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PŘÍLOHA 

1.) BARTOŠ, František. Dialektický slovník moravský. Část II (P–

žuchlat). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro 

vědy, slovesnost a umění, 1906, s. 369. 

růžej n. růže, vůl červený bez lysek (Df.). 

růžica, -ce, kopretina. 

2.) BITTNEROVÁ, Dana – SCHINDLER, Franz. Česká přísloví. 
Soudobý stav konce 20. století. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 
s. 15, 67, 68, 110, 149, 171, 177, 17, 23, 43, 59. 
 
Není růže bez trnu 
Růže při trní se rodí, radost po žalosti chodí. 
Dokud růže voní, každý stojí o ni. 
Růže trhají, když kvetou 
Jsou-li růže, pokvetou 
I na neplodné půdě vyroste často planá růže 
Žena bez zbožnosti jest růže bez vůně 
Trpělivost růže přináší 
Každá růže má své trny 
Čas růže přináší 
Láska jako růže není bez trnů 
 
3.) ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Mudrosloví národa 
slovanského ve příslovích. Praha: LIKA KLUB, 1999, s. 114, 142, 
159, 238, 241. 
 
Čas růže přináší. 
 
Láska jako růže není bez trnů. Č. 
 
Trní vydává růžičku, skořípka drahou perličku. Č. 
 
Ne všude, kde růže roste, kopřiva také vyroste. Č. 
 
Ženská milost jest jako host; panská přízeň též jako sen; růžový květ – to 
tré jde zpět. Č – P. 
 
4.) ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a 
idiomatiky 1. Přirovnání. Praha: Academia, 1983, s. 305–306. 
 
být°/připadat si° (někde) j. růže mezi trním 
(kol; žert) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg 
(Obv. Kontrastně žena mezi muži, dobrák, laskavý člověk mezi hrubiány, 
hádavci, příp. mladý mezi starými, nezkušený mezi protřelými ap.:) být 
jiný než druzí společníci, a být tím nápadný, obv. příznivě. Evičko, jak tady 
můžete sedět s takovými dědky? Vždyť jste tu j. r. mezi t. Lze užít ironicky i 
naopak, při kontrastu nepříznivého rysu s pozitivním. V pl řídké. S být 
někde j. ztracený A vrána k vráně sedá – rovný rovného si hledá, být mezi 
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svými/sobě rovnými Cf cítit se, být j. Daniel v jámě lvové, být (j.) bílá vrána, 
být/píchat do očí, být někde pro parádu. A be l. a rose among thorns, be l. a 
rose between two thorns, N !eine Rose unter Dornen sein, R она была там 
к. цветок среди сорняков. 
 
(být°) červený/začervenat se° j. růže/růžička 
(kol – neutr; přízn) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg, 1. sg a pl (Člověk, zvl. 
žena v tváři při reakci na lichotku, při neuvážlivé eroticky laděné 
poznámce, někdy trvale jako výraz zdraví:) být zdravě, příjemně a mile 
červený; začervenat se rozpačitě, příp. stydlivě a mile. Též v pl. S červený, 
být červený j. malina/jablíčko, začervenat se až ke kořínkům vlasů A bledý, 
bílý, být (bledý) jako stěna/zelinka, být stydlivý j. alabastr, být j. vyblitý Cf 
stydět se, být stydlivý j. panna, být rozpálený j. oheň, holka krev a mlíko. A 
blush l. a rose, N rot sein/erröten w. eine Rose/Pfingstrose, R покраснеть 
к. пион 
 
(být) děvče j. z růže květ viz (být) děvče j. květ 
 
být° (hezká/krásná) j. růže/růžička/z růže květ 
(neutr; přízn) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg, kond, fut, 1. sg a a pl Nom 
děvče/holka j. r., mít tváře j. r. Adj hezký j. r. 
(Obv. dívka, mladá žena vzhledem, zvl. očima druhého pohlaví:) být mile 
a přirozeně půvabná, krásná a přitažlivá, obv. i zdravé, červené barvy 
tváří. Též v pl. S hezký, být j. míšenské jablíčko/obrázek A ošklivý, být 
ošklivý/šeredný j. noc, moc krásy nepobrala; nebyla doma, když pánbůh 
krásu rozdával Cf hezký, holka j. cumel/brousek, člověk na ní může oči 
nechat, děvče k pomilování, stála by za hřích, být krev a mlíko, holka 
k nakousnutí. A be as pretty as a rose (-bud), N schön w. eine Rose sein, F 
être jolie c. un coeur/fleur 
 
