
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra českého jazyka 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Slovní zásoba textů kapely Lucie 

Lexicology of Lucie 's lyrics 

Kateřina Nováková 

Vedoucí práce: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Německý jazyk se zaměřením 

na vzdělávání 

2020



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Slovní zásoba textů kapely Lucie vypracovala 

pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. 

Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 

………………………………………. 

podpis 

 



 

  

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu doktorovi Ladislavu Janovcovi za vedení 

bakalářské práce, za jeho inspirativní rady a užitečné připomínky. 



ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá lexikální analýzou textů kapely Lucie. Zaměřuje se na lexikální 

jevy, které se v písních objevují nejčastěji, a těmi jsou frazeologie, rysy nespisovnosti, 

expresiva, metafory a polysémie. 
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je slovní zásoba textů kapely Lucie. Práce se zaměřuje na 

lexikální prvky, které v textech skupiny Lucie převažují, a těmi jsou frazeologie, rysy 

nespisovnosti, expresiva, metafory a polysémie. 

Kapela Lucie je česká hudební skupina zaměřující se na rockový žánr. Kapela vznikala 

a skládala své první texty již ve druhé polovině osmdesátých let minulého století, do širšího 

povědomí však vstoupila až na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Příčinou pomalého 

nástupu slávy bylo to, že většina textů moc neimponovala bývalému režimu. První album 

s názvem Lucie  vyšlo roku 19901. V devadesátých letech skupina vydala alba In the sky2, Černý 

kočky mokrý žáby3, Pohyby4a Větší než malé množství lásky5. Na počátku nového tisíciletí vyšla 

alba Slunečnice6 a Dobrá kočzka která nemlsá7. Roku 2005 oznámila kapela konec působení. 

V letech 2013 – 2014 se však skupina na pódia vrátila ve své původní sestavě (David Koller, 

Robert Kodym, Michal Dvořák a P. B. Ch.)8, a roku 2018 vydala album EvoLucie9. 

Písně lze rozdělit podle nejčastějších motivů a témat. Texty s politickou tematikou se objevují 

v největší míře v nejstarším albu Lucie. Autoři písní zde reagují na pád totality, je v nich patrná 

radost ze soudobých společenských událostí. Skladby často odrážejí každodenní život rockové 

kapely, v textech se hovoří o užívání omamných látek a nestálých a krátkodobých vztazích se 

ženami. Tématem většiny písní je však láska ve všech svých podobách – šťastná, naplněná 

i nenaplněná, zničující. 

Mnohé texty by při přímém vyjadřování autora mohly vyvolat značné pobouření společnosti. 

Textaři však při zpracovávání kontroverzních a často i tabuizovaných témat zaplňují písně tak 

                                                 
1Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/lucie-

710 
2Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/in-the-

sky-49912 
3Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/cerny-

kocky-mokry-zaby-2352 
4Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-

609/pohyby-48132 
5Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/vetsi-

nez-male-mnozstvi-lasky-118 
6Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-

609/slunecnice-709 
7Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/dobra-

koczka-ktera-nemlsa-708 
8Lucie (hudební skupina). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2020-06-19]. 
9Karaoketexty [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-

609/evolucie-119764 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/lucie-710
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/lucie-710
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/in-the-sky-49912
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/in-the-sky-49912
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/cerny-kocky-mokry-zaby-2352
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/cerny-kocky-mokry-zaby-2352
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/pohyby-48132
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/pohyby-48132
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/vetsi-nez-male-mnozstvi-lasky-118
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/vetsi-nez-male-mnozstvi-lasky-118
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/slunecnice-709
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/slunecnice-709
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/dobra-koczka-ktera-nemlsa-708
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/dobra-koczka-ktera-nemlsa-708
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/evolucie-119764
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie-609/evolucie-119764
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hustou sítí metafor a polysémních výrazů, že text nelze nijak napadnout, natož označit za 

vulgární. V tom spočívá jedinečný autorský styl textařů kapely Lucie. 
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3 Metodologie 

V této bakalářské práci byly zkoumaným materiálem texty kapely Lucie z let 1990 – 2018. 

Primárně jsem vycházela z variant textů uvedených v bookletech, přiložených u CD. Jednalo 

se o alba In the sky (1991), Černý kočky mokrý žáby (1994), Větší než malé množství lásky 

(1998), Slunečnice (2000), Dobrá kočzka která nemlsá (2002) a EvoLucie(2018). 

Nejstarší album Lucie (1990) neobsahovalo booklet a album Pohyby (1996) bylo obtížně 

dostupné. V těchto případech jsem texty písní vyhledávala na neoficiální stránce 

https://www.karaoketexty.cz/. Není však jisté, zda jsou texty z tohoto zdroje ve zcela správném 

znění, neboť při porovnávání bookletů a podoby textů na tomto webu jsem zaznamenala 

několikeré odlišnosti. Jako příklad můžeme uvést píseň Šťastnej chlap. V bookletu u CD 

vypadá jeden z veršů takto: 

Mám jí asi rád a nemám padesát (marek)10 

Ten samý verš je na serveru https://www.karaoketexty.cz/ zapsán takto: 

Mám jí asi rád, a nemám padesát...11 

V přepisu textu na stránkách https://www.karaoketexty.cz/ absentuje substantivum „marek“, 

což je ovšem pointa celé písně. Posluchač, a to zejména z řad nejmladší generace, která nezná 

dobové kontexty 90. let minulého století, netuší, co číslice padesát v kolokaci „holky za 

padesát“ označuje. 

Texty obsahují mnohé odchylky od spisovnosti a místy i pravopisné chyby. Nejvýznamnějším 

rysem nespisovnosti je v textech kapely Lucie užívání nespisovných koncovek (např. jako 

poprvý12, zakousnutej do tebe13) a protetické v (např. všechny dobrý voči14). Rysům 

nespisovnosti je věnována samostatná kapitola.  

Za pravopisnou odchylku lze označit chybné používání některých zájmen. Jedná se např. 

o zájmeno ona v již zmiňované písni Šťastnej chlap (mám jí asi rád)15 nebo přivlastňovací 

zájmeno své/tvé v písni Amerika (Nandej mi do hlavy tvý brouky)16. V textech se objevují 

                                                 
10 Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
11 Píseň Šťastnej chlap. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/stastnej-chlap-29532 
12 Píseň Všechno ti dávám. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vsechno-ti-davam-

395298 
13 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
14 PíseňKrev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
15Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
16 Píseň Amerika (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 

https://www.karaoketexty.cz/
https://www.karaoketexty.cz/
https://www.karaoketexty.cz/
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/stastnej-chlap-29532
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vsechno-ti-davam-395298
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vsechno-ti-davam-395298


4 

chybné tvary slovesa být (bysme17, aby jsi18). Všechny zmiňované rysy nespisovnosti i jazykové 

nedostatky byly v této bakalářské práci při přepisu úryvků textů zachovány, neboť jsou pro 

kapelu Lucii charakteristické. 

Při přepisu ukázek písní se objevily nejasnosti týkající se psaní velkých a malých písmen na 

počátku veršů. V některých bookletech začínají verše malým písmenem, v jiných zase velkým. 

Ve své práci jsem dodržela vzhled textů v bookletech, v některých úryvcích jsou tedy na 

počátcích veršů malá písmena a v některých velká.  

Texty v bookletech bývají místy zaznamenány nikoli ve verších, ale v podobě souvislého textu 

s naznačením konců jednotlivých veršů. Vodítkem pro rozpoznání hranic veršů je tečka, 

lomítko nebo velká písmena na počátcích jednotlivých veršů. V této bakalářské práci jsem 

u ukázek některých písní zachovala charakter souvislého textu (např. ve skladbě S tebou: Jsi 

přelud čínský sauny, Jsi čokoládová květina, Jsi amazonka, z který pára stoupá19). V případě 

alba In the sky, jehož booklet má podobu souvislého textu psaného velkým tiskacím písmem 

a v němž chybí naznačení hranic veršů, jsem se inspirovala řazením veršů podle webových 

stránek https://www.karaoketexty.cz/. 

Po nashromáždění veškerého zkoumaného materiálu (dostupné booklety a texty ze serveru 

https://www.karaoketexty.cz/ jsem se začala věnovat lexikální analýze. Povšimla jsem si častěji 

se opakujících lexikálních jevů, které se mi jevily jako signifikantní pro texty skupiny, a na ty 

jsem zaměřila větší pozornost. Podle těchto vytipovaných a sledovaných jevů jsem rozdělila 

práci na čtyři témata. Těmi jsou frazeologie, rysy nespisovnosti, expresiva, metafory 

a polysémie. Příklady na jednotlivé jevy uvádím ve slovním tvaru, v němž jsou užita v textu, 

nikoliv v neutrální podobě lexému, a to zejména proto, že v některých případech se výklady 

týkají pouze uvedeného tvaru, v jiném zasahují celou lexikální jednotku. 

  

                                                 
17Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
18Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
19 Píseň S tebou (Větší než malé množství lásky, 1998) 

https://www.karaoketexty.cz/
https://www.karaoketexty.cz/
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4 Frazeologie 

V textech kapely Lucie se vyskytuje velké množství frazeologismů, a to především jejich 

variant a různých aktualizací, invarianty se v písních objevují jen zřídka. Jde zejména 

o stylistické varianty frazémů, jež obsahují nespisovnou koncovku, jinak odpovídají svému 

invariantu dle slovníků. Jde například o výrazy typu živý sny20, dutý hlavy21, zlatý časy22. 

Členové kapely Lucie pocházejí povětšinou z Prahy, a to se ve slovní zásobě jejich písní 

výrazně projevuje.  

Frazeologismy dělíme podle souboru Slovníků české frazeologie a idiomatiky F. Čermáka 

a kolektivu na přirovnání, výrazy neslovesné, výrazy slovesné a výrazy větné. 

4.1 Přirovnání 

V textech kapely Lucie se objevuje jen malé množství ustálených přirovnání či jejich variant 

a aktualizací. Nejčastějším jevem je vytváření autorských forem přirovnání. Invariantní tvar 

nacházíme pouze jeden, a to spojení syčet jak had23. 

4.1.1 Morfologicko-syntaktické varianty 

V textech písní jsme zaznamenali pouze jednu morfologicko-syntaktickou variantu přirovnání, 

a to zlaté kruhy jak z mých snů24. Spojení vychází z frazému je to jako sen / ve snu25. 

V invariantu je komponent „sen“ v singuláru, ve variantě v písňovém textu je užit v plurálu. 

Zároveň autor obměnil předložku, a tedy pád. Dále tvůrce textu vynechal výraz „je to“ 

a strukturu obohatil o kontextovou složku „mých“. Dalo by se ještě uvažovat nad tím, že spojení 

zlaté kruhy nahradilo invariantní zájmenný komponent to, jednalo by se tedy zároveň 

o lexikální aktualizaci. 

4.1.2 Lexikální aktualizace 

Lexikální aktualizací přirovnání je pouze výraz den jako troud, které vzniklo podle našeho 

názoru na pozadí ustáleného (frazeologizovaného) spojení být (suchý)/ hořet jako troud26. 

Došlo zde k náhradě komponentu „být (suchý)“ slovem „den“. Motivací byla pravděpodobně 

                                                 
20 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 313 
21 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 97 
22 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 53 
23 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání. 2009. str. 109 
24 Píseň Slunečnice (Slunečnice, 2000) 
25 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání. 2009. str. 319 
26 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání. 2009. str. 369 
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snaha aktualizovat frazém a zároveň jej více konkretizovat a kontextově zapojit (autor textu 

v předcházejícím verši vyjadřuje, že je sucho): 

Suchopár 

Další den jako troud27 

4.1.3 Syntaktické aktualizace 

Za syntaktickou aktualizaci přirovnání by se dalo chápat spojení čistej krystalickej vztah, které 

se objevuje v písni Nech to stát28. Autor pravděpodobně vycházel z ustálené frazeologické 

jednotky být čistý jako křišťál29. Motivací pro takovouto změnu bylo udržení rytmu a rýmu: 

Nezačínej říkat, že je zase 

láska nadosah. 

Čistej krystalickej vztah, 

dovol mi se pousmát.30 

3.1.4 Morfologicko-lexikologicko-syntaktické aktualizace 

V textech si nacházíme dvě takto kombinované varianty. Jedná se za prvé o spojení Stojíš tu 

jak Maria ta svatá holka a za druhé o výraz Přišla si jak voda.  

První z nich je aktualizací frazeologismu tvářit se / být jako panenka Maria31. Autor textu 

použil zaktualizovanou formu přirovnání ve druhé osobě singuláru. Z hlediska lexikálního 

došlo k záměně lexémů tvářit se / být a panenka za nefrazeologizované výrazy stojíš a ta svatá 

holka. Motivací byla snaha o zachování rytmu a rýmu: 

Stojíš tu jak Maria ta svatá holka 

Co to nedělala a měla potomka32 

Zároveň bylo do přirovnání doplněno příslovce tu, proto verš můžeme chápat i jako 

syntaktickou aktualizaci. 

Spojení Přišla si jak voda vychází z frazeologismu být/ hnát se/ valit se/ přihnat se/ přihrnout 

se (někam) jako velká voda33. Obrazná konstrukce byla v textu užita ve druhé osobě jednotného 

                                                 
27 Píseň Horkej den (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
28 Píseň Nech to stát. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139. 
29 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání. 2009. str. 181 
30 Píseň Nech to stát. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139. 
31 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání. 2009. str. 257 
32 Píseň Žhavý stroje. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zhavy-stroje-410746 
33 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání. 2009. str. 388 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zhavy-stroje-410746
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čísla, jedná se tedy o morfologickou variantu. Textař nahradil ustálené slovesné komponenty 

výrazem „přišla“ a  redukoval část frazému, a to atribut velká. Důvodem bylo pravděpodobně 

opět zachování rytmu: 

Přišla si jak voda – padám nevím kam 

Takhle dlouhej krok a byl jsem na to sám34 

4.1.4 Autorská přirovnání 

Tento typ přirovnání lze zaregistrovat v textech nejčastěji. Někdy tato spojení vycházejí 

z určitých ustálených forem, ale mnohdy jsou to úplně nové obrazné výrazy.  

Robert Kodym, autor většiny textů, vytváří neotřelá obrazná pojmenování týkající se lásky, a to 

jak šťastné, tak i nenaplněné, frustrující. Jedná se například o přirovnání Jako paranoidní princ 

na tebe žárlím35, jsem jako král co ztratil dech36, jsi jak letní bílá pára nad řekou37, jak vůně 

sladkejch vín tvá ústa od malin38, paměť v srdci jako relikviář39 atd. Zajímavostí je přirovnání 

ke slavnému spisovateli Franzi Kafkovi, kde autor textu ovšem komolí literátovo jméno: 

já čerpám z budoucnosti jako Franta Kafkovej 

mám neřesti a ctnosti, v tom jsem dobře školenej40 

Použití takového tvaru jména mělo příčinu ve snaze o zachování rýmu a zároveň umocnilo 

komický ráz celé písně. Jedná se o text s názvem Fénixovy slzy41. Slova byla údajně sepsána 

pod silným vlivem kapek obsahujících extrakt z marihuany, považovaných alternativní 

medicínou za léčivé, a proto celá píseň vyznívá nesmyslně a vtipně42. 

