allée 
carrossable bordée 

d'arbres. ➙ avenue, 

1. mail. La drève qui 
mène au château. 

výpůjčka z 
holandštiny 

město/veřej
né místo 
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dringuelle n.f. 
1683 - allemand 
Trinkgeld  

RÉGIONAL (Belgique) 
Pourboire. 

výpůjčka z 
němčiny 

profese 

ducasse n.f. 

ducace 1391 - 
variante dialectale 
de l'ancien 
français dicasse, 
dicaze (fin XIIe), 
de Dédicace, n. 
d'une fęte 
catholique  

Fęte patronale (et par 
extension fęte 
publique), en Belgique 
et dans le nord de la 

France. ➙ kermesse. "Je 

me souviens d'avoir vu 
[…] une scène de 
Guignol, un jour de 
ducasse" (Bernanos). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

échevin, ine n. 

eskievin v. 1165 - 
probablement du 
francique skapin 
"juge" 

MOD. Membre du 
conseil communal 
désigné par ses pairs 
pour assister le 
bourgmestre, en 
Belgique. Le collège des 
bourgmestre et échevins. 
La nouvelle échevine des 
sports. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
správa 

échevinage n.m. XIIIe - de échevin 
Corps des échevins 
d'une ville des Pays-
Bas ou de Belgique. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
správa 

échevinal, 
ale, aux 

adj. 
eschevinal XVIe - 
de échevin 

En Belgique, Collège 
échevinal, formé du 
bourgmestre et des 
échevins d'une 
commune. 

➙ communal. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

échoppe n.f. 

escope v. 1230 - 
ancien 
néerlandais 
schoppe, avec 
influence de 
l'anglais shop 
"magasin" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Étal couvert sur un 
marché. Les échoppes 
du marché de Noël. 

výpůjčka z 
holandštiny 

město/veřej
né místo 

écolage n.m. 
1340 "instruction" 
- de école  

(Belgique) 
Apprentissage des 
bases (d'une technique, 
d'une profession) 
auprès d'une personne 
expérimentée. 
Programme, matériel 
d'écolage. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

école n.f. 

fin XIe - du latin 
schola "loisir 
consacré à 
l'étude", "leçon" et 
"lieu où l'on 
enseigne", du 
grec skholę 
"école" (→ scolie) 

dont le sens 
originel est "loisir, 
tranquillité", 

"Polytechnique", ,,la 
première École du 
monde,” comme chacun 
sait. Il est bon de 
remarquer que chaque 
École est considérée 
comme la première du 
monde par tous ceux qui 
en sont sortis - 
(Christophe). (Suisse, 
Belgique) Haute école : 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 
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parfois męme 
"paresse"  

établissement 
d'enseignement 
supérieur. 

elbot n.m. 

1563 helbot - du 
néerlandais 
heilbot męme 
sens; cf. anglais 
halibut et 
allemand Heilbutt 

RÉGIONAL(Belgique) 
Flétan. 

výpůjčka z 
holandštiny 

zvíře 

élocution n.f. 
1520 - latin 
elocutio  

RÉGIONAL (Belgique) 
Exposé présenté en 
classe par un élève. 
Faire une élocution sur la 
pollution. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 

émérite adj. 

1355, repris 
XVIIIe - latin 
emeritus "(soldat) 
qui a fini de servir" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Professeur, magistrat 
émérite, qui, ayant cessé 
d'exercer ses fonctions, 
continue d'en porter le 
titre. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

endéans prép. 

fin XIVe (Tournai) 
- de 1. en, 1. de et 
de l'ancien 
français enz 
"dans", du latin 
intus "à l'intérieur" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Dans un délai de, dans 
telle limite (de temps). 
Votre paiement devra 
nous parvenir endéans la 
quinzaine. 

slovo 
složené 

/ 

ennuyant, 
ante 

adj. 
anoiant XIIe - de 
ennuyer 

VIEILLI ou RÉGIONAL 
(Canada, Louisiane, 
Belgique, Burundi, 
Algérie) Ennuyeux. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

enseignemen
t 

n.m. 
XIIe - de 
enseigner  

RÉGIONAL (Belgique) 
Enseignement 
fondamental : 
enseignement maternel 
et primaire. 
Enseignement pour 

adultes. ➙ formation 

(permanente). 
Enseignement par 
correspondance,  à 
distance. 

➙ téléenseignement; 

autoformation. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

entriereté n.f. 

1536, sorti 
d'usage au XVIIe, 
repris XXe - de 
entier 

REM. Le mot est plus 
cour (en Belgique) 
Intégralité, totalité. 
L'entièreté d'une somme.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

épater v. tr. 
espateir XVe; 
spater "écraser" 
1397 (en 

VIEILLI Aplatir en 
élargissant la base, 
élargir la base en 
écartant les pieds. 

slovo 
složené 

/ 
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Belgique) - de é-, 
et patte "pied" 

"Épatant sur son banc les 
rondeurs de ses reins" 

(Rimbaud). ➙ 1. étaler. 

équipe n.f. 
1688; "équipage 
(I)" 1456 - de 
équiper 

VIEUX Petite flottille 
appartenant à un męme 
batelier; chargement de 
ces bateaux. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

escabelle n.f. 
1457; scabelle 
1328 - var. fém. 
de escabeau 

MOD. RÉGIONAL 
(Belgique) Marchepied, 
escabeau (2°). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

essuie n.m. 1878 - de essuyer 

RÉGIONAL 
(Champagne; Belgique) 
1. Serviette de toilette. 
Essuie de bain, essuie de 

plage. ➙ drap. 2. 

Torchon. ➙ 2. patte. 

Essuie de vaisselle (➙ 

drap), essuie de cuisine. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

estaminet n.m. 

XVIIe - wallon 
staminę "salle à 
poteaux", 
probablement de 
stamon "poteau" 

RÉGIONAL (Belgique, 
France du Nord) Petit 
café populaire. 

➙ bistrot. "Ce petit 

estaminet tranquille, avec 
son arrière-salle déserte, 
si commode, et les 
grosses tables de bois 
mal équarries" 
(Bernanos). 

výpůjčka z 
valonštiny 

gastronomie 

exemplatif, 
ive 

adj. 
date inconnue 
(avant 1925) - de 
exemple 

RÉGIONAL (Belgique, 
Burundi) Relatif à 
l'exemple (II, 2°).  à titre 
exemplatif.   

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

exiler v. tr. 
XIIIe; exilier XIIe - 
de exil 

Envoyer (qqn) en exil. 

➙ bannir, déporter, 

expatrier, expulser, 
proscrire. "On mit en 
prison un conseiller, on 
en exila quelques autres" 
(Voltaire). "J'ai été exilé 
de France pour avoir 
combattu le guet-apens 
de décembre […] je suis 
exilé de Belgique pour 
avoir fait Napoléon le 
Petit" (Hugo). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

fagne n.f. 

1838 - mot 
dialectal wallon; 
francique fanja 
→ fange 

Lande marécageuse et 
tourbeuse qui s'étend 
sur les hauts plateaux 
ardennais, à l'est de la 
Belgique. 

výpůjčka z 
valonštiny 

ostatní 
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famille n.f. 

milieu XIVe, au 
sens de 
"personnes vivant 
sous le męme toit" 
- du latin familia, 
d'abord "ensemble 
des esclaves", 
famille de famulus 
"serviteur, 
esclave" 

(Belgique) Attendre 
famille, (Suisse) attendre 
de la famille, (Canada) 
FAM. ętre en famille : 
ętre enceinte. "Isabelle 
est en famille. Elle attend 
pour décembre" 
(M. Laberge). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

fancy-fair n.f. 

1892 - mot anglais 
"vente de charité", 
de fancy 
"curiosité" et fair 
"foire"  

ANGLIC. RÉGIONAL 
(Belgique) Fęte de 
bienfaisance au profit 
d'une école, d'une 
association. 

➙ kermesse. Des fancy-

fairs. 

výpůjčka z 
angličtiny 

ostatní 

farde n.f. 

1812 - 
probablement de 
l'ancien français 
fardes XIIe; var. 
de hardes 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) 1. 
Chemise, dossier. Une 
farde à rabats. "les 
nombreuses enveloppes, 
fardes et portefeuilles de 
toute sorte où j'avais 
l'habitude d'enfermer les 
reproductions" (F. 
Hellens) 2. Classeur peu 
épais. 3. Liasse de 
feuilles à usage 
scolaire. Feuille de 
farde, feuille libre. 4. 
Cartouche (de 
cigarettes) 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

oblečení 

fédéralisme n.m. 
avant 1755 - de 
fédéral 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

fédéraliste adj. et n. 1793 ◊ de fédéral 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

femme n.f. 
début XIe - du 
latin femina  

Femme de ménage, 
(Belgique) femme 
d'ouvrage, femme à 
journée, qui vient faire le 
ménage dans une 
maison et qui est 
généralement payée à 
l'heure (cf. Employée* de 
maison). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 
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feu n.m. 

début Xe, au sens 
de "supplice du 
bűcher" (I, 6°) - du 
latin focus, à 
l'origine de foyer, 
fougasse et 
fouace, ou encore 
fusil  

RÉGIONAL (Belgique) 
Feu ouvert : cheminée 
dans laquelle les bűches 
brűlent à l'air libre. Salon 
avec feu ouvert. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

file n.f. 
avant 1464 - de 
filer  

RÉGIONAL (Belgique, 
Canada, Suisse) Faire la 
file : faire la queue. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

filet n.m. 