vonět° j. růže 
(neutr; přízn, říd) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg, kond, 1. sg a pl 
(Dívka, žena svým parfémem, voňavka, příp. nadneseně rozkvetlá krajina 
ap.:) vonět příjemnou, lákavou (a tužbu vzbuzující) vůní. Často se ironicky 
přesouvá na zápach. A smrdět, smrdět j. kanec, smradu j. ve starým hradu 
Cf vonět, vůně j. z apatyky. A be as fragnant as a rose (-garden), N duften 
w. eine Rose, !nach Rosen duften, F embaumer e. la rose. 
 
spát j. Šípková Růženka 
spát tvrdě, dlouho, příp. spokojeně; někdy v kontrastu k druhým, kteří 
pracují 
 
5.) ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a 
idiomatiky 2. Výrazy neslovesné. Voznice: Leda, 2009, s. 305. 
 
Šípková Růženka: 
(kol; expr, spíše nepřízn) Komp spát jako Šípková R. 
Osaměle, v izolaci vyrůstající dívka, plachá, nesmělá a stojící stranou 
dívčích zájmů, radostí, zábav ap. Té naší Šípkové R-ce se ani na žádný ples 

nechce. ♦ Podle pohádkové postavy princezny uspané zlými kouzly a 
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uvězněné v zámku obrostlém šípkovím. A Sleeping Beauty N Dornröschen 
F la Belle-au-bois-dormant 
 
6.) ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a 
idiomatiky 3. Výrazy slovesné R–Ž. Praha: Academia, 1994, s. 
62. 
 
Nemítº (někde) na růžích ustláno 

(neutr; nepřízn) 0 ot, poz, pas, imp, imp neg, 1. sg 
(Čl. obecně a celkově n. v určité situaci, postavení, práci n. životě 

v určité skupině, rodině, zvl. jako nový člen ap.:) žít bolestně a těžce, mít 
v životě víc starostí, potíží a nedostatku než radostí, klidu a štěstí; mít 
(někde) těžký a druhými neusnadňovaný, něčím silně znepříjemňovaný 

život. Nediv se, že takhle vypadá. Od té doby, co se oženil, nemá na r. u. ♦ 
Starý Řím růžemi přímo plýtval, na oslavách (Kleopatra prý vítala Antonia 
v Egyptě 1 metr vysokou vrstvou růží na podlaze) i v domácnosti a všedním 
životě (lístky růže se vycpávaly i podušky a slamníky). □ Cf mít – těžký 
život, žít – bolestně a těžce, protloukat se všelijak, mít očistec/peklo na 
zemi, jíst trpký chléb. 

●A not have an easy time of it, !life is not a bed of roses N nicht auf 
Rosen gebetten sein F (ne pas avoir la vie facile) R !у кого-то жизнь не 
сахар; !чей-то путь не усыпан розами 

 
7.) ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a 
idiomatiky 4. Výrazy větné. Voznice: Leda, 2009, s. 723. 
 
Není růže bez trní / trnu. 
(Čl. zkušený vůči zvl. mladšímu druhému v komentáři na radě, obv. 
v reakci na jeho potíže, problémy a zklamání ap.:) dosažení cíle bývá 
provázeno dílčími problémy a nepříjemnostmi; v životě jsou často 
příjemné věci doprovázeny nepříjemnými. S čl. dosáhne cíle po překonání 
překážek. Přísloví (Čelakovský), ale už. lat. Nulli rosae deest spina. 
 
Zde by měly kvést růže. 
(Čl. vzdělaný a estétsky orientovaný vůči druhému o fádním, nepěkném 
místě a potřebě ho zkrášlit:) nelíbí se mi to tu a radši bych tu viděl něco 
krásného; mělo by se to změnit k lepšímu, vylepšit, zkrášlit. S je třeba 
zkrášlit to. J. S. Machar (1864–1942), stejnojmenná sbírka veršů z r. 1894. 
 