4.2 Výrazy neslovesné 

V textech kapely Lucie je užito velké množství výrazů neslovesných a jejich různých variant či 

aktualizací. Zaregistrovali jsme více invariantních tvarů než u přirovnání, například krokodýlí 

                                                 
34Píseň Troubit na trumpety by se nám líbilo. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-

pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040 
35 Píseň S tebou (Větší než malé množství lásky, 1998) 
36 Píseň Vůně (Slunečnice, 2000) 
37 Píseň Má to cenu (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
38 Píseň Nejlepší, kterou znám (EvoLucie, 2018) 
39 Píseň Než tě rozkradou (EvoLucie, 2018) 
40 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 
41 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 
42 EvoLucie: Sex je náš, dělá dobře mně i tobě? Frontman [online]. 2018 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

https://frontman.cz/evolucie-sex-je-nas-dela-dobre-mne-i-tobe 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://frontman.cz/evolucie-sex-je-nas-dela-dobre-mne-i-tobe
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slzy43, onen svět44, boží mlýny45 či běh na dlouhou trať46. Stejně jako v předchozí kapitole lze 

konstatovat, že zde si zde můžeme povšimnout spousty stylistických variant, a to konkrétně 

nespisovných koncovek (např. tekutej chleba47, dutý hlavy48, zlatý časy49atd.). 

4.2.1 Morfologické varianty 

V textech se často vyskytují neslovesné výrazy, které se od invariantu liší tím, že jsou jejich 

komponenty užity v plurálu. Jde o frazeologické jednotky typu živý sny50 či černí andělé51. 

Někdy se v písních objevují tyto konstrukce v jiném pádě než v nominativu, můžeme je tedy 

také zařadit k tvaroslovným variantám. Hovoříme např. o výrazu všedních dnů: 

Kolem vlasů vidím 

zlaté kruhy jak z mých snů 

jako anděl nejsi pravdou 

ve světle všedních dnů52 

Dále by se k morfologickým variantám podle Vinogradova či Mlacka53 dalo zařadit i spojení 

matky země, které zde figuruje v genitivu: 

kde jsou ty křídla a dobrej vítr, kterej mě zbaví tíhy matky země 

kde je ten výtah a klíče k němu, prej všechny temnoty jsou asi jenom ve mně54 

4.2.2 Lexikální aktualizace 

Lexikální obměny neslovesných frazeologických jednotek se v písních kapely Lucie objevují 

celkem často, a to zejména v písni Medvídek, které budeme věnovat samostatnou kapitolu. 

V textu písně Jeden tvůj dotek nacházíme výraz hadí znamení55, jenž považujeme za aktualizaci 

biblického frazeologismu Kainovo znamení56 s intertextovým odkazem na starozákonní příběh 

o Adamovi a Evě. Kain je starozákonního postava, syn Adama a Evy. Zabil svého bratra Ábela, 

                                                 
43 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 323 
44 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 342 
45 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 185 
46 MARTINCOVÁ, O. a kol. Nová slova v češtině. 2004. str. 48 
47 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
48 Píseň Žhavý stroje. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zhavy-stroje-410746 
49 Píseň Dráhy těla (Černý kočky, mokrý žáby, 1994) 
50 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 313 
51 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 30 
52 Píseň Slunečnice (Slunečnice, 2000) 
53MLACEK, J. Slovenská frazeológia. 1984 
54 Píseň 1968 (EvoLucie, 2018) 
55 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
56 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 415 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zhavy-stroje-410746
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a aby nebyl zabit lidmi, byl Hospodinem navždy poznamenán tzv. Kainovým znamením. Toto 

poznamenání je podle F. Čermáka symbolickým znakem potupy, hanby (zasloužené 

i nezasloužené), trvalé spojení urč. člověka ve vědomí lidí s něčím zlým, hanebným, nečestným, 

co vykonal n. co je mu přičítáno57. Autor textu písně Jeden tvůj dotek patrně vycházel z toho, 

že Kainovi rodiče spáchali hřích, neboť poslechli našeptávání hada. Byli tedy také navždy 

spojeni s určitým proviněním a jejich znamení by se dalo nazvat jako „hadí“. Textař zde 

vyjadřuje, že není snadné zbavit se „hadího znamení“, změnit svůj osud: 

Tak už vstávej – tenhle příběh není zas tak dlouhej 

Nemá děj – hadí znamení – jed pod kůží mi proudí – to těžko změníš58 

V písních Iveta59a Neviditelná lež60 se objevuje stejná lexikální obměna frazému staré 

(zlaté) časy61, a to spojení dobrý časy. 

Ve skladbě Tvůj Lucifer je obsažena aktualizace frazeologismu křivé zrcadlo, který byl 

pozměněn kvůli zachování rytmu. 

Miř na mě zkřiveným zrcadlem – uvidíš v něm jenom sebe 

I když se už asi nenajdem – přeju ti mír lásku a nebe62 

Výraz se zde objevuje nikoli v nominativu, ale v instrumentálu, který vyžaduje sloveso mířit, 

čímž se od invariantní formy liší i morfologicky.  

Dalšími lexikálními aktualizacemi jsou např. spojení soudná hodina63 a temný spády64. První 

ze zmíněných je obměnou neslovesného výrazu soudný den65. Kolokace temný spády66 vychází 

z invariantu tajné spády67, jedná se tedy i o stylistickou variantu, neboť adjektivum obsahuje 

nespisovnou koncovku. 

                                                 
57ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 415 
58 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
59 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
60 Píseň Neviditelná lež (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
61 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 53 
62 Píseň Tvůj Lucifer (Větší než malé množství lásky, 1998) 
63 Píseň Pojď se mnou do chrámu ticha (Slunečnice, 2000) 
64 Píseň Černý kočky, mokrý žáby (Černý kočky, mokrý žáby, 1994) 
65 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 67 
66 Píseň Černý kočky, mokrý žáby (Černý kočky, mokrý žáby, 1994) 
67 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 328 
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4.2.3 Syntaktické aktualizace 

Při syntaktických aktualizacích dochází ke změně slovosledu (např. výraz voda živá68 

vycházející z invariantního tvaru živá voda69), což je často dáno požadavky české věty, či 

k úplné syntaktické modifikaci struktury frazému. Míníme tím např. kolokaci oběť beránčí70, 

jež je odvozena od ustáleného biblického spojení obětní beránek71. K této obměně došlo v písni 

s názvem Lucie, motivací bylo zachování rytmu; při použití invariantního výrazu by byl verš 

příliš dlouhý: 

Jdou houfy žen zraněných a prázdných 

jako dávný procesí 

Já oběť beránčí sám v sobě mám z nich 

no tak co ti je Lucie72 

4.2.4 Morfologicko-syntaktické aktualizace 

Jako takto kombinovanou modifikaci frazeologické jednotky lze chápat výraz z krve z mlíka73, 

který je aktualizací spojení krev a mléko/mlíko74. Zde byl u invariantu pozměněn pád (spojení 

v textu figuruje v genitivu) a komponent „a“ byl vynechán. Jedná se tedy o morfologicko-

syntaktickou aktualizaci. Zajímavostí je, že autor rozšířil verš o genitivní tvar 

substantiva čokolády. Pojmem čokoláda bývá v drogovém slangu označován hašiš75. Celá 

kolokace by tedy mohla být chápána i jako lexikální aktualizace: 

Lásky a kurvičky 

Z krve z mlíka, čokolády76 

4.2.5 Lexikálně-syntaktické aktualizace 

Za lexikálně-syntaktickou aktualizaci se dá považovat kolokace jak se perou prachy. Vychází 

z frazeologismu praní špinavých peněz77. Ve skladbě s názvem Skandál se frazém objevuje 

                                                 
68 Píseň Ona ví (Slunečnice, 2000) 
69 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 388 
70 Píseň Lucie. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucie-1023 
71 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 35 
72 Píseň Lucie. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucie-1023 
73 Píseň Černý kočky, mokrý žáby (Černý kočky, mokrý žáby, 1994) 
74 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 152 
75 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 90 
76 Píseň Černý kočky, mokrý žáby (Černý kočky, mokrý žáby, 1994) 
77 Český národní korpus: Kontext [online]. [cit. 2020-02-11]. Dostupné z: 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~5

ZAUt1t5WsNf&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucie-1023
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucie-1023
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~5ZAUt1t5WsNf&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~5ZAUt1t5WsNf&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
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v podobě větného výrazu, invariantní formou je však neslovesný tvar. Zároveň došlo 

k vypuštění komponentu špinavých. Motivací pro tuto elipsu bylo dodržení rytmu. Komponent 

peníze byl ve frazému nahrazen výrazem prachy. Slovo „prachy“ je expresivum a je spojeno 

s negativními konotacemi, vyvolává pocit, že peníze nebyly získány legálně. Spojení jak se 

perou prachy tedy sémanticky odpovídá invariantu praní špinavých peněz. Důvodem pro užití 

lexému prachy byla snaha o zachování rýmu a rockového rázu písně: 

Je to skandál – jak se perou prachy 

Je to skandál – jééé 

Je to skandál – když nemáš žádný strachy 

Je to skandál – jééé78 

4.2.6 Píseň Medvídek 

Zvláštní pozornost si zaslouží píseň Medvídek, a proto jí budeme věnovat samostatnou 

kapitolu. Tato skladba obsahuje mnoho neslovesných frazeologismů a jejich aktualizací; 

zejména lexikálních. Na první pohled text písně vypadá jako nevinný příběh o roztomilém 

plyšovém zvířátku, které se stalo vánočním dárkem. Skladba je ale protkána velkým množstvím 

metafor, záměrně použitých polysémních výrazů a zaktualizovaných biblických frazémů, pod 

kterými se skrývá skutečný význam textu. 

Invarianty 

V písni Medvídek79 se objevuje jeden invariantní tvar, a to konkrétně biblický frazeologismus 

třicet stříbrných80. Ústřední postava skladby je v textu přirovnávána k Ježíši Kristu; 

i u medvídka dochází ke zradě, odhalení a následnému ukřižování. 

Lexikální aktualizace 

Za lexikální aktualizaci můžeme v písni Medvídek považovat spojení přes hory přes ploty. 

Jedná se o obměnu invariantního tvaru přes hory přes doly81. Tento frazém dodává textu 

zdánlivě pohádkový ráz. Motivací k lexikální úpravě invariantu byla nejen snaha o zachování 

rýmu, ale i potřeba metaforického vyznění. Plot totiž symbolizuje jakousi překážku a medvídek 

pocházející z kolumbijské Bogoty se těžko dostává přes hranice, neboť pod maskou tohoto 

plyšového zvířátka se ukrývá médium pro pašování kokainu: 

                                                 
78Píseň Skandál (In the sky, 1991) 
79 Píseň Medvídek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
80 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 337 
81 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 103 



12 

Dlouhá noc a mně se stýská moc - pro tebe malý dárek mám. 

Přes hory přes ploty medvídek z Bogoty už letí. 

Další lexikální obměnou je variace aktualizací invariantní formy mučednická/trnová koruna82. 

Jedná se o spojení koruna bez trnů, svatozář trnová a koruna plyšová, kdy poslední ze 

zmíněných lze považovat zároveň za syntaktickou aktualizaci, jelikož došlo ke změně 

slovosledu. Výraz svatozář trnová je v textu použit v lokálu, jedná se tedy i o morfologickou 

variantu frazému mučednická/trnová koruna: 

Nesvatá hodina medvídka proklíná, že odhodil korunu bez trnů 

(…) 

Koruna plyšová - vánoční cukroví - nikdo se nedoví o svatozáři trnový. 

Trnová koruna je v bibli chápána jako symbol mučednictví. Medvídek se v písni také stává 

obětí utrpení, protože ve světě lidské moci a byrokracie nedokáže šířit svou ideu legalizace 

drog. Je tedy odhalen a odsouzen „římskými psy a jejich úřady“ a stejně jako Ježíš Kristus 

ukřižován. Římští psi v písni figurují jako analogie k Římanům, kteří vydali rozsudek Ježíšovy 

smrti. Symbolizují lidskou moc a zákony, lidé (?) objevují kokain ukrytý v ústřední postavě 

písně, rozpárají medvídka, ze kterého následně padá „sníh“ (metafora, resp. sociolektismus pro 

kokain). Nakonec ale „římští psi“ sjíždějí bílý prášek („sníh“), který vysypali z plyšového 

zvířátka, na saních. Zde můžeme konstatovat, že si autor textu zahrává s polysémií lexému 

„sjíždět (se)“. Ve slovníku nespisovné češtiny nalézáme výraz sjíždět se83, který znamená „brát 

drogy“. Celníci, kteří našli v medvídkovi omamné látky, je tedy pravděpodobně v textu písně 

následně užili: 

Medvídek z Bogoty usnul a sní - na kříži z Golgoty spí. 

Za třicet stříbrných z medvídka padá sníh 

No a ti římští psi ho sjíždějí na saních - o Vánocích. 

Poslední lexikální aktualizací je spojení kalich sladkosti. Jedná se o obměnu biblického 

frazeologismu kalich hořkosti84. Kalich hořkosti je stejně tak jako trnová koruna symbolem 

utrpení Ježíše Krista. V písni Medvídek ale dochází k posunu významu, neboť do plyšového 

                                                 
82 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 144 
83 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 339  
84ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. 



13 

zvířátka je ukryt kokain, který medvídek nevnímá jako něco nepříjemného. Dalo by se říci, že 

kalich sladkosti je tedy metaforou pro drogu. Výraz je použit v instrumentálu: 

Kalichem sladkosti medvídka napustí - do bříška - jak to má rád 

4.3 Výrazy slovesné 

Tato skupina frazeologismů a jejich aktualizací se v textech kapely Lucie objevuje nejčastěji. 

V písních jsme nalezli pouze jeden invariant, a to výraz obrátit list85; ostatní jednotky jsou vždy 

určitým způsobem variovány nebo aktualizovány, ve velké míře se jedná o morfologické 

varianty. 

4.3.1 Morfologické varianty 

Tvaroslovné varianty slovesných výrazů se v textech kapely vyskytují velice často. Mezi ně 

patří např. spojení jdem dál86 od invariantu jít dál87, na to bych vzal jed88 a na to vem jed89 od 

(moct) vzít na to jed90, ti to spočítám91 a to mně i sobě spočítej92 od spočítat to někomu93, 

pomůžu jí z bryndy94 od pomáhat/pomoct někomu z bryndy/louže95, mám tu fleka96 od mít flek97, 

nemám slov98 od nenalézat/nemít/nenacházet (pro něco) slov99, všechno to visí na vlásku100 od 

viset na vlásku101 a mnoho dalších. Spojení dej mi ještě práska102 je morfologickou variantou 

frazeologismu dát si práska103. Tato jednotka spadá do sféry nespisovného jazyka, a tudíž není 

v souboru slovníků F. Čermáka zachycena. Nacházíme ji ve Slovníku nespisovné češtiny. 