XIVe; 
probablement 
"morceau roulé et 
entouré d'un fil" - 
de fil  

Morceau de l'aloyau, 
partie charnue et tendre 
qu'on lève le long de 
l'épine dorsale de 
quelques animaux. Filet 
et faux-filet. Tranche de 
filet de bœuf rôti, grillé 

(➙ chateaubriand, 

tournedos), cru 

(➙ carpaccio). Filet de 

mouton, de porc. Filet de 

veau. ➙ grenadin. Filet 

de volaille. ➙ aiguillette, 

2. blanc, magret. 
(Belgique) Filet 
américain*. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

flamand, 
ande 

adj. et n. 
flameng 1080 - du 
germanique 
flaming 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

flandricisme n.m. 1778 - de Flandre 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

fois n.f. 

fin XIe - du latin 
vices, forme 
plurielle d'un nom 
décliné seulement 
à certains cas, 
signifiant "tour, 
succession" 
→ vice versa 

RÉGIONAL (Belgique) 
Donc (pour souligner 
une injonction, une 
affirmation). Vide une 
fois ton verre ! 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

fondu, ue  adj. et n. m. 
1170 "détruit, 
effondré" - de 
fondre 

RÉGIONAL (Belgique) 
Fondu au fromage : 
croquette de pâte au 
fromage, panée et frite. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

fourche n.f. 
XIVe; fin XIe 
forches (plur.) 
"gibet" - latin furca  

RÉGIONAL (Belgique) 
Temps libre dans un 
horaire entre deux 
périodes de cours. 

➙ battement. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 
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franc, 
franque 

n. et adj. 

fin XIe n.; v. 1000 
adj. - latin francus 
"relatif aux 
Francs", du 
francique frank  

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

franc, 
franche 

adj. 1080 - de 1. franc 
(Belgique) Hardi, 
intrépide 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

franc n.m. 

1360 - 
probablement de 
la devise 
Francorum rex "roi 
des Francs" sur 
les premières 
pièces de ce nom, 
frappées sous les 
règne de Jean II 
le Bon 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

francais, aise adj. et n. 

1080 - de France, 
bas latin Francia, 
proprement "pays 
des Francs" 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

francophone adj. et n. 
1880, répandu 
v. 1960 - de 
franco- et -phone 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

francophonie n.f. 
1880, répandu 
v. 1960 - de 
francophone 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

fransquillon, 
onne 

n. 

1793 - mot wallon 
franskilion, 
francillon XVIIe; 
de français et 
suffixe diminutif  

PÉJ. (Belgique) En 
Belgique francophone, 
Personne qui parle le 
français avec 
affectation, en prenant 
l'accent de Paris. 

výpůjčka z 
valonštiny 

vlastnost/ch
ování 

fransquillonn
er 

v. intr. 
1842 - de 
fransquillon  

RÉGIONAL (Belgique) 
Parler le français de 
manière affectée. 

výpůjčka z 
valonštiny 

/ 

frauder v. 
1355 - latin 
fraudare 

V. tr. RÉGIONAL 
(Belgique) Introduire en 
fraude. Frauder de 
l'alcool. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

fricadelle n.f. 

1742 - du radical 
de fricasser 
(→ fricandeau), 

croisé peut-ętre 
avec l'italien 
frittadella "ce qui 

Régional (Nord, 
Belgique) Boulette, 
saucisse de viande 
hachée. 

slovo 
složené 

gastronomie 
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est frit à la poęle", 
famille du latin 
frigere "frire" 

fricassée n.f. 
1490 - de 
fricasser 

RÉGIONAL (Belgique) 
œufs sur le plat 
accompagnés de lard, 
de jambon ou de 
saucisse. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

frigolite n.f. 
date inconnue - 
origine inconnue 

RÉGIONAL (Belgique) 
Polystyrène expansé. 
Panneau de frigolite. 

původ 
neznámý 

ostatní 

frisko n.m. 

1963 - marque 
déposée; 
probablement du 
néerlandais fris, 
emprunté au 
français frais, et 
peut-ętre finale de 
Miko  

RÉGIONAL (Belgique) 
Crème glacée que l'on 
tient par un bâton. 

➙ esquimau. Des 

friskos. 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 

friture n.f. 
début XIIe - latin 
populaire frictura, 
de frigere "frire"  

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) Baraque à 
frites sur la voie publique. 

➙ friterie. "une friture où 

l'on sert des bocks, des 
moules […] et des 
pommes frites" 
(Simenon). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

gastronomie 

frotte-
manche 

n.m. 
date inconnue - 
de frotter la 
manche 

RÉGIONAL(Belgique) 

FAM. Flatteur. ➙ lèche-

botte. Des frotte-
manches. 

slovo 
složené 

školství 

frotter v. 

XIIe - ancien 
français freter, 
devenu froter par 
substitution du 
suffixe; freter est 
issu du latin 
populaire frictare, 
fréquentatif de 
fricare 

RÉGIONAL (Belgique) 
LOC. FIG. FAM. Frotter 
la manche à qqn, le 
flatter (cf. Lécher* les 

bottes). ➙ frotte-

manche. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

galette n.f. 
XIIIe - de galet, à 
cause de sa forme 

(Belgique) Gaufre (de 
dimension variée). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

gardien, 
ienne 

n. 
1255; gardenc 
1160 ◊ de garder  

RÉGIONAL (Belgique) 
École gardienne : école 
maternelle. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

géant, ante n. et adj. 

jaiant 1080 - latin 
populaire 
gagantem, 
accusatif de 
gagas, altération 

N. (Nord, Belgique) 
Grand personnage que 
l'on fait défiler dans les 
cortèges de carnaval, 
de ducasse. La Belle 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 
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de Gigas, 
personnage 
mythologique 

Hélène, géante de 
Steenvoorde. Géants et 
dragons processionnels 
de Belgique. 

gentiment adv. 
v. 1200; 
gentil(le)ment XIIe 
- de 2. gentil 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse) Lentement; 
calmement. Skier 
gentiment. Le travail 
reprend gentiment. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

gille n.m. 
1640 - nom d'un bouffon 
de foire, peut-ętre du 
latin Ćgidius 

VIEUX Personnage 
niais et naïf. MOD. Les 
Gilles : personnages 
emblématiques du 
carnaval de Binche, en 
Belgique. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

vlastnost/ch
ování 

glace n.f. 
1160 - bas latin glacia, 
classique glacies  

SPÉCIALEMENT Crème 
glacée (Belgique : crème-
glace, crème à la glace) 
(opposé à parfait et à sorbet). 
Vous voulez une glace ou 
un sorbet ? « Depuis dix 
ans, j'ai renoncé à la 
crème à la glace quand je 
suis seule » 
(J. Harpman). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

glacé, ée adj. XIIe - → glacer 

Converti en glace. 

➙ gelé. Neige glacée 

(➙ tôlé). (calque de l'anglais 

ice cream; usuel en Belgique et 

au Canada) Crème glacée : 
glace au lait et à la 

crème. ➙ glace. Chocolat 

glacé. ➙ esquimau. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

gosette n.f. 

1823 à Liège - du 
radical goz-, du wallon 
gozâ gozô "grand 
chausson aux fruits, 
tarte couverte" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chausson aux fruits, de 
forme semi-circulaire 
ou triangulaire. Une 
gosette aux pommes, aux 
abricots. 

výpůjčka z 
valonštiny 

gastronomie 

goulafre adj. et n. 
gouillafre 1630 - de 

2. goule  

RÉGIONAL (Belgique, Nord-

Est) Goinfre, glouton. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

goûter v. 
guster XIIe - latin 
gustare  

RÉGIONAL V. tr. dir. 
(Belgique, Canada, 
Afrique) Avoir le goűt 
de. "Ma cigarette goűtait 
le miel" (R. Ducharme). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

graduat n.m. 
Date inconnue - 
de graduation ou 
de graduer 

En Belgique, Cycle 
d'études techniques de 
l'enseignement 
supérieur non 
universitaire; grade 
sanctionnant ces 

études (➙ gradué). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 



85 
 

gradué, ée  adj. et n. début XVe - de graduer 

Adj. et N. (1960 - de graduer 

au sens d' "élever qqn à un grade 
militaire, universitaire" [1848]) 
RÉGIONAL (Belgique) Qui a 
obtenu le graduat. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

grand-ducal, 
ale, aux 

adj. et n. 
1815 - de grand-duc, 
d'après ducal 

Du grand-duché de 
Luxembourg. 

➙ luxembourgeois. Le 

français grand-ducal 
(REM. Surtout usité en 
Belgique et au 
Luxembourg en ce sens). 

slovo 
složené 

veřejná 
správa 

gratte n.f. milieu XIIIe - de gratter 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Égratignure, 

éraflure. ➙ griffe. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

zvíře 

griffe n.f. 
1500; grif n. m. v. 1220 - 
de griffer 

RÉGIONAL (Belgique) 
Égratignure, éraflure. 

➙ griffure. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

zvíře 

grénendael n.m. 
1933 - mot flamand, 
nom d'un village de 
Belgique 

Chien de berger 
d'origine belge, à longs 
poils noirs. 

výpůjčka z 
vlámštiny 

zvíře 

guindaille n.f. 