Zde mu růže nepokvetou. 
(Čl. informovaný vůči druhému o třetím, novém v postavení, práci, 
rodině, skupině ap., zvl. pro nepřátelský postoj ostatních ap.:) bude tu 
mít starosti, potíže a jen málo radosti, klidu a štěstí. Nedivím se, že tak 
vypadá. V téhle rodině mu r. n. S on nemá úspěch, on není spokojený 
 
8.) HALLER, Jiří. Český slovník věcný a synonymický I. Praha: 
SPN, 1969, s. 169–170, 219, 139, 148, 138, 140, 170, 162, 44. 
 
Rostliny ozdobné – Zahradní – 1. Rododendron, pěnišník 2. Růže (= 
rostlina a její květ; bot. rod Rosa; r. šípková); zdrob. Růžička, zř. Růžice, zř. 
expr. Růženka, řidč a zast. růžinka; zahr. růže stolistá, stolistka; r. čajová, 
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čajovka; pompónka (= odrůda růže stolisté); r. pnoucí, popínavá; r. měsíční; 
r. remontantní atd. 
  růžový porost, růžové keře, zř. růží, růžina 
 (adj.) růžový, zast. a dial. růžený (keř, květ, vůně); růžičkový 
(poupě) 
 
Exotický domácí skot – Lovná zvěř jelenovitá – 2. mysl. Názvosloví 
parohů, části parohu:  
Lodyha (= základní osa n. stonek parohu: levá, pravá 1.); lodyha nepravá, 
vedlejší (= zrůdná), růže (= perlovitý okolek na spodní části lodyhy: r. 
střechovitá, věnečkovitá) 
 
Keřovité rostliny – Keřovité rostliny s jedlými plody (bobulemi aj.) – keře 
a keříky vřesovité – 2. pěnišník (bot. rod Rhododendron: p. karpatský, 
rezavý, chlupatý n. srstnatý), zahr. rododendron; alpská růže (= 
červenokvětý druh) 
 
Zeleniny – zelenina košťálová a listová – 1. květák, karfiól  (= odrůda 
brukve zelné): expr. zdrob. květáček, karfiólek, zahr. prokolice, brokolice, 
kapusta chřestová (= sorta květáku s květenstvím volně rozloženým). 2. 
růže, růžice, hlava, hlavice, hlávka květáku (= zdužnatělé květenství) 
 růžička květáku (= jedna z částí květenství: rozebrat květák na r-
y) 
 
Keřovité rostliny – Jiné keřovité rostliny – 1. šípek, bot. růže šípková 
(rod Rosa), planá růže (růžička), lid. šípková (polní, divoká) růže 
(růžička), dial. šíp, šípinka, trnová růže, mrhelec. 2. – šípek (= nepravý 
plod růže, češule) dial šípkové jablko (jablíčko) 
 
 Keře a polokeře zimolezovité – zimolez (bot. rod Lonicera: z. 
černý, modrý, německý aj.), zimolezový keř 
 kozí list, bot. zimolez k. l., růže z Jericha, jericho, jerichový keř 
 
Rostliny ozdobné – pokojové – mračňák (bot. rod Abutilon: m. 
podslunečník), zahr. abutilon, podslunečník, lid. pokojový topol, domácí 
osika, slézová růže 
 
Trávy – jiné plané rostliny – čemeřice (bot. rod Helleborus: č. černá), lid. 
vánoční růže, dial. čemerka, čimerka, čimelice, černé (hromové hlízové, 
šlakové) koření, koření sv. Ducha, černý (koňský) kořen, kýchavka, 
kýchanka, lekořka, panenka v trní  
 