                                                 
85 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
86 Píseň Jdem dál. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 
87 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 303 
88 Píseň Dal bych ti co chceš (In the sky, 1991) 
89 Píseň Všechno ti dávám. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vsechno-ti-davam-

395298 
90 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 297 
91 Píseň Až tě potkám (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
92 Píseň Tajný čísla. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tajny-cisla-395305 
93 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 117 
94 Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
95 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 65 
96 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
97 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 191 
98 Píseň Než tě rozkradou (EvoLucie, 2018) 
99 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 99 
100 Píseň EvoLucie (EvoLucie, 2018) 
101 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 274 
102 Píseň Lovec, střelec, doktor a vědec (Větší než malé množství lásky, 1998) 
103 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 300 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vsechno-ti-davam-395298
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vsechno-ti-davam-395298
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tajny-cisla-395305
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4.3.2 Morfologicko-lexikální aktualizace 

V písních kapely Lucie se objevují morfologické varianty slovesných frazeologismů, které jsou 

ještě navíc lexikálně aktualizovány.  

Jedná se např. o spojení pošlu tě k čertu104, které vychází z invariantu jít/táhnout (s něčím) 

k čertu105. Slovesa jít/táhnout byla nahrazena výrazem poslat. Frazeologismus je použit v první 

osobě singuláru. 

Dalším případem takovéto úpravy frazému je verš do sázky vhoď106. Jde o obměnu ustáleného 

slovesného výrazu dát/dávat něco v sázku107. Frazeologismus se zde vyskytuje ve druhé osobě 

singuláru imperativu. 

Morfologicko-lexikální variantou je i výraz Hoď to trochu do parády. Zde došlo k aktualizaci 

slovesného výrazu hodit se/obléct se/dát se do gala108. Invariantní infinitivní tvar byl převeden 

do druhé osoby singuláru imperativu, jedná se tedy opět o morfologickou variantu. Motivací 

pro lexikální obměnu bylo pravděpodobně zachování rýmu: 

Lásky a kurvičky 

Z krve z mlíka, čokolády 

Svlíkej a voblíkej 

Hoď to trochu do parády109 

Mezi tento typ aktualizace frazému lze zařadit spojení všechno sežerou mi, které se objevuje 

v písni Panic: 

kluci všechno sežerou mi z ruky zobou - 

nafouk jsem jim hlavy110 

Tento výraz je morfologickou variantou frazeologismu sežrat/zbaštit/baštit to někomu111 (je 

použit ve třetí osobě plurálu). Zájmeno všechno nahradilo invariantní to, proto jde o lexikální 

aktualizaci. 

                                                 
104 Píseň Žhavý stroje (In the sky, 1991) 
105 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 110 
106 Píseň Dráhy těla (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
107 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 75 
108 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 199 
109 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
110 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 
111 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 80 
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V písni s názvem Iveta se objevuje tvar nakopu to do sebe112, který vychází z ustáleného 

slovesného výrazu kopnout to/něco do sebe113. Došlo zde k užití formy první osoby singuláru 

a k obměně slovesa. 

Zajímavým případem morfologicko-lexikální varianty je kolokace nůž mi pod žebro dá 

objevující se ve skladbě Šťastnej chlap114. Autor textu vycházel z frazeologismu 

dát/nasadit/položit někomu nůž na krk115. Spojení použil ve třetí osobě singuláru a část frazému 

na krk nahradil výrazem pod žebro. 

V textech se vyskytují dvě morfologicko-lexikální aktualizace téhož frazému, a to konkrétně 

výrazu jít někomu po kůži116. Jedná se o spojení jde po mý kůži117 a jdu po tvý kůži118. První 

z nich je užito ve třetí osobě singuláru a invariantní člen někomu byl nahrazen přivlastňovacím 

zájmenem mý. Druhé z nich autor dosadil do textu v první osobě jednotného čísla a místo 

invariantního někomu doplnil zájmeno tvý. 

Podobným jevem je výraz voni po tvých stopách jdou119, jenž je obměnou frazeologismu jít po 

stopě někoho/něčeho120. Došlo zde k nahrazení zájmen někoho/něčeho přivlastňovacím 

pronominem tvejch. Substantivum stopa je na rozdíl od invariantu v plurálu a spojení je užito 

ve třetí osobě plurálu indikativu. 

4.3.3 Morfologicko-syntaktické aktualizace 

V textech se morfologicko-syntaktické varianty frazeologismů vyskytují celkem často, mnohdy 

se jedná o negaci invariantního tvaru, jako např. budeš to mít nelehký121 od mít to lehký 

(s někým)122, nenechám tě na pokoji123 od nechat něco/někoho na pokoji124, já to nemám 

spočítaný125 od mít to (u někoho) spočítaný126 a nešel bych za nic do nějaký děvky127 od jít do 

                                                 
112 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
113 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 345 
114 Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
115 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 547 
116 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 387 
117 Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
118 Píseň Vodpal se mnou vejš. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-

vejs-395293 
119 Píseň Lucíja. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucija-395306 
120 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 136 
121 Píseň Pitva. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/pitva-395304 
122 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 397 
123 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
124 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 666 
125 Píseň Já to nemám spočítaný (EvoLucie, 2018) 
126 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 117 
127 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucija-395306
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/pitva-395304
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toho/něčeho128. Poslední výraz je sémantickou variantou, ve významu ucházet se o někoho je 

zaznamenán ve Slovníku nespisovné češtiny129. Další ukázkou morfologicko-syntaktické 

varianty je spojení stůj nohama na zemi130. Autor textu vycházel z frazeologismu stát oběma 

nohama (pevně) na zemi131, přičemž z důvodu snahy o zachování rytmu odstranil výraz oběma. 

Došlo tedy k syntaktické aktualizaci: 

Teď nejsi v posteli, 

stůj nohama na zemi. 

Mohlo by ti to poprvý 

v tvým životě zapálit.132 

Frazém se v písni vyskytuje ve druhé osobě singuláru, liší se tedy tvaroslovně od infinitivního 

tvaru invariantu. 

V písni Vodpal se mnou vejš je použito spojení dupej na plnej plyn133. Tvůrce textu vložil do 

invariantu šlápnout/dupnout na plyn134 potenciální člen plnej a zároveň výraz použil ve druhé 

osobě singuláru. 

Syntaktickou aktualizací, která je zároveň i tvaroslovnou variantou ustálené frazeologické 

jednotky, je kolokace síly sbíráš135. Jedná se o obměnu frazému sbírat síly (k něčemu)136. Došlo 

zde k inverzi a užití tvaru druhé osoby singuláru. Autor změnil slovosled a tím pádem i klasické 

aktuální členění výpovědi, kdy jádro (réma) se nachází na konci věty. Učinil tak za účelem 

dodržení rýmového schématu: 

Sama teď teď teď se zdráháš – sama teď teď zatím váháš 

sama teď teď prsten svíráš – sama teď teď síly sbíráš 

- já ti zpívám137 

                                                 
128 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 307 
129HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 168 
130 Píseň Nech to stát. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139 
131 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 535 
132 Píseň Nech to stát. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139 
133 Píseň Vodpal se mnou vejš. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-

vejs-395293 
134 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 652 
135 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
136 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 83 
137 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/nech-to-stat-9139
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
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Podobným případem tvaroslovně-syntaktické aktualizace je spojení z ruky zobou138. Tvůrce 

textu pracoval s frazeologismem zobat někomu z ruky139. V textu je vynecháno zájmeno 

někomu, a to z toho důvodu, že tato informace je již známa z kontextu: 

kluci všechno sežerou mi z ruky zobou–140 

Výraz je použit ve tvaru třetí osoby plurálu, tím se tvaroslovně liší od invariantu. Zároveň zde 

došlo opět k inverzi. 

Za morfologicko-syntaktickou aktualizaci se dá považovat výraz na prsou je had141. Autor textu 

vycházel z frazeologické jednotky chovat/hřát hada na prsou/za ňadry142. Došlo zde ke změně 

slovosledu a slovesného rodu (had je v invariantní podobě patiens a zde figuruje jako agens). 

Poslední tvaroslovně-syntaktickou aktualizací slovesného výrazu je spojení o ní někdo stál143, 

které je obměnou frazému stát o někoho144. Výraz je užit ve třetí osobě singuláru a slovosled je 

oproti invariantnímu odlišný. To dáno kontextem; frazeologismus zde figuruje jako součást 

vedlejší věty podmětné: 

Brání se dál 

to už je dávno co o ní někdo stál145 

4.3.4 Syntaktické aktualizace 

Syntaktické aktualizace slovesných výrazů se od invariantu mnohdy liší tím, že část ustálené 

jednotky byla redukována. Autor tedy pracoval jen s částí invariantní formy. Tímto případem 

jsou spojení ze starý školy146 od být ze staré školy n. bejt ze starý školy147, mosty zbořený148 od 

pálit/bořit/spálit/zbořit/strhnout za sebou všechny mosty149 a zvedni těžkou hlavu – ptej se 

dospělých150 od mít z něčeho/po něčem těžkou hlavu151. Motivací pro takovéto redukce byla 

                                                 
138 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 
139 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 52 
140 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 
141 Píseň Holčička je kat (In the sky, 1991) 
142 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 203 
143 Píseň Země (Větší než malé množství lásky, 1998) 
144 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 133 
145 Píseň Země (Větší než malé množství lásky, 1998) 
146 Píseň Žhavý stroje (In the sky, 1991) 
147 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 170 
148 Píseň Tereza (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
149 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 458 
150 Píseň Kamení a smích (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
151 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 216 
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většinou snaha o udržení stejné délky verše. Při uchování invariantního tvaru by byly verše 

příliš dlouhé a docházelo by k narušení rytmické struktury. 

4.3.5 Kontextové aktualizace 

U kontextových aktualizací slovesných frazeologismů obrazný význam ustupuje a spojení je 

použito v doslovném významu nebo se mu blíží. Výraz si ale téměř vždy uchovává jistý 

metaforický ráz. Takového jevu si lze povšimnout např. v písni Mary ꞌnꞌ Jane: 

Stoupáš výš - vznášíš se v oblacích 

Spolu přelejzáme plot - řeky v ulicích152 

Nedá se tvrdit, že výraz vznášíš se v oblacích by zde byl použit ve významu invariantu vznášet 

se v oblacích (prožívat silné štěstí), ale že se přibližuje vyznění doslovnému. Celkový charakter 

vyjádření je ale metaforický, dalo by se říct, že autor si pohrává s hranicemi obraznosti 

a doslovného vyznění. 

V textu písně Tvůj Lucifer je obsaženo spojení jsi v jiným stavu, které zde nefiguruje ve smyslu 

čekat dítě, nýbrž ve významu nacházet se v odlišném stavu (než dříve): 

Osm let seděl jsi v hospodě a vypíjel si hlavu 

Myslel sis, že jseš v pohodě – dávno jsi v jiným stavu153 

Dalším případem kontextové aktualizace je kolokace prolomený ledy plujou na sever154, které 

vychází z frazému prolomit led/ledy155. Došlo zde k syntaktické obměně invariantu a zároveň 

k přiblížení doslovnému významu. Opět ale můžeme tvrdit, že spojení sice neodpovídá 

významu invariantu, ale jedná se o určitý typ metafory. 

Spojení svlíknu tě z kůže, které se objevuje v písni Slečna do nekonečna156, je patrně 

morfologicko-lexikální aktualizací frazeologismu odřít/sedřít/dřít někoho z kůže (za živa)157. 

Jedná se zároveň o kontextovou aktualizaci, neboť výraz svlíknu tě z kůže v textu figuruje nikoli 

v invariantním významu hrubě s někým zacházet, ale ve smyslu svádění dívky: 

svlíknu tě z kůže, jestli se to může 

to se tě, má růže, nebudu ptát 

                                                 
152 Píseň Mary ꞌnꞌ Jane (In the sky, 1991) 
153 Píseň Tvůj Lucifer (Větší než malé množství lásky, 1998) 
154 Píseň Neviditelná lež (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
155 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 394 
156 Píseň Slečna do nekonečna (EvoLucie, 2018) 
157 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 388 
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vím, že jsi ráda, ženu tvoje stáda 

na pastviny do hor očarovat158 

4.3.6 Kontaminační aktualizace 

Kontaminační aktualizace vznikají tím, že dojde ke zkřížení dvou a více frazeologismů. 

V textech kapely Lucie jich nacházíme hned několik. 

Za kontaminační aktualizaci slovesného výrazu lze považovat spojení stojíme spolu jednou 

nohou v kruhu159. Došlo zde ke zkřížení frazeologismů být/bejt/stát (už) jednou nohou 

v hrobě160 či být/bejt/stát jednou nohou v kriminále161 a chodit/pohybovat se/točit se 

v bludném/bludným/začarovaném/začarovaným kruhu162. 

Podobným případem je kolokace bourám vlastní hrad163. Autor patrně vycházel 

z frazeologismů budovat/stavět vzdušné hrady164 a pálit/bořit/spálit/zbořit/strhnout za sebou 

všechny mosty165. Tímto spojením se nejspíš snažil vyjádřit, že jeho sny nebyly naplněny, a tak 

se jich vzdal: 

Good bye 

Bourám vlastní hrad 

Nechci žádný soudy 

Tak tohle nemám rád 

Good bye 

Holčička je kat166 

Kontaminační aktualizací je i výraz –kořeny cítím pevnou zem167. Došlo zde ke spojení 

frazeologismů stát na pevné zemi168a cítit pevnou půdu pod nohama169. 

                                                 
158 Píseň Slečna do nekonečna (EvoLucie, 2018) 
159 Píseň Hej no tak počkej (In the sky, 1991) 
160 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 528 
161 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 528 
162 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 376 
163 Píseň Holčička je kat (In the sky, 1991) 
164 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 248 
165 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 458 
166 Píseň Holčička je kat (In the sky, 1991) 
167 Píseň Vůně (Slunečnice, 2000) 
168 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 344 
169 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 751 
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Posledním případem frazeologické kontaminace, který jsme v textech zaregistrovali, je 

kolokace já chci zůstat suchou nohou nad vodou170. Textař zde pracoval s frazémy přejít něco 

suchou nohou171 a držet se/udržovat se nad vodou172. Invariantní slovesa držet se/udržovat se 

byla nahrazena verbem zůstat, jedná se tedy zároveň o lexikální aktualizaci. 

4.3.7 Kombinované aktualizace 

V textech kapely Lucie se objevuje několik případů, kde u frazeologismu došlo k aktualizaci 

týkající se morfologické, lexikální i syntaktické jazykové roviny. 