1880 - probablement 
altération de godaille 
"ripaille" qui remonterait 
au moyen néerlandais 
gœd ale, mot à mot 
"bonne (gœd) bière 

(ale)" (→ ale) 

RÉGIONAL (Belgique) Sortie 
joyeuse et bien arrosée, 
beuverie (surtout en 
parlant d'étudiants). 
Ętre en guindaille. 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 

guindailler v. intr. 1939 - de guindaille 

RÉGIONAL (Belgique) 
Participer à une 
guindaille. 

výpůjčka z 
holandštiny 

/ 

guindailleur, 
euse 

n. 1950 - de guindailler 

RÉGIONAL (Belgique) 
Personne qui aime 
guindailler. 

výpůjčka z 
holandštiny 

vlastnost/ch
ování 

home n.m. 
1816 - mot anglais 
"maison" 

ANGLIC. (Belgique, 
Suisse, Canada) Centre 
d'accueil, 
d'hébergement. Home 
d'enfants. Home pour 
personnes âgées, pour 
handicapés. 

výpůjčka z 
angličtiny 

Dům 

houblonniere n.f. 1535 - de houblon 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

humanité n.f. 1120 - latin humanitas  

(Belgique) Études 
secondaires 
(classiques, modernes 
ou techniques). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 

immatriculer v. tr. 
1485 - latin médiéval 
immatriculare 
→ matricule  

COURANT au p. p. Voiture 
immatriculée en 
Belgique. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

incivique adj. 1792 - de 1. in- et 

civique 

VIEILLI Qui manque de 
civisme. Attitude 
incivique. RÉGIONAL 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 
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(Belgique) N. 
Collaborateur.  

index n.m. 
1503 - mot latin 
"indicateur" 

RÉGIONAL (Belgique) L'index 

(des prix). ➙ indice. 

Hausse de l'index. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 

instiguer v. tr. 
1356 - latin 
instigare 

VIEUX ou 

RÉGIONAL(Belgique) 
Instiguer qqn (à faire 

qqch.), le pousser, 

l'inciter. ➙ inciter, pousser. 

On les a instigués à 
refuser cet accord. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

jatte n.f. 
fin XIIe - latin populaire 
gabita, classique gabata 

RÉGIONAL (Belgique) fam. 
Une jatte de café : une 
tasse de café. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

domácnost 

jouette adj. et n.f. 1912 - de jouer 

RÉGIONAL (Belgique) Qui 
ne pense qu'à jouer. Il 
est jouette, ce chien. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

journal, aux adj. et n. m. 

1119 - bas latin 
diurnalem "de jour", 
devenu jornal, journal, 

journel → journellement  

RÉGIONAL (Belgique) 
Journal de classe : 
agenda scolaire 
consignant les matières 
vues en cours, les 
travaux à faire à domicile 
(cf. Cahier de textes*). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

joute n.f. 
1360; joste 1160 - 
de jouter 

RÉGIONAL (Belgique, 
Canada) Compétition 
sportive. -> match, 
partie. Une joute de 
hockey, de golf. «Nous 
allions voir la joute de 
base-ball, quand c'était 
dimanche» 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

sport 

jubilaire adj. et n. 1566 - de jubilé 

N. RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg, Suisse) 
Personne fêtée à 
l'occasion d'un jubilé*. 
Hommage aux jubilaires. 
- Adj. Couple jubilaire. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

volný čas 

jubilé n.m. 

après 1450; 
jubileus 1235 - 
latin jubilèus, de 
l'hébreu yobhel 
«corne pour 
annoncer la fête» 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg, Suisse) 
Fête qui célèbre 
l'anniversaire 
(cinquantenaire ou 
autre) d'un évènement 
marquant de la vie 
(mariage, entrée en 
fonction…). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

volný čas 

kermesse n.f. 
1391 - flamand 
kerkmisse 
«messe d'église» 

Aux Pays-Bas, en 
Belgique, dans le nord 
de la France, Fête 
patronale villageoise, 
foire annuelle célébrée 
avec de grandes 

výpůjčka z 
vlámštiny 

volný čas 
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réjouissances en plein 
air. -> ducasse. «La 
Kernesse hérodique», 
film de J. Feyder. «La 
frénésie des bacchanales 
et des kermesses » (S. 
Lilar).  

kicker n.m. 

1985 - faux 
anglicisme, de 
l'anglais to kick 
«donner un coup 
de pied» 

RÉGIONAL (Belgique) 
Football de table, 
babyfoot. Partie, tournoi 
de kicker. 

výpůjčka z 
angličtiny 

volný čas 

kinésiste n. 1994 - de kinési- 
RÉGIONAL (Belgique) 
Kinésithérapeute. - 
ABRÉV.- KINÉ 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

zdraví 

kot n.m. 

1937 - du flamand 
kot «petit réduit, 
débarras», de 
même origine que 
le français coterie 
et l'anglais cottage 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chambre ou petit 
studio loué à une 
étudiant/e 

výpůjčka z 
vlámštiny 

Dům 

koter v. intr. 
date inconnue - 
de kot 

RÉGIONAL (Belgique) 
Vivre en kot*. - N. 
KOTEUR, EUSE 

výpůjčka z 
vlámštiny 

/ 

kriek n.f. 

1930 kriek-lambic 
- mot néerlandais 
de Belgique « 
griotte » 

Bière belge d'origine 
bruxelloise (lambic), 
aromatisée à la cerise. 
Servir des krieks. 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 

kymrique adj. et n. 
1840 - gallois 
cymraeg 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

labourer v. tr. 

début XIIIe 
«peiner»; 1119 
laburer  «cultiver»; 
v. 930 laboret 
participe passé - 
latin laborare  
«travailler» 

(XIIe) Ouvrir et 
tetourner (la terre) avec 
un instrument aratoire, 
un outil à main (bèche, 
binette, houe), ou une 
charrue. - P.p.adj. Terre 
labourée. -> guéret, 
labour. N.m. (Belgique) 
Souvent au plur.  «Des 
sentiers le long des 
prairies ou parmi des 
labourés» (M. Gevers). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

lancer v. tr. 

1080 - bas latin 
lanceare «manier 
la lance»; Famille 
étymologique - 
LANCE. 

RÉGIONAL (Nord; 
Belgique) Élancer, 
enparlant de douleurs, 
d'un mal. Abcês qui 
lance. - FAM. Ça lui 
lance. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

langue n.f. 

fin Xe - du latin 
lingua - -lingue. 
Famille 
étymologique - 
LANGUE. 

LOC. (Belgique) avoir 
une grande langue: être 
bavard. -> FAM. 
Tapette. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

vlastnost/ch
ování 
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lapinisme n.m. 
1955; en Belgique 
avant 1950 - de 
lapin 

FAM. Fécondité 
excessive (d'un couple, 
d'un peuple). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

latte n.f. 

fin XIIe - bas latin 
latta, 
probablement 
d'origine 
germanique 

RÉGIONAL (Belgique) 
Barre transversale de la 
cage des buts.; 
RÉGIONAL (Belgique) 
Règale plate graduée. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

sport 

légumier, 
ière 

n. et adj. 1715 - de légume 
(1775) (Belgique) VIEILLI 
Marchand de légumes. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

profese 

levé, ée adj. et n. m. 

de 1. lever; 
Famille 
étymologique - 
LEVER. 

RÉGIONAL (Belgique) 
LOC. FAM. Être bien, mal 
levé, de bonne, de 
mauvaise humeur. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

lichette n.f. 1821 - de licher 

RÉGIONAL (Belgique) 
Petite attache servant à 
suspendre un 
vêtement, un torchon… 
La lichette d'un 
imperméable. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

oblečení 

liégeois, oise adj. et n. 
1265 - de Liège, 
ville de Belgique 

De Liège - LOC. Café, 
chocolat liégeois: glace 
au café, au chocolat 
surmontée de chantilly. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

ligne n.f. 

milieu XIIe, au 
sens de 
«cordeau» (III. 1°) 
- du latin linea «fil 
de lin, ficelle» et 
«ligne, trait» (-> 
alinéa), de lineus 
«de lin» (-> linge), 
famille de linum. -
> lin. Famille 
étymologique - 
LIN. 

(Belgique) Raie dans les 
cheveux. Une coupe 
avec la ligne sur le côté. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

livret n.m. 

1200 - de 1. livre; 
Famille 
étymologique - 
LIVRE. 

RÉGIONAL (Belgique) 
livret de mariage, remis 
aux époux lors de la 
célébration du mariage. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

logopédie n.f. 
1960 - de logo- et 
du grec pais, 
paidos «enfant» 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse) MÉD. Discipline 
qui diagnostique et 
traite les troubles de la 
voix, du langage oral et 
écrit. -> orthophonie. - 
Adj. LOGOPÉDIQUE. 
Bilan logopédique. 

slovo 
složené 

profese 
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logopédiste n. 
1982 - de 
logopédie 

RÉGIONAL (Suisse) 
Orthophoniste. VAR. 
RÉGIONAL (Belgique) 
LOGOPÈDE. 

slovo 
složené 

profese 

loque n.f. 
1468 - moyen 
néerlandais locke 
«boucle, mèche» 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Nord; Belgique) Reste 
d'étoffe, morceau 
d'étoffe usé, déchiré. -> 
chiffon. - Loque à 
poussières: chiffon pour 
épousseter. 

výpůjčka z 
holandštiny 

domácnost 

lorrain, aine adj. et n. 

Loherenc 1080; 
du nom de la 
province - latin 
médiéval 
Lotharingia, 
Lotherengia 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

luxembourge
ois, oise 

adj. et n. 
1796 n. - de 
Luxembourg 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

lycée n.m. 