Spojení nandej mi do hlavy tvý brouky173 vychází z invariantu nasadit někomu (něčím) 

brouka/cvrčka/červa/švába do hlavy174. Výraz je užit ve druhé osobě singuláru imperativu. 

Substantivum brouk v textu figuruje na rozdíl od invariantu v plurálu. Zároveň zde bylo 

invariantní verbum nasadit nahrazeno slovesem nandat v příslušném tvaru. Z hlediska 

syntaktického lze konstatovat, že slovosled byl pozměněn. Do textu bylo dosazeno zájmeno 

tvý, motivací byla pravděpodobně snaha o dodržení rytmu: 

Nandej mi do hlavy tvý brouky 

A bůh nám seber beznaděj 

V duši zbylo světlo z jedný holky 

Tak mi teď za to vynadej175 

Morfologicko-lexikologicko-syntaktickou aktualizací je i kolokace překročíš svůj stínek176. 

Původním invariantním tvarem, z něhož bylo toto spojení odvozeno, je frazeologismus nemoct 

překročit svůj stín177. V textu písně je výraz ve druhé osobě singuláru imperativu. Lexém stín 

byl nahrazen zdrobnělým tvarem a zároveň expresivem stínek. Jedná se o píseň s názvem Sex 

3, jejíž text je protkán řadou deminutiv, která však v posluchači evokují spíše negativní 

konotace a ironii: 

vyliž mi kapsu miláčku, chci, aby jsi mě měla na háčku 

překročíš svůj stínek, z toho budeš mít splínek178 

                                                 
170 Píseň Neviditelná lež (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
171 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 529 
172 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 277 
173 Píseň Amerika (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
174 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 64 
175 Píseň Amerika (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
176 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
177 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 135 
178 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
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Invariantní výraz je negovaný, v textu kapely Lucie tomu tak není. 

V písni S tebou je obsaženo spojení Ležím vedle tebe v blátě179. Invariantem je pravděpodobně 

frazém „nechat někoho v blátě“180. Ve srovnání s invariantním tvarem si výraz ponechává část 

v blátě, což podle F. Čermáka odpovídá významu v nesnázích, v potížích. Textař použil 

frazeologismus v první osobě singuláru indikativu a nahradil verbum nechat slovesem ležet. Ze 

syntaktického pohledu si lze povšimnout, že doplnil lokální adverbium vedle tebe, což je ale 

pouze rozvíjející, neboť pravovalenční pozice slovesa ležet je již obsazena výrazem v blátě. 

Dalším případem morfologicko-lexikologicko-syntaktické aktualizace je spojení mám z toho 

velkou hlavu181 vycházející z invariantu nedělat si z něčeho/s něčím velkou hlavu/svědomí182. 

Výraz je užit v první osobě singuláru indikativu a verbum nedělat bylo nahrazeno slovesem 

mít. Frazeologismus tedy v textu figuruje v opačném významu, což je syntaktická aktualizace. 

Výraz jsem totiž zakousnutej do tebe183 byl pravděpodobně odvozen od invariantu být 

zakoukaný do někoho n. bejt zakoukanej do někoho184. Aktualizovaná jednotka je užita v první 

osobě singuláru imperativu. Adjektivum zakoukaný bylo obměněno přídavným jménem 

zakousnutej. Autor textu pozměnil slovosled, a to pravděpodobně z důvodu dodržení rytmu: 

tvoje srdce kývá – hlava možná říká ne 

takhle dál to nejde – jsem totiž zakousnutej do tebe185 

Poslední kombinovanou aktualizací frazeologismu, která se v textech kapely Lucie objevuje, je 

spojení nejsi z jejich těsta186. Autor vycházel z ustálené jednotky být ze stejného/jednoho těsta 

n. bejt ze stejnýho/ jednoho těsta187. Výraz je v textu písně užit ve druhé osobě singuláru 

indikativu a invariantní jednotka ze stejného jednoho byla nahrazena zájmenem z jejich. Došlo 

zde k negaci slovesa být, což  je syntaktická aktualizace. 

4.3.8 Frazeologismy nezachycené Františkem Čermákem 

V textech kapely Lucie se vyskytuje několik frazeologických jednotek, které nejsou obsaženy 

ve Slovnících české frazeologie a idiomatiky. Mnohdy se jedná o frazémy, které spadají do 

                                                 
179 Píseň S tebou (Větší než malé množství lásky, 1998) 
180 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 54 
181 Píseň Ty seš můj koláček (In the sky, 1991) 
182 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A – P. 1994. str. 220 
183 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
184 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 322 
185 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
186 Píseň Kamení a smích (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
187 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné R – Ž. 1994. str. 196 
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vrstvy nespisovného jazyka, a to buď do sféry obecné češtiny. Některé frazeologismy jsou 

expresivní, mnohdy až vulgární, některé lze označit za slangové. Většina z nich je zaznamenána 

ve Slovníku nespisovné češtiny. 

V textu písně Vona říká jó je výraz jsem z tebe hotovej188, který vychází patrně z frazeologismu 

„být z někoho hotový“. Invariant se v žádném ze zkoumaných zdrojů nevyskytuje; ve Slovníku 

nespisovné češtiny je však u adjektiva hotový uveden význam uchvácený, nadšený 

(z někoho)189. 

V textech jsme zaregistrovali spojení káru nakopneš190, nakopneme káru191, jejichž 

invariantním tvarem je pravděpodobně frazeologismus „nakopnout káru“. Invariant se však 

v ani jednom ze zdrojů nevyskytuje.  

Některé výrazy lze dohledat pouze v Českém národním korpusu. Frazémy se zde neobjevují 

pokaždé v úplně stejném znění jako v textech kapely Lucie, ale vždy se jednalo 

o morfologickou variantu téže jednotky. Zde hovoříme o spojení za jinejma koukat192, skřípeš 

zubama193, budeš mít splínek194 a dostane tě hnedka do hovna195. Poslední ze zmiňovaných 

kolokací je v Českém národním korpusu zaznamenána pouze s drobným rozdílem týkajícím se 

lexikální stránky – dostat se do sraček196. 

Ve Slovníku nespisovné češtiny je zachycen lexém rejpat (rýpat) ve významu slovně obtěžovat, 

dotírat197. Text písně Pitva se obsahuje výraz do mě nerejpej198, který je pravděpodobně 

tvaroslovnou variantou frazému „rýpat (rejpat) do někoho“. Morfologické varianty tohoto 

předpokládaného invariantu jsou dohledatelné v Českém národním korpusu199. 

                                                 
188 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
189 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 156 
190 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
191 Píseň Lovec, střelec, doktor a vědec (Větší než malé množství lásky, 1998) 
192 Píseň Touha (Slunečnice, 2000) 
193 Píseň Veverka (Slunečnice, 2000) 
194 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
195 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
196Český národní korpus: Kontext [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~

AK8a2YmvaSYo&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all 
197 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 321 
198 Píseň Pitva (Pohyby, 1996) 
199Český národní korpus: Kontext [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~j

WQUwikqBYrO&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~AK8a2YmvaSYo&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~AK8a2YmvaSYo&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~jWQUwikqBYrO&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~jWQUwikqBYrO&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
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Další frazeologismy, jejichž invarianty jsou zaznamenány ve Slovníku nespisovné češtiny, jsou 

jsem už měl něco s nějakou holkou200 od mít něco s někým201, chci, aby jsi mě měla na háčku202 

od mít na háku203 a přišili mi hrozný kraviny204 od přišít někomu něco205. 

4.4 Výrazy větné 

Frazeologismy, které májí ustálený tvar ve formě věty, se v textech kapely Lucie objevují méně 

často než slovesné výrazy. Texty obsahují dva invarianty (nedá se svítit206 a expresivní frazém 

vyliž mi kapsu207). Spojení padá mi karta208 je morfologickou variantou frazeologismu 

De/jde/padá mu karta.209 V ostatních případech se jedná o aktualizace. 

4.4.1 Morfologicko-syntaktické aktualizace 

V textech kapely Lucie se vyskytují dva případy morfologicko-syntaktické aktualizace větného 

výrazu. Prvním z nich je spojení vždyť to za to stálo210. Autor vycházel z invariantu Stojí to za 

to211. Z důvodu přidání potenciálního členu vždyť musel být pozměněn slovosled a na rozdíl od 

ustálené formy je výraz užit v minulém čase. 

V písni s názvem Oheň je následující dvojverší: 

Zase jedou velký karty 

Škoda, že je nerozdávám212 

Zvýrazněná pasáž je morfologicko-syntaktickou aktualizací frazeologismu Karty jsou (nějak) 

rozdány/rozdaný213. Došlo zde ke změně slovesného rodu z pasivního na aktivní. Sloveso 

rozdávat bylo negováno. 

                                                 
200 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 
201 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 233 
202 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
203 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 144 
204 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 
205 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 312 
206 Píseň Pod měděným nebem (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002), ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie 

a idiomatiky 4: Výrazy větné.2009. str. 541 
207 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018), ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 

362 
208 Píseň Vyčůrat pomodlit spát (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
209 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 363 
210 Píseň Vodpal se mnou vejš. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-

vejs-395293 
211 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 848 
212 Píseň Oheň. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030 
213 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 363 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030


24 

4.4.2 Lexikální aktualizace 

V písni Krev a R'N'R se objevuje kolokace Kruh se zavírá214. Textař zde pracoval 

s frazeologismem Kruh se uzavírá/uzavřel215 tak, že odstranil prefix u-, a tím pádem použil jiné 

sloveso. Motivací bylo zachování rytmu: 

Zelený a hnědý 

Modrý taky rád 

Všechny dobrý voči 

Kruh se zavírá216 

Spojení Kdo čurá strachy, nesmí do lesa217 je lexikální obměnou frazeologismu Kdo se bojí, 

nesmí do lesa218. Verbum bát se bylo nahrazeno kolokací čurat strachy v příslušném tvaru. 

Aktualizovaná forma je oproti invariantu expresivní, vyvolává představu mnohem větší bázně. 

Výraz Ty holko ušatá219 je lexikální aktualizací větného frazeologismu Ty kluku ušatá!220. 

4.4.3 Lexikálně-syntaktické aktualizace 

Lexikálně-syntaktickou aktualizací je výraz ona spát mi nedá221. Spojení je obměnou 

frazeologismu Nedá mu to spát222. Zájmeno on bylo nahrazeno pronominem já v příslušném 

tvaru. Invariantní to bylo změněno v osobní zájmeno ona. Slovosled se patrně z důvodu snahy 

o zachování rýmového schématu od ustáleného tvaru rovněž odlišuje. 

Dalším případem lexikálně-syntaktické aktualizace je spojení šípem zasažený těla223, které 

vychází z ustáleného větného výraz Zasáhl ho Amorův šíp.224 Z hlediska syntaktického lze 

konstatovat, že autor upustil od větné formy invariantu a výraz převedl do tvaru neslovesného. 

Adjektivum Amorův bylo vynecháno. Lexikální obměna se zde týká zájmena ho, které bylo 

nahrazeno substantivem těla. 

                                                 
214 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
215 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 409 
216 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
217 Píseň Dobrá kočzka která nemlsá (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
218 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 432 
219 Píseň Až tě potkám (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
220 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 376 
221 Píseň Pojď se mnou do chrámu ticha (Slunečnice, 2000) 
222 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 539 
223 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
224 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 877 



25 

Spojení Do stejný vody nikdy neskočíš225 je lexikálně-syntaktickou aktualizací frazému 

Nevstoupíš dvakrát do stejné/téže řeky226. Došlo zde ke změně slovosledu a k výrazné lexikální 

obměně. Substantivum řeka bylo nahrazeno podstatným jménem voda, na místo verba vstoupit 

v záporném tvaru autor dosadil negované sloveso skočit a násobná číslovka dvakrát byla 

změněna v záporné zájmeno nikdy. 

Píseň s názvem Sen obsahuje tyto verše: 

Nebeský znamení 

Rozsvěcujou hvězdy 

Všechno ví, z povzdálí 

Vedou naše kroky227 

Zvýrazněná část je syntaktickou aktualizací frazeologismu Jeho kroky míří/se ubírají/vedou 

k něčemu/do něčeho228. Slovosled byl pozměněn a došlo k nahrazení zájmena jeho pronominem 

naše. Oproti invariantu zde není naznačeno, kam se kroky ubírají. 

Posledním případem lexikálně-syntaktické aktualizace větného výrazu je výraz Komu zvoní 

poslední229, jež vychází z ustálené jednotky Už mu zvoní hrana/hrany/hranu230. Textař odstranil 

příslovce už, osobní zájmeno mu nahradil tázacím pronominem komu a na pozici substantiva 

hrana dosadil adjektivum poslední. Dalo by se uvažovat o tom, že zde došlo k intertextové 

návaznosti na dílo  E. Hemingwaye Komu zvoní hrana231. 

4.4.4 Syntaktické aktualizace 

Syntaktické aktualizace větných výrazů se v textech kapely Lucie objevují poměrně často. 

K tomuto jevu dochází většinou z důvodu snahy o zachování rýmu či rytmu. 

Výraz Někdy se to semele232 je syntaktickou obměnou frazeologismu Co se tam semlelo?233. 

Spojení bylo obohaceno o neurčité zájmeno někdy a na rozdíl od invariantu má charakter 

oznamovací věty. 

                                                 
225 Píseň Neviditelná lež (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
226 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 786 
227 Píseň Sen (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
228 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 408 
229 Píseň Má to cenu (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
230 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 302 
231Komu zvoní hrana. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komu_zvon%C3%AD_hrana 
232 Píseň Až tě potkám (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
233 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 800 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komu_zvon%C3%AD_hrana
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V textech se objevuje více případů, kde se syntaktická aktualizace větného výrazu týká pouze 

slovosledu. Jedná se o spojení Je to zlý.234 od To je zlý.235, z očí, z mysli sejde236 od Sejde 

z očí/vočí, sejde z mysli.237, Takhle dál to nejde.238 od Tak(hle) to (už) dál nejde.239 a Ještě 

nevypršel čas.240 od Čas (na něco) vypršel.241 U posledního frazému došlo zároveň k negaci 

výrazu. Tyto obměny autor textů učinil nejspíš z důvodu zachování rytmu písně. 

Do některých frazeologismů textař doplnil další člen, který má však okazionální charakter, 

jednotka nemá tendenci se v takovéto podobě ustalovat. Míníme tím spojení někdy bych do toho 

kop242, kde autor vycházel z frazému Já bych do toho (nejradši) kop(nul)/praštil!243. Explicitně 

užité osobní zájmeno v invariantu já bylo z důvodu zachování rytmu odstraněno a výraz byl 

obohacen o neurčité zájmeno někdy. V písni 1968 z nejnovějšího alba EvoLucie je spojení země 

tu oplývá krví, mlékem a strdím244. Jedná se o aktualizaci frazeologismu Toto je země mlékem 

a strdím oplývající.245, známého z pověsti o praotci Čechovi. Ze syntaktického hlediska zde 

došlo ke změně slovosledu, verbonominální přísudek byl nahrazen predikátem slovesným 

a výraz byl rozšířen o substantivum krví. Tento člen byl doplněn z důvodu poukázání na 

tragické historické události, které se na území Čech odehrály v srpnu roku 1968. 

4.4.5 Komplexní aktualizace 

V textech se vyskytuje pouze jedna morfologicko-lexikologicko-syntaktická aktualizace, týká 

se frazeologismu Prohnalo mě to246. Jedná se o verš Mackennovo zlato, to tě prožene247. Výraz 

zde figuruje v budoucím čase, osobní zájmeno já bylo nahrazeno pronominem ty. Do věty byl 

přidán člen Mackennovo zlato, který ovšem nemá tendenci se v rámci jednotky ustalovat, stojí 

mimo ni. Jeho přítomnost ve verši však ovlivnila slovosled, který se od invariantního liší. 

4.4.6 Kontextové aktualizace 

Ve dvou případech došlo ke kontextové aktualizaci větného frazeologismu. V prvním z nich 

došlo k rozbití frazému Řidič, ten tvrdej chleba má. veršem. Tato jednotka nebyla zachycena F. 

                                                 
234 Píseň Je to zlý. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/je-to-zly-395297 
235 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 1027 
236 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
237 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 632 
238 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
239 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 554 
240 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
241 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 148 
242 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
243 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 386 
244 Píseň 1968 (EvoLucie, 2018) 
245 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 1018 
246 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 725 
247 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/je-to-zly-395297
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Čermákem, ale je všeobecně známá a vyskytuje se s různými lexikálními obměnami (např. 

Šéfredaktor, ten tvrdej chleba má. či Robot, ten tvrdej chleba má.) v Českém národním 

korpusu248. Zajímavé je propojení poslední slabiky výrazu s počáteční slabikou následujícího 

verše. Text tak vyznívá jako spojitý tok myšlenek. Tento jev se v písni Vona říká jó objevuje 

dvakrát: 

Jó řidič ten tvrdej chleba 

Máma táta neslyší 

Asi si rvou z tebe vatu do uší 

Radši zamkni než nás někdo vyruší 

Strejda - do tebe - nenabu 

Šílená se line záře249 

Poslední verš v ukázce by se dle PhDr. Ladislava Janovce dal chápat jako aluze na píseň 

Červená se line záře. 

V písni Fénixovy slzy je obsaženo spojení benzínový kapky ty mi kapou na karbid250. Textař zde 

aktualizoval frazém Kape mu na karbid251. Význam invariantu je jako u všech frazeologických 

jednotek obrazný (Kape mu na karbid. znamená dle F. Čermáka chovat se nepředvídatelně, 

nelogicky). V případě výrazu použitého v textu písně je však význam doslovný. 

  

                                                 
248 Český národní korpus: Kontext [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~x

tmOBXhlMtqn&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all 
249 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
250 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 
251 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. 2009. str. 363 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~xtmOBXhlMtqn&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~xtmOBXhlMtqn&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
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5 Rysy nespisovnosti 

5.1 Fonetické odchylky od spisovné normy 

V textech se vyskytují různé fonetické odchylky od spisovné normy. Veškeré tyto jevy jsou 

však v nahrávkách vyslovovány mnohem častěji, než je tomu v oficiálních textech. Prvním 

z nich je protetické v, které se objevuje u mnohých slov začínajících vokálem o. Není ale 

užíváno systematicky a pravidelně, například v písni Krev a R'N'R na počátku slova občas 

protetické v není, avšak v dalším verši je: 

Ten si občas něco dá 

teď to s náma vochutná253 

Dalším jevem je elize hlásky j a s tím související chybné tvary slovesa být. Jedná se o výrazy 

přišla si jak voda254, že sem tě měl rád255, že tu sem256, seš se mnou v zahradách257, seš moje 

malá258 atd. 

Některá slova bývají v textech zaznamenána ve tvaru, který nevyhovuje ortoepické normě, 

např.vocuď utíkat259, jedem vocaď rychle tak jak se to dá260 a s ňákou holkou261. 

Hláska ý často přechází v ej a é v ý. Jako příklad lze uvést úryvek z textu písně Černý kočky 

mokrý žáby: 

Začínáme sejt, kytičky zalejt 

Kamarádi týhle flóry262 

V textech mnohdy dochází ke krácení a prodlužování hlásek. Jako příklad můžeme uvést 

spojení vidim, slyšim, vim, ale co je hlavní263 a v případě prodlužování vona říká jó264 či tady 

né265. 

                                                 
253 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
254 Píseň Troubit na trumpety by se nám líbilo. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-

pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040 
255 Píseň Mít tě sám. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/mit-te-sam-41540 
256 Píseň Jdem dál. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 
257 Píseň Mary ꞌnꞌ Jane (In the sky, 1991) 
258 Píseň Hej no tak počkej (In the sky, 1991) 
259 Píseň Mít tě sám. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/mit-te-sam-41540 
260 Píseň Lovec, střelec, doktor a vědec (Větší než malé množství lásky, 1998) 
261 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 
262 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
263 Píseň Fakír (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
264 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
265 Píseň Tajný čísla. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tajny-cisla-395305 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/mit-te-sam-41540
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/mit-te-sam-41540
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tajny-cisla-395305


30 

5.2 Morfologické odchylky od spisovné normy 

V převážné většině textů se objevují nespisovné koncovky adjektiv a zájmen s adjektivním 

skloňováním266 (např. takhle dlouhej krok267, nebeský pocity268, je jasný269 a nespočet dalších). 

Osobní koncovky bývají často redukovány, záleží však na rytmu, proto bývají místy 

i zachovány: 

Nebudem se líbat, budem se jen smát 

Tak pojď a věř, že to dobře dopadne 

Tak tohle se mi líbí - tak pojď si se mnou hrát 

A budeme se líbat a budeme se smát270 

K častým redukcím dochází i v případě tvarotvorných sufixů u sloves v minulém čase (např. 

někdo skříp a potom šláp271). Objevují se chybné tvary slovesa být (seš272, bysme273, aby jsi274). 

5.3 Výrazy nespisovné a obecněčeské 

Výrazy nespisovnými jsou míněna slova, která ve Slovníku spisovného jazyka českého nejsou 

zaznamenána, ale jsou zachycena ve Slovníku nespisovné češtiny. Výrazy obecné češtiny jsou 

dohledatelné ve Slovníku spisovného jazyka českého. 

V textech se hojně vyskytují nespisovné či obecněčeské výrazy spojené s popíjením alkoholu 

či požíváním drog. Jedná se o spojení zbyla tu pro tebe čára276, kde lexém čára má vyznít jako 

synonymum ke slovu lajna (prášková droga určená k vdechnutí)277 a pochopení textu je 

založeno na polysémii, resp. na reflektovaném278 významu lexému (oba významy se evokují 

                                                 
266 Jsem si vědoma toho, že nespisovná koncovka maskulina singuláru adjektiv i koncovka plurálu je dána 

historickým hláskoslovným vývojem (diftongizace a úžení), lze je tedy vnímat rovněž jako jev fonetický. 
267 Píseň Troubit na trumpety by se nám líbilo. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-

pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040 
268 Píseň Zloději pocitů (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
269 Píseň Jdem dál. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 
270 Píseň Troubit na trumpety by se nám líbilo. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-

pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040 
271 Píseň Lucie (In the sky, 1991) 
272 Píseň Ty seš můj koláček (In the sky, 1991) 
273 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
274 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
276 Píseň Što ty menja govoriš? (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
277 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 210 
278 Aktivace reflektovaných složek významu je pro texty Lucie typická, dále se k ní ovšem vyjadřovat nebudu. 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/troubit-na-trumpety-by-se-nam-libilo-1040
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zároveň). Nespisovným výrazem je i verbum nasávej279 a spojení tak mi to ubal, pak mi to 

vyhul280. 

Některá slova jsou zaznamenána pouze ve Slovníku nespisovné češtiny. Jedná se o výrazy 

solar281, pakárna282, v Blavě283, 4 litry284, pařim285, kára286, se ztrapnit287, pako288, v krimu289, 

přišili mi hrozný kraviny290. 

V textech se objevují výrazy, které jsou ve Slovníku spisovného jazyka českého klasifikovány 

jako obecněčeské. Jedná se o slova v následujících tvarech: kolik že divnejch chlapů jsi měla291, 

tam žádný ženský prej už nejsou potřeba292, cigáro293, příslovce furt294 a akorát295, Můžeš si 

šáhnout296, kafe297, baterka298, kytka299, ten to jen tak vomarodí300 a flašku lihu301. Zajímavým 

případem je kolokace když se řekne hlína302. Slovo hlína vyjadřuje význam „legrace, zábava“: 

když se řekne hlína, když se seká čas 

jsme tu jenom jednou 

stát mi nedá spát303 

                                                 
279 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
280 Píseň 1968 (EvoLucie, 2018) 
281 Píseň Šrouby do hlavy. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-

41538 
282 Píseň Jdem dál. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 
283 Píseň Što ty menja govoriš? (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
284 Píseň Što ty menja govoriš? (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
285 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
286 Píseň Vodpal se mnou vejš. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-

vejs-395293 
287 Píseň S tebou (Větší než malé množství lásky, 1998) 
288 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
289 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 
290 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 
291 Píseň Dal bych ti co chceš (In the sky, 1991) 
292 Píseň To se mi snad jenom zdá (In the sky, 1991) 
293 Píseň To se mi snad jenom zdá (In the sky, 1991) 
294 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
295 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
296 Píseň Země (Větší než malé množství lásky, 1998) 
297 Píseň Zakousnutej do tebe (Slunečnice, 2000) 
298 Píseň Veverka (Slunečnice, 2000) 
299 Píseň Fakír (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
300 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 
301 Píseň 1968 (EvoLucie, 2018) 
302 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
303 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-41538
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-41538
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
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V tomto významu je dnes vnímáno spíše jako obecněčeské, tak je zachyceno i ve Slovníku 

nespisovné češtiny304. Ve Slovníku spisovného jazyka českého je však zaznamenáno spojení to 

je ale hlína! či to ti byla hlína! ve významu legrace, švanda jako argotické.305 

5.4 Slang 

V písních se objevují slangové výrazy mluvy motoristů, mládeže a uživatelů drog. Motoristický 

slang se ve více případech vyskytuje v písních Vona říká jó306 a Lovec, střelec, doktor 

a vědec307. V obou skladbách jsou obsaženy slangové frazeologismy vycházející z invariantu 

nakopnout káru (nastartovat automobil): 

Nakopej to tam jestli mě chceš stíhat 

(…) 

Když už tu káru nakopneš 

Zrcátko k sobě si přivohneš308 

Je ráno - volá kámo - ten magor co je skoro jako já! 

Nakopneme káru - jedem vocaď rychle tak jak se to dá!309 

Samotný lexém kára je rovněž slangovým výrazem. Lze si jej povšimnout v písni Vodpal se 

mnou vejš: 

Jsem kára bez brzdy a letím310 

 

Další výraz, který spadá do slangu motoristů, je název pro automobil značky Porsche; poršák311. 

Objevuje se v písni Peněžena: 

přijela poršákem, pár minut po půlnoci 

detektiv za zadkem, to není v mojí moci312 

                                                 
304 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 151 
305lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-12]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hl%C3%ADna&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 
306 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
307 Píseň Lovec, střelec, doktor a vědec (Větší než malé množství lásky, 1998) 
308 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
309 Píseň Lovec, střelec, doktor a vědec (Větší než malé množství lásky, 1998) 
310 Píseň Vodpal se mnou vejš. Dostupné online z:https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-

vejs-395293 
311 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 297 
312 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hl%C3%ADna&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
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V některých textech jsme zaznamenali drogový slang. Skupina Lucie je proslulá svými aférami 

nejen ohledně textů s drogovou tematikou, ale i se samotným užíváním omamných látek. Píseň 

Krev a R'N'R pojednává o životě rockové kapely, který bývá často spojen s drogovou závislostí. 

Vyskytují se zde výrazy perník313 (v drogovém slangu výraz pro pervitin)314 a koks315 (slangový 

výraz pro kokain)316.  

Ve Slovníku spisovného jazyka českého je zaznamenán výraz čau jako slangový pozdrav, který 

se používá zpravidla při loučení317. Není určeno, do jaké slangové sféry spadá, ve Slovníku 

nespisovné češtiny je uvedeno, že jde o pozdrav, který se k nám dostal od vojáků v době 

rakousko-uherské monarchie. Objevuje se na konci textu písně, tudíž vyznívá jako jakési 

rozloučení. 

Zajímavým případem je verbum vyfásnout318, které se objevuje v písni Holčička je kat319. Ve 

Slovníku spisovného jazyka českého je lexém označen jako slangový, není však jasné, která 

společenská skupina jej ve své mluvě užívá. V SSJČ je jako příklad uvedena věta každý (voják) 

vyfásl čtyřicet ostrých (nábojů), z čehož by vyplývalo, že se jedná o vojenský slang320. Ve 

Slovníku nespisovné češtiny je ale význam tohoto slovesa vysvětlen jako dostat trest, být 

odsouzena je zde uvedena věta Vyfásnul tři roky natvrdo321. Informace ze Slovníku nespisovné 

češtiny svědčí o příslušnosti výrazu k vězeňskému slangu.  

Nechci žádný soudy 

Tak tohle nemám rád 

Good bye 

Holčička je kat 

                                                 
313 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
314 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 282 
315 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
316 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 188 
317 lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-12]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=%C4%8Dau&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 
318 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 422 
319 Píseň Holčička je kat (In th sky, 1991) 
320lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-12]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=vyf%C3%A1snout&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr

=no 
321 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 422 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=%C4%8Dau&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=vyf%C3%A1snout&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=vyf%C3%A1snout&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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(…) 

Aha kolik jsme vyfásli322 

5.5 Argot 

V textech je dohledatelné jen malé množství argotických výrazů. U většiny z nich je sporné, 

zda-li je lze přiřadit k argotu, nebo zda byly za argotické považovány dříve a dnes tomu již tak 

není. Jedním z nejasných případů je již zmíněný pojem hlína323 ve významu legrace, zábava. 

Slovník spisovného jazyka českého jej řadí k argotu324, Slovník nespisovné češtiny nikoliv. Ve 

Slovníku nespisovné češtiny je sice jeden z významů lexému hlína definovaný jako argotický, 

ale nejedná se o význam „legrace či zábava“, nýbrž o „kvalitní věc, jež bývá atraktivní pro 

zloděje“325. 

Dalším výrazem, u kterého není zřejmé, jestli je argotický, je substantivum ségra. Vyskytuje 

s v písni Lucíja326. SSJČ uvádí, že jde o vulgární výraz pro podstatné jméno sestra327. Lexém 

ségra je zachycen i ve Slovníku nespisovné češtiny, kde je zároveň dohledatelné, že až do roku 

1929 bylo toto slovo vnímáno jako součást argotu328. 