1797; lieu où 
s'assemblent les 
gens de lettres, 
lieu consacré à la 
philosophie, à 
l'instruction. 
XVIIIe; nom 
propre d'école et 
philosophie 
d'Aristote - 1568 - 
latin lyceum, grec 
Lukeon. Famille 
étymologique - 
LOUP. 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

maïeur, eure 
ou mayeur, 

eure 
n. 

1308 - wallon 
mayeür 

MOD. (Belgique) FAM. 
Maire -> bourgmestre. 

výpůjčka z 
valonštiny 

veřejná 
správa 

mali n.m. 

date inconnue - 
du latin aliquid 
mali «quelque 
chose de mauvais 
» - > malus. 
Famille 
étymologique - 
MAL. 

RÉGIONAL (Belgique) 
COMM. Déficit. Des 
malis. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 

malines n.f. 
1752 - du nom 
d'une ville de 
Belgique 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

malinois n.m. 
1931 - de Malines, 
ville de Belgique 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

mallette n.f. 
XIIIe «petit coffre» 
- de malle 

RÉGIONAL (Belgique) 
Cartable d'écolier. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 
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manche n.f. 
1150 - latin 
manica, de manus 
«main» 

RÉGIONAL (Belgique) 
Être dans la manche de 
qqn, en être bien vu, 
avoir ses faveurs. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

maquée n.f. 

attesté 1834; 
variante makée 
1812 - du wallon 
makéye, d'un 
verbe 
correspondant au 
français macher 

En Belgique, Fromage 
blanc frais du type 
caillebotte. Tarte à la 
maquée. 

výpůjčka z 
valonštiny 

gastronomie 

marché n.m. / 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

margaille n.f. 

1927 margaye - 
peut-être du 
moyen 
néerlandais 
margelen 
«enduire de 
marne» 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Bagarre, querelle 
souvent bruyante. Ils 
sont toujours en 
margaille. 

výpůjčka z 
holandštiny 

mezilidské 
vztahy 

mariage n.m. XIIe - de marier 
(Belgique) Livret, carnet 
de mariage. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

marier v. tr. 
1155 - latin 
maritare 

RÉGIONAL (Nord, 
Belgique, Canada) 
Épouser. Il l'a mariée 
contre l'avis de ses 
parent.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

méconduire 
(se) 

v. pron. 

date inconnue - 
de mé- et 
conduire; Famille 
étymologique - 
CONDUIRE. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Avoir une conduite 
répréhensible. Il s'est 
méconduit avec cette 
femme. - N.F. 
MÉCONDUITE. 

slovo 
složené 

/ 

mêle-tout n. inv. 
date inconnue - 
de mêler et tout 

RÉGIONAL (Belgique) 
Personne qui se mêle 
des affaires d'autrui, 
qui est indiscrète. 

slovo 
složené 

vlastnost/ch
ování 

midi n.m. 

1080 - de mi- et di 
«jour», latin diem; 
Famille 
étymologique - 
JOUR, MOYEN. 

(Belgique) Entre, sur, à, 
pendant l'heure de 
midi: dans l'heure du 
déjeuner, à midi. Temps 
de midi: pause de la mi-
journée. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

mieux adv. 

fin Ixe comme 
adverbe (I, 2°) - 
du latin melius, 
famille de melior -
> meilleur 

RÉGIONAL (Belgique, 
Canada) être mieux de: 
avoir intérêt, avantage 
à. «T'es mieux de boucler 
ton clapet, vieille nouille!» 
(R. Ducharme). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

minerval n.m. 

1840; 1771, 
Trévoux (à propos 
des écoliers de 
Rome) - de 
minerval « qui 

RÉGIONAL (Belgique, 
Burundi) Frais de 
scolarité payés par les 
élèves de certaines 
écoles. Des minervals. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 
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concerne Minerve 
» 

minimex n.m. 

après 1974 - 
acronyme de 
minimum de 
moyens 
d'existence 

En Belgique, allocation 
versée aux personnes 
dont les ressources 
sont nulles ou 
insuffisantes, 
garantissant un revenu 
minimal (allocation 
appelée aujourd'hui 
revenu d'intégration). 
Bénéficiare du minimex 
(minimexé, ee). 

akronym 
veřejná 
správa 

misère n.f. 
miserie XIIe - latin 
miseria, de miser 
« malheureux » 

RÉGIONAL (Belgique) 
Chercher misère à qqn, 
lui chercher querellle. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

mofler v. tr. 
1930 - mot 
d'origine 
incertaine 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Faire échouer à 
un examen, recaler. -> 
buser, péter. 

původ 
neznámý 

/ 

mortuaire adj. 

Xve; n.m. v. 1213 
« épidémie, 
mortalité » - du 
bas latin 
mortuarius « 
funèbre »; Famille 
étymologique - 
MOURIR. 

N. f. RÉGIONAL 
(Belgique) Maison dans 
laquelle un défunt est 
exposé. Réunion à la 
mortuaire. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

mouchette n.f. 
date inconnue - 
de mouche 

RÉGIONAL (Belgique) 
Petite mouche, 
moucheron. Des 
exemplaires « piqués de 
taches d'humidité ou de 
chiures de mouchettes » 
(Linze). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

zvíře 

muser v. intr. 

date inconnue - 
de l'ancien 
français muse « 1. 
musette » 

RÉGIONAL (Belgique) 1. 
Faire un bruit sourd à 
bouche fermée (chahut, 
protestation). 2. 
Fredonner un air. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

musique n.f. 

fin XIIe - du latin 
musica, du grec 
mousikę; Famille 
étymologique - 
MUSIQUE. 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse, Canada, 
Louisiane) Musique à 
bouche: harmonica. 
(lLrraine) Mirliton. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

navetteur, 
euse 

n. 
1971 - de 1. 
navette (3°) 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) Personne 
qui fait régulièrement la 
navette par un moyen 
de transport collectif, 
entre son domicile et 
son lieu de travail (cf. 
Banlieusard, travailleur 
pendulaire) 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
doprava 
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néerlandais, 
aise 

adj. et n. / 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

néerlandoph
one 

adj. et n. / 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

nez n.m. 

fin Xie - du latin 
nasus. -> 
renâcler. Famille 
étymologique - 
NEZ. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Faire de son nez: 
prendre un air 
prétentieux, sûr de soi, 
arrogant. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

nicnac n.m. 

1950 - des 
radicaux 
onomatopéiques 
nik-, exprimant 
l'indifférence dont 
les dérivés 
désignent des 
objets de peu de 
valeur, et nak-, 
exprimant l'action 
de mordre, de 
ronger 

RÉGIONAL (Picardie; 
Belgique) Petit biscuit, 
souvent en forme de 
lettre ou de chiffre. 
Grignoter des nicnacs, 
des nic-nac. 

onomatopoi
e 

gastronomie 

nonantaine n.f. 1640 - de nonante 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse) 1. 
Nombre de nonante ou 
environ. 2. Âge de 
nonante ans.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

nonante 
adj. Numér. 

Inv 

1131 - latin 
populaire 
nonanta, 
classique 
nonaginta 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse, Vallée 
d'Aoste, Rwanda, 
Burundi, R. D. du Congo) 
Quatre-vingt-dix. 
Nonante et un : quatre-
vignt-onze. - Adj. Ord. 
NONANTIÈME. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

oïl 
adv. 

d'affirmation 

1080 oui ; ancien 
français o « cela » 
- du latin hoc et il 

Langue d'oïl : ensemble 
des dialectes (picard, 
bourguignon, normand, 
gallo, etc.) parlés dans 
les régions de France 
situées au nord de la 
Loire, jusqu'en Belgique 
(wallon), où oui se disait 
oïl (opposé à langue 
d'oc). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

oiseau n.m. 

oisel XIIe - latin 
populaire 
°aucellus, de 
avicellus, diminutif 
de avis « oiseau » 

(Belgique) CUIS. Oiseau 
sans tête: paupiette. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

omnium n.m. et n.f. 

1776 à propos 
d'un emprunt 
lancé en 
Angleterre - mot 
latin, géniif plur. 
De omnis « tout » 

RÉGIONAL (Belgique) 
Une assurance omnium 
ou n.f. une omnium : 
assurance tous risques. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

společnost 
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pain n.m. 

1120; v. 1000 pan 
- latin panis. 
Famille 
étymologique - 
PAIN. 

(Belgique, Canada) Pain 
français : tout type de 
pain long et mince 
(baguette, flûte). - PAIN 
PERDU, RÉGIONAL 
(Belgique, Canada) pain 
doré : tranches de pain 
rassis trempées dans le 
lait et l'œuf, frites à la 
poêl et sucrées. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

panade n.f. 

1548 - ancien 
occitan panado, 
de pan « pain ». 
Famille 
étymologique - 
PAIN.  

(Belgique) Goûter pour 
bébé, à base de fruits et 
de biscuits écrasés. 

slovo 
odvozené z 
okcitánštiny 

gastronomie 

panne n.f. 

1950 - du 
néerlandais 
(bed)pan « bassin 
», du latin patina « 
récipient plat » 

RÉGIONAL (Belgique) 
Bassin hygiénique. 

výpůjčka z 
holandštiny 

domácnost 

panty n.m. 