Za čistě argotický výraz lze považovat verbum poznat ve významu sexuálně se s někým 

sblížit329. Toto sloveso je obsaženo v písni Panic: 

Ptali se mě jestli jsem už něco měl s ňákou holkou 

a já jim řek, že jasně… 

ptali se mě kolik jsem jich stačil poznat 

a já jim řek, že spousty…330 

                                                 
322 Píseň Holčička je kat (In the sky, 1991) 
323 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
324lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-12]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hl%C3%ADna&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 
325 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 151 
326 Píseň Lucíja. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucija-395306 
327lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-12]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=s%C3%A9gra&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 
328 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 335 
329 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 299 
330 Píseň Panic (Větší než malé množství lásky, 1998) 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hl%C3%ADna&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucija-395306
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=s%C3%A9gra&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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Text písně Já jsem pan Petr Monk331 je situován do společenského podsvětí, kde se obchoduje 

se špinavými penězi a dochází zde k různým krádežím a jiným přestupkům. Ve skladbě se 

vyskytuje výraz čórka332, což podle Slovníku nespisovné češtiny znamená kriminální krádež, 

loupež či zlodějka333: 

já jsem pan Petr Monk s očima kata 

a tvoje sestra je Dorka nebožtík 

a v noci vyroníš svůj song natotata 

byla to čórka nebo smyk?334 

Zajímavostí je výraz smyk. Není zaznamenán ani v SSJČ ani ve Slovníku nespisovné češtiny. 

V publikaci Příběhy brněnských slov se objevuje heslo smykovat, smyk, které je dle tohoto 

zdroje výrazem pro vybočení z obvyklého směru, neuvěřitelnou (zpravidla vyřčenou) věc či 

vtipnou historku335, což by mohl být význam zamýšlený v textu. 

  

                                                 
331 Píseň Já jsem pan Petr Monk (EvoLucie, 2018) 
332 Píseň Já jsem pan Petr Monk (EvoLucie, 2018) 
333 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 90 
334 Píseň Já jsem pan Petr Monk (EvoLucie, 2018) 
335 TRACHŤA, Jiří. Příběhy brněnských slov [online]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: http://jirik-

tk.sweb.cz/HANTEC/pribehy%20brnenskych%20slov.pdf 

http://jirik-tk.sweb.cz/HANTEC/pribehy%20brnenskych%20slov.pdf
http://jirik-tk.sweb.cz/HANTEC/pribehy%20brnenskych%20slov.pdf
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6 Expresiva 

Texty kapely Lucie obsahují příznakovou slovní zásobu, a to slova expresivní s převážně 

negativním citovým zabarvením. Ačkoliv bývá skupina Lucie považována za značně 

kontroverzní kapelu a mnohé pobuřující písně  svým tématem vzbuzují dojem vulgarity, slova 

čistě vulgární v písních nacházíme celkem zřídka. Objevují se pouze v textech skladeb, které 

mají silně rockový ráz. Kontroverznost spočívá nikoli v přímém vyjadřování (užití vulgarismů 

či jiných záporně citově laděných slov), ale ve hře s metaforou a polysémií. Nespecifikovaná 

expresiva 

V textech se objevují výrazy, které jsou expresivní, nedají se však přesně zařadit do konkrétní 

skupiny expresiv, neboť nejsou v SSJČ či ve Slovníku nespisovné češtiny blíže specifikovány. 

V textu písně Dal bych ti co chceš je obsaženo oslovení dítě336. Dle Slovníku spisovného jazyka 

českého je lze chápat jako expresivní, neboť se jedná o oslovení dívky, nikoli malého dítěte337.  

Za expresivní, ba dokonce až zhrubělé by se daly považovat následující verše vyskytující se 

v písni Majolenka: 

Počkej za rok za dvě léta 

zapomeneš na muziku 

bude ti ji žena cinkat 

a bude ti ji žena cinkat na jazyku338 

Verbum cinkat je ve spojení se substantivem muzika („cinkat muziku“) negativně citově 

zabarvené. 

Dalším případem blíže nespecifikovaného expresiva je sloveso řvát objevující se ve skladbě 

Krev a R'N'R (Seděl si a řval)339.  

Za expresivní lze považovat spojení Hrajeme si na ufouny340 (zde je citově zabarveným 

výrazem substantivum ufoun), Asi chceš seřezat341,  ale i výrazy ze slangu uživatelů drog Jsi 

                                                 
336 Píseň Dal bych ti co chceš (In the sky, 1991) 
337lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-20]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=d%C3%ADt%C4%9B&sti=EMPTY&where=hesla&hsu

bstr=no 
338 Píseň Majolenka. Dostupné online z: https://pisnicky-akordy.cz/lucie/majolenka 
339 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
340 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
341 Píseň Až tě potkám (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=d%C3%ADt%C4%9B&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=d%C3%ADt%C4%9B&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://pisnicky-akordy.cz/lucie/majolenka
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hodně zhulená holka, Hulení ti z vočí kouká342 a podstatné jméno krach343. Píseň Peněžena 

odkazuje skrze metafory, polysémii a záměrně užité slovenské výrazy k současné politické 

situaci. Slovenské výrazy jsou zde expresivní: 

bylo to v Rakúsku, jsme oba krátkozrací 

přijela poršákem, pár minut po půlnoci 

s fízlama za zadkem, chca nechca je to v rici344 

Předložkové spojení za zadkem je negativně citově zabarvené. 

6.1 Obecněčeská expresiva 

V textech kapely Lucie se objevují expresiva, která jsou v SSJČ zároveň klasifikována jako 

obecněčeská. Jedná se o výrazy Zná jen pár fíglů345, za pár dní to chlápka otráví346, prachy347, 

zkus se ale brácho348, koukej čuma poslouchej349, nečum blbě na mě350, zunkat vodu351, 

strejda352, magor353 a citoslovce sakra354. 

6.2 Slova zhrubělá a hanlivá 

V textech se místy vyskytují slova zhrubělá a výjimečně i slova hanlivá. Specifičtější 

klasifikace konkrétních expresiv do těchto podskupin je dohledatelná ve Slovníku spisovného 

jazyka českého. 

Za slovo zhrubělé a zároveň obecněčeské je považováno substantivum svinstvo objevující se 

v písni Jdem dál355. Jedná se o porevoluční píseň naplněnou optimismem vyvolaným pádem 

totality. Výraz svinstvo zde pravděpodobně představuje výraz pro paranoidní strach, který 

bývalý režim v lidech neustále vzbuzoval: 

Kdy se všech těch svinstev 

                                                 
342 Píseň Što ty menja govoriš (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
343 Píseň Tlak mám. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tlak-mam-395295 
344 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 
345 Píseň Šrouby do hlavy. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-

41538 
346 Píseň Šrouby do hlavy. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-

41538 
347 Píseň Můžeš (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
348 Píseň Skandál (In the sky, 1991) 
349 Píseň Skandál (In the sky, 1991) 
350 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
351 Píseň Majolenka. Dostupné online z: https://pisnicky-akordy.cz/lucie/majolenka 
352 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
353 Píseň Lovec, střelec, doktor a vědec (Větší než malé množství lásky, 1998) 
354 Píseň Dal bych ti co chceš (In the sky, 1991) 
355 Píseň Jdem dál. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tlak-mam-395295
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-41538
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-41538
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-41538
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/srouby-do-hlavy-41538
https://pisnicky-akordy.cz/lucie/majolenka
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
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v sobě zbavím, jdeme dál! 

Já jsem snad už nevěřil, 

že to dokážem. 

A ta pakárna, ta půjde stranou 

Chci se rychle očistit, je to šílený 

Rychlost jakou nabrali jsme, bude líp356 

Dalším zhrubělým výrazem je dle SSJČ verbum „narazit si“ ve významu začít s někým 

milostný vztah: 

jen tak si vyrazit - ženskou si narazit357 

Sloveso cpát je v SSJČ klasifikováno jako zhrubělé jen ve významu „cpát se“, tedy konzumovat 

větší množství jídla. V písni Skandál358 se objevuje verbum cpát ve smyslu násilně se něco učit 

(„cpát něco do sebe“), což je oproti významu uvedenému v SSJČ pouze přenesené, výraz tedy 

lze považovat za  zhrubělý. V témže verši je obsaženo adjektivum emerický, jehož expresivita 

spočívá ve zdůraznění americké výslovnosti použitím hlásky e na počátku slova: 

emerický zákony do sebe doma cpou359 

Celé vyjádření tak evokuje negativní konotace ohledně amerických zákonů. 

Jako zhrubělé je v SSJČ označeno substantivum kec. Objevuje se v plurálu v písni Žhavý 

stroje360. V textech je obsaženo i příbuzné verbum kecat v příslušném tvaru361, v SSJČ však 

není označeno jako zhrubělé. 

V písni Krev a R'N'R je několik negativně citově zabarvených slov, a to nejen výrazů 

zhrubělých, ale i vulgarismů362. Zhrubělé je podstatné jméno ksichty363. 

                                                 
356 Píseň Jdem dál. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 
357 Píseň Ty seš můj koláček (In the sky, 1991) 
358 Píseň Skandál (In the sky, 1991) 
359 Píseň Skandál (In the sky, 1991) 
360 Píseň Žhavý stroje (In the sky, 1991) 
361 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
362 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
363lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-20]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ksicht&sti=EMPTY&where=full_text&hsubstr=no 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ksicht&sti=EMPTY&where=full_text&hsubstr=no
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Výrazy hanlivé se objevují v textech jen zřídka. Jsou jimi verbum žrát364, substantivum baba365 

ve smyslu starší žena a podstatné jméno kraviny366. 

6.3 Vulgarismy 

Vulgarismy se v textech kapely Lucie vyskytují v písních, které mají výrazně rockový ráz. 

Tematikou těchto skladeb je nejčastěji politika a každodenní zážitky rockové kapely (brání 

drog, konzumace alkoholu a krátkodobé a nestálé vztahy se ženami). Textaři však většinou pro 

pobouření volí nikoli vulgární expresiva, ale obrazné či polysémní výrazy. 

V textu písně Skandál si lze povšimnout jednoho vulgarismu, a to výrazu znám pár sráčů 

v Praze367. 

Jak již bylo zmíněno, píseň Krev a R'N'R pojednává o životě rockové kapely, objevuje se zde 

slovní zásoba drogového slangu a vulgarismy: 

Jestli nejsi mrtvej - tak ses neposral 

(…) 

Oheň chlasta vítr 

Perník voda koks 

Všechny sračky světa 

Někdy pro radost368 

Verš Všechny sračky světa je pravděpodobně aluzí na básnickou sbírku Jaroslava Seiferta 

Všecky krásy světa369. Spojení Oheň chlast a vítr je patrně narážkou na píseň Dalibora Jandy 

Oheň, voda, vítr370. 

Píseň Šťastnej chlap pojednává o ženách, které nabízejí erotické služby mužům. Autor v textu 

vyjadřuje, že se do jedné z nich zamiloval, ale nemá dostatek financí, aby jí zaplatil: 

Mám ji asi rád a nemám padesát (marek)371 

                                                 
364 Píseň Zastavit stát raz dva. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zastavit-stat-raz-

dva-9132 
365 Píseň Majolenka. Dostupné online z: https://pisnicky-akordy.cz/lucie/majolenka 
366 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 
367 Píseň Skandál (In the sky, 1991) 
368 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
369 Databazeknih.cz: Všecky krásy světa [online]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné z: 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vsecky-krasy-sveta-446 
370 Píseň Oheň, voda, vítr. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/janda-dalibor/ohen-voda-

vitr-17081 
371 Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zastavit-stat-raz-dva-9132
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/zastavit-stat-raz-dva-9132
https://pisnicky-akordy.cz/lucie/majolenka
https://www.databazeknih.cz/knihy/vsecky-krasy-sveta-446
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/janda-dalibor/ohen-voda-vitr-17081
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/janda-dalibor/ohen-voda-vitr-17081
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Tyto ženy jsou v textu převážně pojmenovávány jako „holky za padesát“; je tím míněno padesát 

německých marek. Jeden verš však tyto dívky označuje jako nastydlý mindy372, substantivum 

minda je ve Slovníku nespisovné češtiny klasifikováno jako vulgární. 

Text písně Što ty menja govoriš se opět obrací k promiskuitním ženám, tentokrát k dívkám 

různých slovanských národností. Autor pomocí obrazných konstrukcí popisuje, jak se se 

ženami sblížil. Objevuje se zde však několik vulgarismů (vojetá kráva, Chtěli jsme píchat, bobr, 

flundra a fonetický přepis vulgárního anglického výrazu fak jů)373. 

Píseň Vona říká jó pojednává o ženách, které si vybírají muže podle materiálního zabezpečení, 

a to konkrétně podle toho, zda muž vlastní automobil. Celý text je tedy situován do 

motoristického prostředí, vyskytují se zde slangové výrazy a dva vulgarismy (drž hubu 

a děvko!)374. 

Ve skladbě Lucíja je substantivum ségra375, které je ve Slovníku spisovného jazyka označeno 

jako vulgární. Jan Hugo a kol. dokonce ve Slovníku nespisovné češtiny uvádí, že ještě po první 

světové válce bylo slovo vnímáno jako argotické. 

Píseň Země obsahuje následující verše: 

Politici vymyslej tak atomovej shit 

- nakopat jim to tam zpět376 

Druhý verš sice není explicitně vulgární, je tam určitá substituce, ale celkové vyznění vulgární 

je. Výraz shit je vulgarismus přejatý z angličtiny377. 

Skladba S tebou je spíše milostným vyznáním než písní s rockovou tematikou. Neobsahuje 

žádné negativně citově zabarvené výrazy, objevuje se zde však jeden vulgarismus, který mezi 

něžné metaforické verše moc nezapadá: 

Jsi přelud čínský sauny, Jsi čokoládová květina, Jsi amazonka, z který pára stoupá 

(…) 

Jako paranoidní princ na tebe žárlím, Jestli nejsi děvka v arabským harému378 

                                                 
372 Píseň Šťastnej chlap (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
373 Píseň Što ty menja govoriš (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
374 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
375 Píseň Lucíja. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucija-395306 
376 Píseň Země (Větší než malé množství lásky, 1998) 
377 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 360 
378 Píseň S tebou (Větší než malé množství lásky, 1998) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/lucija-395306
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Text písně Iveta je situován do hospodského prostředí. Odehrává se zde vše, co je pro hospodu 

typické – popíjení piva, kritika politiky a sledování fotbalu. Ústřední postava, servírka jménem 

Iveta, je prodejná žena. Lze si zde povšimnout několika výrazů, které jsou v SSJČ či ve 

Slovníku nespisovné češtiny označeny jako vulgární: 

Osm tisíc - dvanáct tisíc - vona je kráva - go go - miluje zrnění 

Dneska beru - na ní seru - vejplata sláva - go go - Marie - strpení 

(…) 

Že to není zakázaný - ty vole – krávo - go go - vláda se lakuje379 

Píseň Tvůj Lucifer má charakter proslovu ďábla vůči člověku a zhodnocení jedincových 

špatných skutků. Lucifer se loučí slovy ty vole – Tvůj Lucifer380. Oslovení vole je obsaženo 

i v textu písně Já jsem pan Petr Monk381. 