1960 - mot anglais 
américain « 
caleçon », 
diminutif de pants 
« culotte » 

RÉGIONAL (Belgique) 
Collant en nylon. Des 
pantys en voile. 

výpůjčka z 
angličtiny 

oblečení 

parastatal, 
ale, aux 

adj. 
Xxe - de 1. para- 
et du latin status « 
État » 

(Belgique) ADMIN. Semi-
public. Les institutions 
parastatales. - N. m. Un 
parastatal. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

parlophone n.m. 

1967 - marque 
déposée (1932); 
mot formé sur le 
radical de parler 
et -phone. Famille 
étymologique - 
PAROLE. 

RARE (courant en 
Belgique) Dispositif 
assurant la 
communication entre 
une porte d'entrée et 
l'intérieur d'un 
bâtiment, d'un 
appartement. -> 
interphone.  

slovo 
složené 

domácnost 

patronage n.m. 

fin XIIIe - de 1. 
patron. Famille 
étymologique - 
PÈRE. 

ABRÉV. (Belgique) 
PATRO. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

pécule n.m. 
1300 - latin 
peculium 

RÉGIONAL (Belgique) 
Pécule de vacances : 
prime de vacances 
octroyée par 
l'employeur. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

volný čas 

pelé, ée adj. et n. 
1080 « dépouillé 
de sa peau » de 
peler 

N. m. RÉGIONAL  
(Belgique) Partie du gîte 
à la noix, parfois 
appelée en France 
gousse d'ail.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 
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pension n.f. 

pensiun « 
paiement, 
récompense » 
1225 - latin pensio 
« pensée, 
paiement », de 
pendere « peser, 
payer ». Famille 
étymologique -> 
PESER. 

(Belgique, Luxembourg) 
Retraite. Partir à la 
pension. Demander une 
pension anticipée. -> 
prépension. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

společnost 

perdurer v. intr. 
XIIIe; pardurer 
1120 - du latin 
perdurare 

RÉGIONAL (Belgique) 
Persister, se prolonger. 
La grève risque de 
perdurer. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

péter v. 

1380 - de 1. pet; a 
remplacé l'ancien 
français poire 
(XIIIe); latin 
pedere 

RÉGIONAL (Belgique) 
Recaler à un examen, 
faire échouer. -> buser, 
mofler. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

picar, arde adj. et n. / 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

pied n.m. 

fin Xe - du latin 
pes, pedis. 
Famille 
étymologique -> 
PIED. 

(Belgique) Jouer avec les 
pieds de qqn, abuser de 
sa patience, de sa 
crédulité, de sa 
gentillesse. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

piétonnier, 
iere 

n. 1960 - de piéton 

N. m. RÉGIONAL 
(Belgique) Rue, zone 
réservée aux piétons. 
Aménagement d'un 
piétonnier. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

město/veřej
né místo 

pils n.f. 

1982 - du nom 
d'une marque de 
bière, de Pilsen, 
nom allemand de 
Plzen, ville de 
République 
tchèque 

RÉGIONAL (Belgique) 
Bière blonde de qualité 
ordinaire (par 
opposition aux bières 
dites spéciales : 
trappistes, etc.). 

Slovo 
odvozené 
od 
vlastního 
jména 

gastronomie 

pipe n.f. 

début XIIIe - de 
piper. Famille 
étymologique - 
PIPER. 

(Belgique) FAM. Se 
casser la pipe : tomber. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

pipette n.f. 

1688; « petit tuyau 
» XIIIe - de pipe. 
Famille 
étymologique - 
PIPER.  

RÉGIONAL (Belgique) 
Embout muni d'une 
valve (d'une chambre à 
air, d'un ballon…). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

pistolet n.m. 1546 - de pistole 

En Belgique, petit pain 
de forme ronde ou 
oblongue. « Ils plongent 
des spéculoos ou de 
pistolets dans leurs petits 
cafés serrés » (G. 
Delacourt).  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 
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place n.f. 

fin Xie, au sens 
d'« endroit » (II, 
1°) - d'une forme 
latine plattea, 
influencée par le 
latin populaire 
plattus (-> 1. plat), 
de platea « rue 
large » et « 
espace ouvert ». 
Famille 
étymologique - 
PLAT. 

RÉGIONAL (Nord, 
Belgique) Pièce. 
Logement de quatre 
places. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

Dům 

placement n.m. 1616 - de placer 

(Belgique) Mise en 
place, pose (de qqch.). 
Le placement du 
chauffage.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

placer v. tr. 

1564 - de place. 
Famille 
étymologique - 
PLAT. 

(Belgique) Poser, mettre 
en place (un 
équipement, un 
appareil). -> installer. 
Placer les tentures. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

plain, plaine adj. 

1155; v. 1120 a 
plain « sans 
obstacles » - latin 
planus. Famille 
étymologique - 
PLAIN. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Tapis plain : moquette. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

plaire v. tr. 

fin Xie, comme 
formule de souhait 
(c) - du latin 
placere ( -> 
placébo, placet, 1. 
plaid), également 
à l'origine de 
plaisir, ancien 
infinitif de plaire -> 
1. plaisir. Famille 
étymologique - 
PLAIRE. 

RÉGIONAL (Belgique) 
S'il vous plaît, s'il te plaît : 
voici, voilà (en 
présentant qqch.); 
pardon, plaît-il? (pour 
faire répéter). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

plan n.m. 

1545 - de planter. 
Famille 
étymologique - 
PLANTER. 

(Belgique) FAM. Tirer son 
plan : se débrouiller. « 
Tire ton plan, ma fille !... 
Cela ne me regarde 
pas...» (Simenon). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

plasticine n.f. 

date inconnue - 
marque déposée; 
probablement de 
l'anglais plasticity 
« plasticité » et -in 

(Belgique, Québec, 
Maurice) Pâte à 
modeler. 

výpůjčka z 
angličtiny 

volný čas 

platine n.f. 

1220 « plat » - de 
1. plat. Famille 
étymologique - 
PLAT. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Plaque ronde en tôle, 
pour la cuisson des 
tartes. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 
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poêlon n.m. 
paalon 1329 - de 
3. poèle 

RÉGIONAL (Belgique) 
Casserole de métal, à 
manche court et fond 
plat, utilisée pour faire 
bouillir, chauffer un 
liquide. Le lait a débordé 
du poêlon. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

porion n.m. / 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

porte n.f. 

fin Xe - du latin 
porta. Famille 
étymologique - 
PORTER. 

LOC. RÉGIONAL 
(Belgique) À LA PORTE. 
Dehors, à l'extérieur. 
Manger à la porte, dans 
le jardin, sur le balcon. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

poser v. 

fin XIIe - du latin 
pausare « cesser, 
s'arrèter » et « 
reposer, être 
entarré ». Famille 
étymologique - 
POSER. 

RÉGIONAL (Belgique, 
Canada) Poser un acte, 
le commettre, 
l'accomplir. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

postposer v. tr. 

1377 « placer 
après » - de post- 
et poser. Famille 
étymologique - 
POSER. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Remettre (qqch.) à plus 
tard. -> ajourner, 2. 
différer, reporter. 

slovo 
složené 

/ 

potiquet n.m. 
date inconnue - 
wallon potikèt 

(Belgique) Petit pot, 
récipient. 

výpůjčka z 
valonštiny 

domácnost 

pouf n.m. 

pouff 1723 - 
origine inconnue, 
peut-être 
onomatopée 

RÉGIONAL (Belgique) 
LOC. FAM. À POUF : au 
hasard, au petit 
bonheur. Taper à pouf : 
deviner. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

pouvoir v. tr. 

milieu Ixe - du 
latin populaire 
potere, refait sur 
posse, d'après les 
formes 
conjuguées 
comme potest « il 
peut ». Famille 
étymologique - 
POUVOIR. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Ne pouvoir mal de : ne 
pas risquer de. Je ne 
peux mal de l'oublier. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

praline n.f. 
1662 - du nom du 
comte du Plessis-
Praslin 

RÉGIONAL (Belgique) 
Bonbon au chocolat, 
généralement fourré. 
Un ballotin de pralines. 

Slovo 
odvozené 
od 
vlastního 
jména 

gastronomie 

préfet n.f. 

1170 - latin 
praefectus « 
préposé », de 
prae- et facere « 
faire ». Famille 
étymologique - 
FAIRE. 

En Belgique, directeur 
d'athénée (2°), de lycée. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 
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préfète n.f. 1811 - de préfet 
RÉGIONAL (Belgique) 
Directrice d'athénée 
(2°), de lycée. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 

prépension n.f. 

1977 - de pré- et 
pension. Famille 
étymologique - 
PESER. 

(Belgique, Luxembourg) 
1. Préretraite. Partir à la 
prépension à 55 ans. 2. 
Allocation versée à la 
personne qui bénéficie 
d'une préretraite. 
Toucher la prépension. 

slovo 
složené 

profese 

prépensionn
é, ée 

adj. et n. 
1980 - de 
prépensionner 

(Belgique, Luxembourg) 
Qui bénéficie d'une 
prépension. N. Les 
prépensionnés. 

slovo 
složené 

profese 

prépensionn
er 

v. tr. 

1983 - de pré- et 
pensionner; 
Famille 
étymologique - 
PESER. 

(Belgique, Luxembourg) 
Mettre en préretraite. 
Conditions requises pour 
prépensionner un salarié. 

slovo 
složené 

/ 

prester v. tr. 