Skladba Kamení a smích je obraznou kritikou politického dění. Objevují se zde dva vulgarismy: 

Nevíš co máš dělat v kruhu tupejch krav a telat 

(…) 

Tajou ledy voda břehy mele všechno tu jde do prdele382 

Substantivum tele by se dle SSJČ v tomto významu dalo klasifikovat jako zhrubělé. 

Píseň Fénixovy slzy je specifická tím, že její text vznikl ve značně podroušeném stavu. Vyznívá 

jako volný proud nijak neuspořádaných myšlenek. Vyskytuje se zde několik vulgarismů. Jedná 

se o verš ty vytlemená krávo mlíko teplý podávej383. Adjektivum vytlemený je ve Slovníku 

nespisovné češtiny označeno jako slangový výraz užívaný současnou mládeží, v kontextu 

celého verše a v kolokaci se substantivem kráva je spíše vulgární. Text obsahuje spojení ve 

společnosti hoven384, podstatné jméno hovno je vulgarismus385. 

                                                 
379 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
380 Píseň Tvůj Lucifer (Větší než malé množství lásky, 1998) 
381 Píseň Já jsem pan Petr Monk (EvoLucie, 2018) 
382 Píseň Kamení a smích (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
383 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 
384 Píseň Fénixovy slzy (EvoLucie, 2018) 
385lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 

2020-04-29]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hovno&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hovno&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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6.4 Expresivní deminutiva 

Expresivními deminutivy jsou v textech kapely Lucie slova zdrobnělá, která vzbuzují negativní 

konotace. 

Píseň Holčička je kat je zpovědí zhrzeného milence. V textu se objevují motivy zrady 

a zklamání386. Označení „holčička“ je sice zdrobnělé, ale zde je míněno negativně. 

V textu písně Černý kočky mokrý žáby si lze povšimnout jednoho expresivního deminutiva, a to 

substantiva kurvičky387. 

Píseň Veverka se vysmívá dívkám, které uměle zdokonalují svůj vzhled. Objevuje se zde jedna 

expresivní zdrobnělina, oslovení pusinko: 

Tak tedy pusinko, no to je proměna 

z jednoho kačátka plastická hyena 

něco je přidaný a něco ubraný388 

Text písně Sex 3 obsahuje řadu deminutiv, která mají záporný citový příznak: 

vyliž mi kapsu miláčku, chci, aby jsi mě měla na háčku 

překročíš svůj stínek, z toho budeš mít splínek389 

  

                                                 
386 Píseň Holčička je kat (In the sky, 1991) 
387 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
388 Píseň Veverka (Slunečnice, 2000) 
389 Píseň Sex 3 (EvoLucie, 2018) 
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7 Metafory a polysémie 

Metafory a víceznačnost hrají v textech kapely Lucie významnou roli. Autoři textů využívají 

tyto prostředky k nepřímému vyjadřování, zastření skutečného významu a k tomu, aby mohli 

v písních zpracovávat některá kontroverzní témata. Texty pak nemohou být označeny např. za 

vulgární, byť jsou svou obrazností či hrou s polysémií dost odvážné a vulgární konotace často 

evokují. V tom však spočívá osobitý autorský styl textařů kapely Lucie. Nejčastějšími tématy 

v textech kapely Lucie jsou láska, erotika, drogy a politika a její kritika. Písně s těmito motivy 

bývají protkány velkým množstvím metafor a víceznačných výrazů. 

7.1 Metafory 

7.1.1 Politické metafory 

Metafory vztahující se k politickému dění se objevují nejčastěji v nejstarším albu z roku 1990. 

Členové kapely zde v několikerých písních vyjadřují radost z pádu totality a nástupu 

demokracie. V písni Dotknu se ohně390 a Oheň391 se objevuje motiv ohně, který symbolizuje 

konec starého a začátek nového. Obě dvě skladby jsou kritické vůči jakékoli formě nesvobody: 

Už se nechcem nikdy vracet 

Tam kde nám bylo nám bylo mizerně 

Já už se těším, jéjéjé já se těším 

A vím určitě, že ne sám 

(…) 

Oheň, oheň bude svítit 

Oheň, oheň jéjéjéjé 

Oheň, oheň bude svítit392 

Optimismus vyvolaný politickými změnami po roce 1989 se projevuje i v písních Utíkej a Jdem 

dál. V textech se objevuje motiv rychlosti, běhu, svobodného pohybu, fyzické síly a schopnosti 

zvládnout takřka cokoli: 

Padající kámen, hvězda stále svítí, 

                                                 
390 Píseň Dotknu se ohně. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/dotknu-se-ohne-1038 
391 Píseň Oheň. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030 
392 Píseň Oheň. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/dotknu-se-ohne-1038
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030
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když propastí nekonečna letí svobodná 

(…) 

Utíkej, dokud máš dost síly 

Tvá krev je horká láva 

Utíkej, nikdy nejsi v cíli 

Závod se nesmí vzdávat393 

 

Chci se rychle očistit, je to šílený 

Rychlost jakou nabrali jsme, 

bude líp.394 

Pozitivní nahlížení na stav společnosti na počátku 90. let vystřídala po roce 2000 skepse 

a zklamání. Motivů deziluze si lze povšimnout v písni Kamení a smích: 

Tajou ledy voda břehy mele všechno tu jde do prdele 

Zasype tě kamení a smích 

Boží mlýny voda žene, máme tady to co chceme395 

V nejnovějším albu EvoLucie se k politickému dění vyjadřuje text písně Peněžena. Skladba má 

dvě roviny; milostnou, kde je pod rouškou řady metafor ukryta erotická tematika (přijela na 

schůzku, já čekal v temným lese, sopečný gejzíry a potom dekomprese) a politickou. Děj textu 

se odehrává o půlnoci v „Rakúsku“ a vystupuje zde tajná policie, vše tedy napovídá tomu, že se 

jedná o intertextovou návaznost na Havlíčkovy Tyrolské elegie. Text pojednává o postavě, 

která spolupracuje s tajnou policií a místy použije slovenský výraz396. Autor textu se nejspíš 

kriticky vyjádřil k politikovu trestnému stíhání, neboť píseň končí slovy „jsem nevinnej“. Při 

poslechu je však zřejmé, že zpěváci vyslovují „som nevinnej“.397 

                                                 
393 Píseň Utíkej. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/utikej-9138 
394 Píseň Jdem dál. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137 
395 Píseň Kamení a smích (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
396 Patrně má evokovat osobu současného premiéra. 
397 Píseň Peněžena (EvoLucie, 2018) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/utikej-9138
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/jdem-dal-9137
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7.1.2 Metafory pro lásku 

Metafory pro nešťastnou lásku 

Nešťastná láska je zachycena v písni Dotknu se ohně398. Autor zde přirovnává vztah 

k chátrajícímu divadlu a cítí se ztracen a opuštěn „mezi kousky popela“, oheň je zde vnímán 

spíše jako zničující plamen než jako symbol nového začátku (jak je tomu v písni Oheň399): 

Já chci bejt sám - snad se ztratíš, 

nebudem se bavit o divadle, 

zchudlým a rozpadlým 

(…) 

Dotknu se ohně; 

Hledej, hledej, 

hledej mě mezi kousky popela...400 

Motiv milostného zklamání je zachycen v písni Holčička je kat401, kde je milovaná dívka 

přirovnávána k soudci a popravčímu. V písni Tereza402 se lyrický subjekt cítí odcizen od své 

lásky a přirovnává sebe a dívku ke vzdáleným břehům, které kdysi spojovaly mosty, ale ty se 

rozpadly. Skladba Pitva403 pojednává rovněž o zklamání v lásce, autor se přirovnává k leklé 

rybě, kterou bude pitvat jeho bývalá milenka. V písni Než tě rozkradou404 je pro lyrický subjekt 

žena tajemná a nedosažitelná, textař ji přirovnává ke květině: 

tak než tě rozkradou a dají do galejí 

jsi pro mě tajemstvím lůna v orchideji405 

                                                 
398 Píseň Dotknu se ohně. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/dotknu-se-ohne-1038 
399 Píseň Oheň. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030 
400 Píseň Dotknu se ohně. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/dotknu-se-ohne-1038 
401 Píseň Holčička je kat (In the sky, 1991) 
402 Píseň Tereza (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
403 Píseň Pitva. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/pitva-395304 
404 Píseň Než tě rozkradou (EvoLucie, 2018) 
405 Píseň Než tě rozkradou (EvoLucie, 2018) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/dotknu-se-ohne-1038
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/ohen-1030
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/dotknu-se-ohne-1038
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/pitva-395304
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Květinové metafory 

Květinové metafory v souvislosti s láskou se v textech objevují častěji. V písni S tebou nahlíží 

autor na dívku jako téměř nadpřirozenou bytost, která jej paralyzuje a dostává do halucinačních 

stavů: 

Jsi přelud čínský sauny, Jsi čokoládová květina, Jsi amazonka z který pára stoupá406 

Skladba Srdce je milostným vyznáním šťastně zamilovaného jedince. Ženě jsou zde 

přisuzovány vlastnosti třezalky, léčivé byliny známé svými pozitivními účinky na psychiku 

a spánek: 

Milá – už svítá 

Třezalko – usínáš 

(…) 

Srdce otevíráš – jsou-li spoutána 

Květy rozevíráš – poprvé407 

V písni Slunečnice autor píše o zlatých kruzích, které vnímá okolo vlasů své milenky. Proto ji 

přirovnává ke slunečnici.408 

Motivy létání a padání 

V písních s milostnou tematikou se často vyskytují motivy létání a vznášení se, které značí 

spokojenost ve vztahu, stavy štěstí až extáze. V protikladu stojí motivy padání, které vyjadřují 

zklamání v lásce. Motivy vznášení se, stoupání vzhůru se objevují v písni Chtěli jsme lítat409 

a Mary ꞌnꞌ Jane410. 

Častější je motiv padání, tedy metafora pro nešťastnou lásku. Je obsažen v písni Tereza (padá 

voda z nebe, padám taky já)411, Hej no tak počkej412, Vona říká jó413 a Neviditelná lež414. 

Všechny tyto skladby pojednávají o milostném zklamání. 

                                                 
406 Píseň S tebou (Větší než malé množství lásky, 1998) 
407 Píseň Srdce (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
408 Píseň Slunečnice (Slunečnice, 2000) 
409 Píseň Chtěli jsme lítat (EvoLucie, 2018) 
410 Píseň Mary ꞌnꞌ Jane (In the sky, 1991) 
411 Píseň Tereza (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
412 Píseň Hej no tak počkej (In the sky, 1991) 
413 Píseň Vona říká jó (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
414 Píseň Neviditelná lež (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
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Metafory pro erotickou tematiku 

Některé písně zpracovávají erotickou tematiku, což může některé posluchače pobuřovat. 

Skutečný smysl textů je však eufemizován obraznými konstrukcemi. Jedná se například 

o skladbu Dráhy těla, kde autor ženské tělo přirovnává k mostu: 

Napni tělo v most 

Přejdi všechny řeky 

Nasliň prst – pardon 

Vítr nefouká415 

Píseň Daniela je protkána hustou sítí metafor. Celý text obrazně popisuje intimní sblížení ženy 

a muže: 

Odhal své prameny studánko čistá 

Hořící perutě rytíře bez jména 

Za bouře otevři lodi mé přístav 

(…) 

Opojným nektarem ústa zalykám 

Křídla mám z vosku a holubích per416 

Ve skladbě Vodpal se mnou vejš se opět objevují metafory spojené létáním, vznášením se. Jsou 

zde však i milostné až erotické motivy: 

Tahle noc je tak jak já jí cejtim 

Dupej na plnej plyn 

Jsem kára bez brzdy a letím 

Ve směru nohy a klín417 

V písni Tlak mám se autor přirovnává k parostroji, jedná se o obrazný popis milostného sblížení 

s dívkou: 

Jsem parostroj co poslouchá svou paní 

                                                 
415 Píseň Dráhy těla (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
416 Píseň Daniela (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002), verše intertextově odkazují k mýtu o Ikarovi a jeho pádu. 
417 Píseň Vodpal se mnou vejš. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-

vejs-395293 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/vodpal-se-mnou-vejs-395293
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(…) 

A nejradši bych zajel pístem do ní418 

Píseň Jeden tvůj dotek je opět skladbou s milostnou tematikou. Objevují se zde motivy létání 

(letím tvému nebi vstříc) a verše s erotickými motivy (moře lásky se do tebe vejde).419 

Skladba Balada o kocourovi a bylině je takřka celá metaforická. Dívka je zde přirovnávána ke 

květině a lyrický subjekt na sebe nahlíží jako na kocoura (zvíře, co drápy zatíná). Vyskytují se 

zde motivy zalévání, zasévání a ochutnávání kořenů květiny, což evokuje konotace spojené 

s erotikou: 

Kocour tě líže v sekundách - hodinách a ty mléko polykáš... 

Zaseju tě rád, zaleju tě rád, pohladím tě rád420 

Název písně Dobrá kočzka která nemlsá421 je intertextovou návazností na stejnojmenné literární 

dílo Václava Hollara.422 V textu písně jsou dívce přisuzovány vlastnosti kočky, které lyrický 

subjekt vnímá jako pozitivní. Verš Jen dobrá kočka lásku polyká423 metaforicky zpracovává 

milostný motiv.  

Píseň Slečna do nekonečna obsahuje následující verše: 

krásná slečna do nekonečna 

jak je úžasná, věčná je užitečná 

jak je půvabná, tečna kosočtverečná 

jak je důvěrná, slečna do nekonečna424 

Jedná se o refrén, který se skládá ze sdruženě rýmujících se veršů, ty svou zvukovou shodou 

vytvářejí zvukomalbu. Zvýrazněná část je metaforická, v doslovném významu označuje 

grafický symbol pro ženské přirození či ženu samotnou. Pro pochopení této obrazné konstrukce 

je však potřeba zapojit matematické znalosti. 

                                                 
418 Píseň Tlak mám. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tlak-mam-395295 
419 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
420 Píseň Balada o kocourovi a bylině (Větší než malé množství lásky, 1998) 
421 Píseň Dobrá kočzka která nemlsá (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
422Dobrá kočka která nemlsá (Václav Hollar). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C3%A1_ko%C4%8Dka_kter%C3%A1_nemls%C3%A1_(V%C3%A1clav_

Hollar) 
423 Píseň Dobrá kočzka která nemlsá (Dobrá kočzka která nemlsá, 2002) 
424 Píseň Slečna do nekonečna (EvoLucie, 2018) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tlak-mam-395295
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Metafory pro lásku jako takovou 

Některé texty nabízejí posluchači vážnější pohled na milostnou tematiku. Absentují zde 

obrazné verše, které nenapadnutelným způsobem zpracovávají mnohdy kontroverzní erotické 

motivy. Za to se zde vyskytují originální metafory pro zobrazení lásky.  