1911 - de 
prestation (I, 1°); 
Famille 
étymologique - 
PRÊT 

RÉGIONAL (Belgique) 
ADMIN. Accomplir (une 
tâche, un service) 
contre rémunération, 
dans le secteur 
tertiaire. Prester des 
heures supplémentaires. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

pris, prise adj. 
1150 "solidifié" - 
participe passé de 
prendre 

(1917) RÉGIONAL (Nord; 
Belgique, Canada) MAL 
PRIS: dans une 
situation délicate, en 
mauvaise posture. Le 
gouvernement est mal 
pris. "Ça vient nous voir 
quand c'est mal pris" 
(Lamelin). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

procureur n. 

1213 
"intercesseur" - de 
procurer; Famille 
étymologique - 
CURE. 

Au Canada, Procureur de 
la Couronne: ministère 
public. En Suisse, 
Procureur fédéral; en 
Belgique, Procureur du 
Roi. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
správa 

province n.f. 

1170 "province 
ecclésiastique, 
métropole" - latin 
provincia, peut-
être de vincere 
"vaincre"; Famille 
étymologique - 
VAINCRE 

En Belgique. Division 
administrative dirigée 
par un conseil 
provincial élu au 
suffrage universel 
direct, et dont le collège 
provincial élu parmi ce 
conseil, constitue le 
pouvoir exécutif. Les dix 
provinces de la Belgique. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

veřejná 
správa 

proviseur n. 

1802; 
"administrateur 
d'un lycée" 1657-
59; "pourvoyeur" 
1250 - latin 
provisor "celui qui 

RÉGIONAL (Belgique) 
Fonctionnaire qui 
seconde le préfet ou la 
préfète dans les 
athénées et lycées 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 
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pourvoit"; Famille 
étymologique - 
VOIR. 

d'une certaine 
importance. 

queue n.f. 

fin XIe- du latin 
coda, forme de 
cauda -> coda. La 
forme ancienne 
coue, usitée 
jusqu'au début du 
XVIIe s., se 
retrouve dans les 
dérivés couette et 
couard; Famille 
étymologique - 
QUEUE. 

LOC. FAM. (Pour) des 
queues de cerise, un 
profit dérisoire; 
RÉGIONAL (Belgique) 
des broutilles, des 
futilités. - Pétiole de la 
feuille. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 

ramasse-
poussiere 

n.m. 
1912 - de 
ramasser et 
poussière 

RÉGIONAL (Nord; 
Belgique) 1. Pelle à 
poussière -> RÉGIONAL 
ramassette. Des 
ramasse-poussières ou 
des ramasse-poussière. 
2. FAM. Bibelot, 
élément de décoration 
qui retient la poussière 
(df. Nid à poussière) Cet 
abat-jour est un ramasse-
poussière. 

slovo 
složené 

domácnost 

ramassette n.f. 
1842 - de 
ramasser 

RÉGIONAL (Nord; 
Belgique) Pelle à 
poussière. -> ramasse-
poussière. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

réciproquer v. tr. 
1380 - bas latin 
reciprocare 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Nord; Belgique, Burundi) 
Échanger, donner 
réciproquement; 
adresser en retour 
(SPÉCIALEMENT des 
vœux). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

recteur, trice n. 

1261; rector 
"capitaine d'un 
navire" 1213 - 
latin rector, de 
regere - > régir; 
Famille 
étymologique - 
DROIT. 

RÉGIONAL (Belgique, 
Canada) Chef d'une 
université. -> 
chancelier. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 

régendat n.m. 

date inconnue - 
de régent (2°); 
Famille 
étymologique - 
ROI. 

En Belgique, Études de 
l'enseignement 
supérieur non 
universitaire 
conduisant au diplôme 
de régent. Faire un 
régendat en sciences. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 
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régent, ente n. 

1316; régent 
d'université 1261 - 
latin regens, 
participe présent 
de regere 
"diriger"; Famille 
étymologique - 
ROI. 

N. MOD. (Belgique) 
Personne habilitée à 
enseigner dans les trois 
premières années de 
l'enseignement 
secondaire. "L'autre est 
régente dans un grand 
couvent de Namur… 
C'est mieux 
qu'institutrice…" 
(Simenon). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

région n.f. 

1380; "pays" XIIe - 
latin regio 
"direction; 
frontière, contrée", 
de regere; Famille 
étymologique - 
DROIT. 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

régionalisme n.m. 1875 - de régional 
nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

remettre v. tr. 

milieu XIIe - du 
latin remittere, 
famille de mittere - 
> mettre; Famille 
étymologique - 
METTRE. 

1. Tr. Ind. RÉGIONAL 
(Belgique) Remettre sur 
(une somme): rendre la 
monnaie. Remettre sur 
20 euros. 2. RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse) 
Vendre, céder (une 
entreprise, une activité 
commerciale). 
Commerce à remettre. 3. 
RÉGIONAL (Belgique) 
Vomir, rendre. Remettre 
son dîner. 
ABSOLUMENT Elle a 
remis toute la nuit. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

renon n.m. 

date inconnue - 
ancien français 
renonc "réponse 
négative", latin 
renuntiare, de 
nuntius 
"messager"; 
Famille 
étymologique - 
ANNONCER. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Résiliation d'un bail. 
Donner, recevoir son 
renon. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

renoncer v. tr. 

1264 - latin 
juridique 
renuntiare 
"annoncer en 
réponse", de 
nuntius 
"messager"; 
Famille 
étymologique - 
ANNONCER. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Résilier (un bail); 
donner congé à (un 
locataire). -> renon. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 
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renseigner v. tr. 

1835; "mentionner 
dans un compte" 
1358 - de re- et 
enseigner; Famille 
étymologique - 
SIGNE. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Renseigner qqch. À 
qqn, le lui indiquer. 
Persone n'a pu me 
renseigner le chemin. 

slovo 
složené 

/ 

représentant, 
ante 

n. 
1508 - de 
représenter (III) 

(1748) Personne élue 
par le peuple pur le 
représenter. Les 
représentants des 
citoyens, du peuple. La 
France a élu ses 
représentants. -> député, 
élu, 1. parlementaire, 
sénateur. Aux États-
Unis, en Belgique. La 
Chambre des 
représentants. -> 
assemblée, parlement, 
sénat. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

veřejná 
správa 

rester v. intr. 

fin XIIe - du latin 
restare "s'arrêter" 
et "être de reste", 
famille de stare 
"être, se tenir 
debout" -> 1. ester 
et 1. être; Famille 
étymologique - 
RESTER. 

HABITER RÉGIONAL 
(Sud-Ouest, Centre, 
Nord-Est; Belgique, 
Canada, Afrique du Nord, 
Nouvelle-Calédonie, 
Seychelles, Madagascar, 
Réunion, Antilles, Gabon) 
Il reste en banlieu. 
"Françoise disait que 
quelqu'un restait dans ma 
rue pour dire qu'il y 
demeurait" (Proust) 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

retomber v. intr. 

1538 - de re- et 1. 
tomber; Famille 
étymologique - 
TOMBER 

RÉGIONAL (Belgique) 
Retomber sur (qqch.); 
rappeler, retrouver (un 
souvenir). Je suis 
retombé sur son nom. -> 
revenir. 

slovo 
složené 

/ 

rétroactes n.m.pl. 
date inconnue - 
de rétro- et acte; 
cf. Rétroaction 

(Belgique) Antécédents. 
Les rétroactes d'une 
affaire. 

slovo 
složené 

ostatní 

revenir v. intr. 

fin Xe - du latin 
revenire; Famille 
étymologique - 
VENIR 

RÉGIONAL (Belgique) 
Revenir sur qqch, s'en 
souvenir. Impossible de 
revenir sur son nom ! -> 
retomber. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

rhétoricien, 
ienne 

n. 
1370 - de 
rhétorique 

En Belgique, élève de la 
classe de rhétorique. 
ABRÉV. FAM. RHÉTO. 
Les rhétos. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

rhétorique n.f. et adj. 

v. 1130 - latin 
rhetorica, du grec 
rhêtorikê (tekhnê), 
de rhêtôr "orateur" 

En Belgique, Classe 
terminale du cycle 
secondaire. ABRÉV. 
FAM. RHÉTO 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 
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ring n.m. 

date inconnue - 
de l'allemand 
Ring, d'abord 
"anneau, cercle" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Périphérique qui 
contourne une ville. Le 
ring de Bruxelles. -> 
rodace; RÉGIONAL 
contournement. 

výpůjčka z 
němčiny 

doprava 

rouleau n.m. 

1530 - de rôle, et 
de rouler; Famille 
étymologique - 
ROUE. 

Cylindre allongé de 
bois, de métal, etc., que 
l'on roule pour divers 
usages. (Belgique) 
rouleau à tarte: cylindre 
servant à abaisser la 
pâte. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

sacoche n.f. 

1611; sacosse 
1601 - italien 
saccoccia, de 
sacco "sac" 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg, Canada) 
Sac à main (de femme). 
-> 1. poche. 

výpůjčka z 
italštiny 

oblečení 

savoir v. tr. 

fin Xe, avec 
infinitif "être 
capable de " (II, 
1°) - du latin 
sapere "avoir du 
goût, du parfum" 
(d'où le sens de 
sapide et insipide) 
puis "avoir du 
discemement" et 
"être sage" (-> 
sage), enfin 
"comprendre" et 
"savoir"; Famille 
étymologique - 
SAVOIR 

(Nord, Belgique, 
Luxembourg, Burundi) 
Pouvoir. Il ne sait pas 
rester tranquille. "Ses 
deux jambes étaient 
insensibles et elle ne 
savait les remuer" 
(Schwob). 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

schiedam n.m. 

1860; genièvre de 
Schiedam 1842 - 
mot néerlandais, 
nom d'une ville 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

septantaine n.f. 
1842 - de 
septante 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Est, Belgique, Suisse) 1. 
Nombre de septante ou 
environ. 2. Âge de 
septante ans. Il a passé 
la septantaine. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

septante 
adj.numér.inv.

et n.inv. 

1265; setante v. 
1120 - latin 
populaire 
°septanta, 
classique 
septuaginta 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse, est de 
la France, Vallée d'Aoste, 
R.D. du Congo, Rwanda) 
Soixante*-dix. Il a 
septante-six ans. - Adj. 
Numér. Ord. 
SEPTANTIÈME. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

singlet n.m. 

1866 - mot 
anglais, de single 
"(vêtement) non 
doublé"; Famille 

RÉGIONAL (Belgique) 
Maillot de corps 
masculin, sans 
manche. 

výpůjčka z 
angličtiny 

oblečení 
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étymologique - 
ENSEMBLE. 

socket ou 
socquet 

n.m. 
1930 soquet - 
anglais socket, de 
même sens 

RÉGIONAL (Belgique) 
Douille dans laquelle on 
fixe le culot d'une 
ampoule. - PAR 
MÉTON. Culot d'une 
ampoule. - REM. On 
écrit parfois Soquet. 

výpůjčka z 
angličtiny 

domácnost 

sonner v. 

1080 suner; v. 
1000 soner mot 
"prononcer" - latin 
sonare, de sonus; 
Famille 
étymologique - 
SONNER. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Appeler (qqn) au 
téléphone. Il m'a sonné 
hier. ABSOLUMENT 
Téléphoner. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

/ 

sorteur, euse 
ou sorteux, 

euse 
adj. et n. 

1871, ~ 1918 au 
Canada - de 1. 
sortir 

VIELLI ou RÉGIONAL 
(Belgique) SORTEUR, 
RÉGIONAL (Basse-
Normandie; Canada) 
SORTEUX. Qui aime 
sortir, se distraire. Elle 
n'est pas très sorteuse. - 
N. Une bande de 
sorteurs. -> fêtard, 
RÉGIONAL guindailleur. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

sorteur n.m. 
1927, en France - 
de 1. sortir (II, 3) 

RÉGIONAL (Belgique) 
Videur, dans une boîte de 
nuit. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

souper n.m. 980 - de soupe 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Canada, 
Suisse, Congo, Burundi, 
Rwanda, etc., là où dîner 
s'emploie pour "repas de 
milieu du jour" ) Repas 
du soir. -> Dîner. "ces 
soupers de famille, le 
soir, autour de la lampe" 
(R. Rolland). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

gastronomie 

souper v. intr. 980 - de soupe 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Canada, 
Suisse, Congo, Burundi, 
Rwanda). Prendre le 
repas du soir. -> dîner. 
"On dînait chez elle à 
deux heures, on soupait 
à neuf" (Musset). 
"Pourquoi ne viendriez-
vous pas souper avec 
moi, lundi ou mardi, vers 
les cinq heures et demie 
?" (Y. Beauchemin). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 
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sous-plat n.m. 
1931 au Canada - 
de sous- et 2. plat 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg, Canada) 
Dessous-de-plat. Des 
sous-plats. 

slovo 
složené 

domácnost 

sous-tasse n.f. 
1768 - de sous-  
et tasse 

RÉGIONAL (Nord, Est, 
Languedoc; Belgique, 
Suisse, Burundi) 
Soucoupe. Des sous-
tasses. 

slovo 
složené 

domácnost 

sous-verre n.m. 
1934 - de sous- et 
verre 

RÉGIONAL (Belgique, 
Luxembourg) Petit 
support sur lequel on 
pose un verre. ->  2. 
dessous (de verre). 

slovo 
složené 

domácnost 

spéculos ou 
spéculoos 

n.m. 
1889, ~ 1896 - 
néerlandais 
speculaas 

Biscuit croquant à la 
cassonade, de couleur 
brun, parfois moulé en 
forme de figurine 
(d'origine belge). - REM. 
En Belgique, on écrit 
parfois spéculaus. 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 

spitant, ante adj. 

attesté XXe - 
emprunt au wallon 
(d'origine 
flamande) 

RÉGIONAL (Belgique) 
Déluré, éveillé. Une 
enfant très spitante. 

výpůjčka z 
valonštiny 

/ 

subsidier v. tr. 

1827 - de subside. 
Famille 
étymologique - 
SEOIR. 

RÉGIONAL (Belgique) 
Subventionner. 
Association subsidiée par 
le ministère. N.F. 
SUBSIDIATION 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

sucre n.m. 

XIIe - italien 
zucchero, de 
l'arabe sukkar, 
d'une langue 
indienne, cf. 
sanskrit çarkarâ, 
proprement 
"grain", d'où latin 
saccharum 

Produit alimentaire, 
substance de saveur 
très douce, soluble 
dans l'eau, fabriquée 
industriellement avec la 
canne à sucre ou la 
betterave sucrière. 
Sucre de canne, de 
betterave. Sucre roux, 
(Belgique) sucre brun. -> 
cassonade, vergeoise. 
Sucre raffiné. Pain de 
sucre. Sucre en 
morceaux. Un morceaux 
de sucre. Sucre 
cristallisé, sucre semoule 
(Belgique: sucre fin); 
sucre en poudre, sucre 
glace* (Belgique: sucre 
impalpable ou sucre 
farine). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

syllabus n.m. 

1865 - mot latin 
ecclésiastique 
"sommaire, table", 
altération de 
syllibus ou 
sillybus; grec 

RÉGIONAL (Belgique) 
Support de cours, dans 
l'enseignement 
supérieur. -> plycopié. 
Un syllabus de chimie. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

školství 
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sillubos "bande 
portant le titre d'un 
volume" 

taiseux, euse n. 

XIVe adj. - de 
taire, variante de 
taiseur, du latin 
tacere 

RÉGIONAL (Nord, 
Belgique) Personne qui, 
par nature, ne parle pas 
guère. Guillaume le 
Taiseux. -> taciturne. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

vlastnost/ch
ování 

tante n.f. 

1160 - de ta et 
ancien français 
ante, avec élision 
et agglutination du 
déterminant; latin 
amita "tante 
paternelle", de 
amma "maman" 

Belgique 1642 - POP. Ma 
tante: le Crédit minicipal 
("terme ironique à 
l'adresse de ceux qui 
déguisent la source d'un 
emprunt en disant qu'ils 
ont eu recours à leur 
famille" [L. Larchey]) -> 
clou, mont-de-piété. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

tantôt adv. et n.m. 
tantost "aussitôt" 
1160 - de tant et 
tôt 

VIEUX ou RÉGIONAL 
(Belgique, Luxembourg, 
Canada, Afrique noire) 
Dans un passé ou un 
futur proche, dans une 
même journée. "Un 
ressentiment de l'affaire 
de tantôt" (Molière). À 
tantôt: à bientôt, à tout à 
l'heure. 

slovo 
složené 

/ 

tapis n.m. 

tapiz 1160 - grec 
byzantin tapêtion, 
diminutif de tapês, 
êtos "couverture, 
tapis" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Tapis plain (parfois plein): 
moquette. 2. Papier 
peint -> tapisserie 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

taque n.f. 

1568, au sens 3 - 
du bas allemand 
tak "plaque de 
cheminée" 

RÉGIONAL (Bourgogne, 
Franche-Comté, Lorraine; 
Belgique) 1. (1973) 
Dessus de cuisinière, 
de poêle. 2. Couvercle 
d'une citerne ou d'une 
bouche d'égout. 3. 
Plaque de fonte 
appliquée sur le 
contrecœur du foyer. 

výpůjčka z 
němčiny 

domácnost 

taximan n.m. 

1956 - faux 
anglicisme, de taxi 
et d'un élément -
man, de l'anglais 
man "homme" 

RÉGIONAL (Est, 
Belgique, Maghreb, 
Congo, Madagascar) 
Chauffeur de taxi. Des 
taximen ou, plus rare, 
des taximans. 

slovo 
složené 

profese 
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temps n.m. 

fin Xe, au sens d' 
"espace de 
temps" (I, A, 2) - 
du latin tempus; 
Famille 
étymologique - 
TEMPS. 

1. Durant, pendant ce 
temps, tout ce temps. 
(Belgique) Sur ce temps-
là: pendant ce temps. 
Pendant un certain 
temps. Il perd patience 
au bout d'un certain 
temps. Pendant, depuis 
quelque temps. Quelque 
temps après. Pour un 
temps. LOC. N'avoir, ne 
durer qu'un temps: être 
éphémère, provisoire. 
2. RÉGIONAL (Belgique) 
Tout un temps: pendant 
un certain temps. 3. 
(Belgique) Sur le temps 
que: pendant que. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

tenir v. 

fin Xe, au sens d' 
"occuper une 
charge" (I, E, 3) - 
du latin populaire 
tenire, de tenere. - 
Tenez (I, D, 2) 
était utilisé au jeu 
de paume pour 
prévenir 
l'adversaire 
lorsque la balle 
était lancée. 
Emprunté par 
l'anglais au Moyen 
Âge, cette formule 
est devenue 
tennis - tennis. 
Famille 
étymologique - 
TENIR. 