Autoři často obrazně popisují části ženského těla. V písni Ona ví425 jsou dívčiny oči 

přirovnávány k zrcadlům, za nimiž plápolají plameny, jimž lze těžko odolat. V textu skladby 

Pojď se mnou do chrámu ticha426 vnímá autor oči svého protějšku jako dvě jezera. Celou ženu 

popisuje jako slunce, kolem nějž se lyrický subjekt neustále točí. 

V písni Nejlepší kterou znám je láska přirovnávána ke droze, a to konkrétně k heroinu, který je 

známý tím, že způsobuje silné abstinenční příznaky a po požití zažívá narkoman pocity silného 

uvolnění a štěstí: 

když stříbro měníš v cín 

pak láska v heroin se změní 

v propadlišti krás427 

7.1.3 Biblické metafory 

Metafory vycházející z Bible se vyskytují ve značně kontroverzních písních (Černí andělé428, 

Medvídek429), v milostných písních (Jeden tvůj dotek430) i v textech se společenskou tematikou 

přecházejících v osobní prožitek intenzivních emocí (Lꞌaura431, Já to nemám spočítaný432). 

Skladba Černí andělé vyšla na počátku 90. let v rámci alba In the sky.433 Opěvuje nechráněný 

pohlavní styk. Lidé, kteří tyto hodnoty vyznávají, jsou v textu označováni jako „černí andělé“, 

tedy padlí andělé, kteří byli vyhnáni z ráje Píseň Lꞌaura vznikla údajně jako reakce na 

předčasnou smrt frontmana kapely Nirvana, Kurta Cobaina.. V písni Lꞌaura se objevuje motiv 

křížové cesty, „vysoké hory“, jíž je míněna Golgota, motiv krve a vína. Celý melancholicky 

                                                 
425 Píseň Ona ví (Slunečnice, 2000) 
426 Píseň Pojď se mnou do chrámu ticha (Slunečnice, 2000) 
427 Píseň Nejlepší kterou znám (EvoLucie, 2018) 
428 Píseň Černí andělé (In the sky, 1991) 
429 Píseň Medvídek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
430 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
431 Píseň Lꞌaura (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
432 Píseň Já to nemám spočítaný (EvoLucie, 2018) 
433 Píseň Černí andělé (In the sky, 1991) 
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laděný text skrze svá obrazná pojmenování evokuje představu posledních dnů Ježíše Krista, 

který zemřel mladý, stejně jako Kurt Cobain: 

Bosý nohy v kamení, a to vim - že mou bolest cítíš 

Krev padá do vína, po ruce stéká, 

Tak se teď pousměj, že chceš – na chvíli spát 

Hora vysoká nemohla jít 

Řeko divoká, nechci plout sám435 

„Divoká řeka“ by v písni mohla symbolizovat řeku Jordán, kde dle Nového zákona došlo 

k pokřtění Ježíše Krista. Tento vodní tok by tedy mohl být vnímán jako metafora pro narození 

či cestu životem. Golgota by zase naopak mohla představovat symbol konce, smrti. Motiv 

narození hraje v písni významnou roli, neboť Robert Kodym a Kurt Cobain byli na den stejně 

staří436. Ve verši řeko divoká, nechci plout sám patrně Robert Kodym vyjadřuje, že se po smrti 

slavného rockera na své životní cestě cítí osamělý. Verš Hora vysoká nemohla jít by dle 

vedoucího práce mohl odkazovat ke známému frazému „Když nejde hora k Mohamedovi, musí 

Mohamed k hoře“. Význam tohoto ustáleného spojení bývá často vykládán tak, že některé věci 

se nedějí samy od sebe, a tak jich musí jedinec svým aktivním úsilím dosáhnout. V kontextu 

písně Lꞌaura, která reaguje na smrt Kurta Cobaina, by užití tohoto úsloví v textu mohlo souviset 

s tím, že zpěvák trpěl depresemi a drogovými závislostmi, dle některých zdrojů byl i nemocný, 

patrně chtěl tedy odejít z tohoto světa, a tak spáchal sebevraždu.437 

V textu písně Jeden tvůj dotek se vyskytuje biblická metafora odkazující ke starozákonnímu 

příběhu o Adamovi a Evě. Jedná se o kolokaci hadí znamení438, která v kontextu písně 

s milostnou tematikou vyjadřuje, že není snadné změnit osud a předurčení ve vztahu s dívkou. 

Podle úvodních veršů působí skladba Já to nemám spočítaný jako píseň se společenskou 

tematikou: 

já to nemám spočítaný 

zapalte vlajku, zastavte to zabíjení 

                                                 
435 Píseň Lꞌaura (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
436 Robert Kodym odpoví on-line. IDNES.cz/zpravodajství: Kultura [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/kultura/odpovedi/robert-kodym-odpovi-on-line.O_KODYM2 
437Kurt Cobain. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2020-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain 
438 Píseň Jeden tvůj dotek (Větší než malé množství lásky, 1998) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
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ukřižujte nás, budete ušetřeni439 

Objevuje se zde motiv pálení vlajky ve spojení s motivem ukřižování, což evokuje představu 

utrpení národa. Zbytek písně je protkán řadou náboženských metafor a tematicky přechází 

k osobnímu prožitku emocí spjatých s láskou. Opět se zde vyskytuje motiv křížové cesty. 

7.1.4 Metafory pro užívání drog 

Užívání drog je častým tématem textů kapely Lucie. V některých písních se o omamných 

látkách hovoří explicitně (např. Krev a R'N'R440), většinou však pro zpracování této tematiky 

užívají textaři obrazné konstrukce, neboť přímé vyjadřování by bylo příliš pobuřující. Pravý 

smysl písně tak zůstává zastřen metaforami a ne každý posluchač dovede záměr textaře odhalit. 

Při tvoření obrazných konstrukcí pracují autoři textů s motivy přidávání plynu či létání. Patrně 

vycházejí ze zkušeností s užíváním kokainu, což je droga se stimulačními účinky. Po pozření 

této látky  může člověk prožívat pocity celkového zrychlení vnímání reality (jako kdyby přidal 

plyn) nebo má dojem, jako by létal. 

Motiv létání se objevuje v písni Svítání. Celý text působí jako řetězec představ přecházejících 

až v halucinace, které mohly vzniknout pod vlivem omamných látek: 

Lítám dokola, Trochu přistávám 

Brzdím nohama, Svítím vočima 

Asi jsem kormorán, A nebo vůbec ne, 

Ale když rukama, Tak strašně mávám.441 

Píseň 1968 odkazuje k historickým událostem minulého století. Dochází zde k propojení 

společenské tematiky s osobním prožitkem. Lyrický subjekt pociťuje smutek, beznaděj a strach 

vyvolaný okupací roku 1968. Jako únik z reality se nejspíš uchyluje k drogám. Hovoří se zde 

o cukru, což je výraz, který v drogovém slangu mnohdy představuje metaforu pro kokain: 

já lezu po kolenou, šel bych i mrtvej, jen když se o tom cukru někde něco dovím 

kde jsou ty křídla a dobrej vítr, kterej mě zbaví tíhy matky země442 

                                                 
439 Píseň Já to nemám spočítaný (EvoLucie, 2018) 
440 Píseň Krev a R'N'R (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
441 Píseň Svítání (Větší než malé množství lásky, 1998) 
442 Píseň 1968 (EvoLucie, 2018) 
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Skladba EvoLucie by se dala chápat jako celkové shrnutí životní dráhy kapely Lucie. Celkové 

vyznění je spíše pesimistické, neboť text vzbuzuje dojem jakéhosi rozloučení s publikem 

a jemného naznačení postupného ukončování aktivního působení: 

a kdosi pláče, jeden život není dlouhý 

žijem už stovky let, jsme duše prastarý443 

Objevuje se zde výraz „vysoké cukry“, což by opět mohlo být interpretováno jako obrazný 

výraz pro kokain: 

my jedem dál v touze za vysokými cukry 

a ráj se mění v předměstí444 

V textech se vyskytují i další metafory pro kokain (viz výše o písni Medvídek). V textu písně 

Tlak mám se píše o „bílém prachu“445 a ve skladbách 1968446 a EvoLucie447 je znovu obsažen 

výraz „cukr“. 

7.2 Polysémie 

Polysémie je v textech kapely Lucie vedle metafor druhým prostředkem pro zastření 

skutečného významu písně. Textaři využívají víceznačnost v písních s tabuizovanou tematikou, 

jako jsou drogy a erotika. 

Píseň Černý kočky mokrý žáby obsahuje především erotické motivy vyjádřené skrze obrazné 

konstrukce: 

Začínáme sejt, kytičky zalejt 

(…) 

Zbytky vína slejt, semena zasejt 

Ukaž mi svý nohy dlouhý448 

Intimní vztah se ženou je zde přirovnáván k péči o květinu. Autor si zde pohrává s polysémií 

výrazu „semeno“, což je dle SSJČ název pro plod rostlin nebo pro samčí (a tedy i lidskou) 

                                                 
443 Píseň EvoLucie (EvoLucie, 2018) 
444 Píseň EvoLucie (EvoLucie, 2018) 
445 Píseň Tlak mám. Dostupné online z: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tlak-mam-395295 
446 Píseň 1968 (EvoLucie, 2018) 
447 Píseň EvoLucie (EvoLucie, 1968) 
448 Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lucie/tlak-mam-395295
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zárodečnou buňku. V písni se objevuje ještě jeden záměrně zvolený víceznačný výraz a to 

verbum „sjet (něco)“: 

Sjedeme to ještě jednou 

Mohli bysme lítat ve dvou449 

V kontextu slov písně by výraz mohl znamenat „zopakovat něco“, ale zároveň by zde textař 

mohl hovořit o užití kokainu („sjet lajnu“). Vzhledem k následujícímu verši, kde se vyskytuje 

motiv létání, má sloveso „sjedeme“ sémanticky blíže spíše k označení pro pozření omamné 

látky. 

Píseň Iveta pojednává o promiskuitní dívce jménem Iveta. Objevuje se zde intertextová 

návaznost na dětskou říkanku „Vařila myšička kašičku“: 

Tomu dala, tomu víc a tomu málo – go go – Amore při mě stůj450 

Autor textu si pohrává s polysémií verba „dát“, jehož primárním významem je „věnovat“. Ve 

Slovníku nespisovné češtiny je zaznamenán vulgární výraz „dát někomu“ ve smyslu „mít 

s někým pohlavní styk“.451 

  

                                                 
449Píseň Černý kočky mokrý žáby (Černý kočky mokrý žáby, 1994) 
450 Píseň Iveta (Větší než malé množství lásky, 1998) 
451 HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: 

historie a původ slov – 2. rozšířené vydání. 2006. str. 95 
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Závěr 

V této bakalářské práci byla analyzována lexikální stránka textů kapely Lucie. Rozbor byl 

zaměřen na lexikální jevy, které se v textech hudební skupiny objevují nejčastěji. Jsou jimi 

frazeologie, rysy nespisovnosti, expresiva, metafory a polysémie. 

Jednoznačně nejvýraznějším rysem slovní zásoby textů kapely Lucie je frazeologie. V textech 

je obsažen nespočet frazeologismů a jejich variant či aktualizací. V největším množství se 

v textech objevují výrazy slovesné, v nejmenší míře se v písních vyskytují přirovnání. Jen 

málokdy je ve skladbách obsažen invariantní tvar, většinou se jedná o morfologické varianty či 

jiné typy aktualizací. Častý výskyt tvaroslovných variant frazémů je dán skutečností, že většina 

textů je v první či druhé osobě singuláru, místy i v první osobě plurálu. Motivací pro lexikální 

a syntaktické aktualizace frazeologismů byla nejčastěji snaha o zachování rýmu či rytmu. 

Mnohdy se autor textu snažil píseň ozvláštnit, lexikální aktualizaci frazému spojil s další 

obraznou konstrukcí; většinou metaforou (např. kolokace přes hory přes ploty452 v písni 

Medvídek453 je lexikální aktualizací neslovesného výrazu přes hory přes doly454 a zároveň 

v sobě skrývá metaforu pro překonávání hranic mezi státy při pašování drog). 

Rysy nespisovnosti objevující se v textech skupiny Lucie jsou dány původem členů kapely. 

Autoři většiny textů (Robert Kodym a David Koller) pochází z Prahy455, a to se na charakteru 

textů výrazně projevuje. V písních se objevují fonetické odchylky od spisovné normy 

(protetické v, změna ý v ej, krácení a dloužení hlásek), morfologické odchylky od spisovné 

normy (zejm. nespisovné koncovky, redukce osobních koncovek a chybné tvary slovesa být), 

výrazy nespisovné a obecněčeské, slang a místy i argot. 

Dalším lexikálním znakem textů jsou expresivní výrazy. Pro mnohé jedince je však 

překvapující, že se expresiva v textech kapely Lucie neobjevují až tak často. Ve všeobecném 

povědomí společnosti bývají písně kapely Lucie vnímány jako pobuřující, místy až vulgární. 

Spousta textů je sice dost odvážná, může pohoršovat a vzbuzovat dojem vulgarity, autoři textů 

však kontroverznosti většinou dosahují nikoli skrze expresiva, ale na základě nepřímého 

vyjadřování, většinou metafor. V písních se místy objevují expresiva, obecněčeská expresiva 

a slova hanlivá a zhrubělá. Vulgarismy se vyskytují v písních, které mají silně rockový 

                                                 
452 Píseň Medvídek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
453 Píseň Medvídek (Větší než malé množství lásky, 1998) 
454 ČERMÁK, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. 2009. str. 103 
455DĚDEK, H. Lucie – Šrouby do hlavy. 2000 
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charakter, nejčastějšími tématy těchto skladeb jsou drogy a vztahy se ženami. V několika 

písních jsou obsažena expresivní deminutiva. 

Významnou roli hrají v textech kapely Lucie metafory a víceznačnost. Velké množství 

obrazných konstrukcí obsažených v textech dodává písním kapely Lucie osobitý charakter. 

Textaři užívají metafory a polysémní výrazy k zastínění a zjemnění skutečného významu, 

zpracovávají tak ve svých textech kontroverzní a tabuizovaná témata jako jsou drogy a erotika. 

V některých skladbách se autoři textů vyjadřují skrze metafory k politickému dění. Nejčastěji 

se v textech objevují metafory pro lásku (naplněnou i nenaplněnou), metafory pro erotickou 

tématiku, biblické metafory a metafory pro užívání drog. Záměrně volené polysémní výrazy se 

nevyskytují v textech kapely Lucie v tak velkém množství, ale společně s metaforami utvářejí 

jedinečný autorský styl textů hudební skupiny Lucie. 
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