PAR EXTENSION 
VIEILLI ou RÉGIONAL 
(Belgique) Tenir pour, 
avec qqn: ne pas 
abandonner son parti. -
> soutenir. "Les 
médecins qui tenaient 
pour les anciens 
intentèrent un procès" 
(Voltaire). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

tenture n.f. 

1538 - réfection, 
d'après tente, de 
l'ancien français 
tendeüre, de 1. 
tendre 

RÉGIONAL (Belgique) 
Rideau de tissu épais 
(cf. Doubles rideaux*) 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

tête n.f. 

fin XIe- du latin 
testa "tuile", "vase 
en terre cuite, pot, 
cruche", "tesson" 
et "coquille, 
carapace" -> 1. 
test, Famille 
étymologique - 
TÊTE. 

1. (Belgique) Tête 
pressée. Cette partie 
d'un animal préparée 
pour la consommation.  
2. FAIRE LA TÊTE 
(Belgique) tirer la tête. -> 
bouder 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

tévé n.f. 

1958 TV - de 
l'anglais T.V., 
abréviation de 
television 

ANGLIC. FAM.; VIEILLI 
OU RÉGIONAL 
(Belgique, Suisse, 
Canada) Télévision. 

výpůjčka z 
angličtiny 

domácnost 
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thé n.m. 

1648; cia 1589 - 
du chinois 
dialectal t'e ou 
malais teh, par le 
néerlandais; la 
forme thé vient du 
latin moderne 

RÉGIONAL (Alsace; 
Belgique, Suisse) 
Infusion, tisane. Thé de 
menthe, de thym. 

výpůjčka z 
holandštiny 

gastronomie 

tirer v. 

fin Xie, au sens V 
- mot d'origine 
obscure. 
L'explication par 
l'ancien verbe 
martirier 
"martyriser" à 
partir de martirant 
(au participe 
présent), qui 
aurait été analysé 
en mar 
"malheureusemen
t" et tiran(t) 
"bourreau" (-> 
tyran), est 
difficilement 
acceptable. 
Famille 
étymologique - 
TIRER. 

Tirer la gueule, la 
tronche, (Belgique) la 
tête: faire la tête, 
bouder. "T'as l'intention 
de me tirer la tronche 
pendant combien 
d'années, comme ça?" 
(A. Nothomb). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

tirette n.f. 

1777 ; "tiroir" 1589 
- de tirer (I); 
Famille 
étymologique - 
TIRER. 

RÉGIONAL (Belgique, 
Burundi) Fermeture à 
glissière. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

toilette n.f. 
fin XIVe; tellete 
1352 - de toile 

Les toilettes ou 
RÉGIONAL (Belgique, 
Canada) la toilette: 
cabinets d'asiance.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

toquer v. intr. 

XVe s.tr. - du 
radical expressif 
tokk- -> 1. 
toucher; Famille 
étymologique - 
TOUCHER. 

RÉGIONAL (Est, 
Auvergne, Bretagne; 
Belgique) FAM. Frapper 
légèrement, pour 
signaler sa présence. 
Toquer à la fenêtre. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

torchon n.m. 

fin XIIe - de 
torcher; Famille 
étymologique - 
TORDRE. 

SPÉCIALEMENT 
(Belgique) Serpillière. - 
RÉGIONAL loque. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

domácnost 

tour n.m. 
début XIIe, au 
sens V, 1 - de 
tourner 

LOC. RÉGIONAL 
(Belgique, Canada) Avoir 
le tour: avoir la manière, 
savois s'y prendre. 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 
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toute-boite n.m. 
1984 - de tout et 
boîte 

RÉGIONAL (Belgique) 
Imprimé publicitaire, 
publication gratuite, 
distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres. 
Avertir la population par 
un toute-boîte, un toutes-
boîtes. Des toutes-boîtes. 
- EN APPOS. Un journal 
toute-boîte, des journaux 
toutes-boîtes. 

slovo 
složené 

domácnost 

trappiste n.m. et n.f. 
1803 - de 2. 
trappe 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

trouiller v. intr. 
date inconnue - 
de trouille 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Avoir peur. "je ne 
supporte pas que parce 
qu'on trouille, on puisse 
manquer à son devoir 
d'amitié" (P. Émond). 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

/ 

unifamilial, 
iale, iaux 

adj. 
1949 - de uni- et 
familial 

(Belgique, Canada) À 
l'usage d'une famille. 
Maison unifamiliale ou 
n.f. une unifamiliale: 
maison individuelle. 

slovo 
složené 

/ 

universitaire adj. et n. 
1810 n. - de 
université 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse) Personne qui 
étudie à l'université, fait 
des études 
universitaires.  

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

školství 

université n.f. 

milieu XIIIe; 
"communauté" 
1218 - latin 
juridique 
universitas 
"communauté", 
latin classique 
"totalité", de 
universus"; 
Famille 
étymologique - 
UN. 

ABRÉV. FAM. UNIF 
(Belgique) n.f. 

zkratka školství 

valenciennes n.f. 
1761 - du nom de 
la ville 

Dentelle fine, fabriquée 
initialement à 
Valenciennes, puis en 
Belgique. Une collerette 
de valenciennes. 

Slovo 
odvozené 
od 
vlastního 
jména 

ostatní 

valve n.f. 

1752 - du latin 
scientifique valva, 
du latin valvae 
"battants d'une 
porte" 

N.f.pl. (du sens premier 
du latin) RÉGIONAL 
(Belgique) Tableau 
d'affichage, 
généralement sous 
vitrine, dans un 
établissement public 
(école, musée…). 
Horaires affichés aux 
valves. 

slovo 
přejaté z 
latiny 

ostatní 
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venir v. intr. 

fin IXe, au sens I, 
B - du latin venire; 
Famille 
étymologique - 
VENIR 

RÉGIONAL (Belgique) 
FAM. Ça ne vient pas à 
(tel délai, telle somme): 
tel délai, telle somme ne 
compte pas, est sans 
conséquence. Ça ne 
vient pas à un jour, elle 
peut attendre (cf. À un 
jour près*). 

Slovo 
s odlišnou 
normou 
užití  

/ 

vétérinaire adj. et n. 

1563 - latin 
veterinarius, de 
veterina, plur. 
neutre, "bętes de 
somme"; Famille 
étymologique - 
VIEUX. 

N. Spécialiste de la 
médecine des animaux 
(d'élevage, 
domestiques, 
apprivoisés ou 
dressés). Vétérinaire 
rural. ABR0V. FAM. 
VÉTO [veto], RÉGIONAL 
(Belgique) VÉTÉ [vete]. 
Un, une véto. Des vétos. 

zkratka profese 

vidange n.f. 

widange 1362; 
widenghe 
"conduit, égout" 
1286 - mot des 
Flandres et de 
l'Est; de vider; 
Famille 
étymologique - 
VAIN 

(Belgique, Luxembourg 
[n.m.]) Verre consigné. - 
AU PLURIEL Bouteilles 
vides (consignées ou 
non) 

výpůjčka z 
vlámštiny 

domácnost 

wallingant, 
ante 

n. et adj. 
1912 - de wallon, 
d'après flamingant 

RÉGIONAL (Belgique) 
PÉJ. Partisan de 
l'émancipation politique 
de la Wallonie vis-à-vis 
de la Flandre. 

Slovo 
odvozené 
od 
francouzsk
ého výrazu 

ostatní 

wallon, onne adj. et n. 

XVIe - latin 
médiéval wallo, du 
francique walha 
"les Romains, les 
peuples 
romanisés" 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

wallonisme n.m. 
1806; hapax 1565 
- de wallon 

nepatří, slovo "belgique" 
se vyskytuje ve větě která 
je uvedená jako příklad 

/ / 

watergang n.m. 

XIIIe - mot 
néerlandais, de 
water "eau" et 
gang "voie"; 
famille 
étymologique -> 
onde. 

RÉGIONAL (Nord; 
Belgique) Canal, fossé 
en bordure d'un polder 
ou d'un chemin. 

výpůjčka z 
holandštiny 

město/veřej
né místo 

wateringue n.m. et n.f. 

1298 - flamand 
wateringen, de 
water "eau"; 
famille 
étymologique -> 
ONDE 

RÉGIONAL (Nord; 
Belgique) 1. Fossé de 
drainage. -> watergang. 
2. Ensemble des 
travaux d'assèchement 
et de drainage. -> 

výpůjčka z 
vlámštiny 

město/veřej
né místo 
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moere. 3. Association 
de propriétaires qui 
financent ces travaux. 

yogourt n.m. 
1455 - turc yogurt, 
de yogurmak 
"pétrir" 

RÉGIONAL (Belgique, 
Suisse, Canada) Forme 
courante en Belgique, en 
Suisse et au Canada au 
lieu du yaourt 

výpůjčka z 
turečtiny 

gastronomie 

zoning n.m. 

1994 - faux 
anglicisme; 
spécialisation du 
sens de l'anglais 
zoning "répartition 
en zones" 

RÉGIONAL (Belgique) 
Zone périurbaine où se 
concentrent des 
activités industrielles, 
artisanales ou 
commerciales. Les 
entreprises du zoning 
industriel. Des zonings. 

výpůjčka z 
angličtiny 

město/veřej
né místo 
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Příloha 2 – Dotazník 



111 
 



112 
 



113 
 



114 
 

 

 