Ukazatel větru (jeho směru, síly, rychlosti), větrník, větrnička, větrníček, 
zř. větrnice (nástřešní v.; v. skřípá na věži), větrná (povětrná, nástřešní) 
korouhev (korouhvička, zast. korouhvice), větrný (nástřešní, plechový) 
kohout (kohoutek), větrná šipka (ukazující směr větru), větrná 
(větrová) vlajka, větrný (větrový) praporek, větrný panák (panáček), 
větrný zvonek (zavěsit na větve stromů v-é z-y), zř. vrzátko (rozmanitá 
plechová v-a neb korouhvičky střechy zakončovaly); meteor. větrná 
směrovka, let. větrný pytel (vak, rukáv) meteor. větroměr, anemometr, 
větroměrný n. anemometrický přístroj (na měření směru, síly a rychlosti 
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větru), větrný mlýnek (= kříž opatřený miskovitými lopatkami na měření 
rychlosti n. směru větru); anemograf (= větroměr zapisující rychlost n. 
sílu větru) meteor. větrná růže n. růžice (= grafické znázornění větrů, 
jejich směru a rychlosti), zř. větrnice (větry vály ze všech konců v.) 

 
9.) HALLER, Jiří. Český slovník věcný a synonymický II. Praha: 
SPN, 1974, s. 451, 438–439, 570. 
 
Nemoci – některé infekční nemoci – růže (dostala se jí do tváře růže), lék. 
erysipel, dial. nádcha, nádcha, nátka (prejskavá), ohnipal, ohnipala, 
ohnipara, oheň sv. Antonína 
 
Barva obličeje, pleti (zdravá, svědčící o zdraví × nezdravá, chorobná) 

a) červený (tváře, člověk ve tváři), zčervenalý, červenající se, po-, 
(u)zardělý, (u)zardívající se, rdící se n. rdějící se, ruměný (má 
líčka ruměná, ve tvářích jen hoří), zapýřený, pýřivý, ruměncový, 
zř.rumný, rumělý, ruměncovitý (děti sluncem rumělé), rudý (až po 
uši), rudě červený,  brunátný (je všecka, celá brunátná), šarlatový, 
purpurový (bás. purpurný), nachový, znachovělý, karmínový, 
ob. zounovitý, expr. třešňový, pivoňkový, j. malovaný, krev a mléko, 
červánkový, zř. růžobílý, růžojasný, jeřabinkový (tváře), krvavý, 
rudě krvavý, krvorudý (zř. krverudý), ohnivě, plamenně, žhavě rudý, 
zapálený, roznícený, za-,  hořící, horoucí, plamenný, 
plápolavý (skryla líce do dlaní, bylo jí až plápolavě stydno), 
žhavý, (rudě) žhnoucí, rozžhavený (obličej); expr. zdrob. 
červeňoučký, červeňounký, ruměnkounký (tvářinky) vesměs expr. 
červený (červená) ve tváři j. pivoňka, j. z růže květ (růže, růžička, 
mák, makový květ, karafiát), j. panenské (míšenské) jablíčko, j. 
broskev (broskvička), j. jahoda (malina), j. šípek , j. jiskra (oheň, 
plamen, výheň, červánek), j. rak (krocan, krocaní lalok, kohout, rys, 
ob. brabenec, zoun, zounek, zouneček, rzoun, rdoun), j. krev, j. cihla, 
j. sukno (šarlat, brunát, flanel, ob. šnuptychl), j. měď (dial. medenec), 
j. by mák kvetl, j. by ji krví (vřelou vodou) polil, j. by do ní vědro krve 
nalil, dial. j. kyselinka, j. ohnipera, j. jalůvka, j. (rechtorovo) tele, j. 
pentla, j. turčinek, j. ovesný pecen, j. malónek, j. črvek, j. hryz, j. 
hřebíček; růžová j. jabloňový květ, j. šípková růže (růžička); ob. 
rozpálený j. šín (šína), huba jako výpal červenolící (dívka, 
jinoch), rudolící (děvče, stařík, piják), růžolící, zř. růželící, 
ruměnolící, růžotvářný, expr. mající růže (růžičky, červánky) na 
tvářích (dívka, dítě) × bledý, bílý, zsinalý 

masový, zř. šunkov(it)ý, kniž. (výtv.) inkarnátový (barva 
obličeje, pleti); cihlový, cihlově červený, j. cihla, cihlově zbarvený, 
terakotový, neskl. terakota (obličej); měďočervený, červený j. 
měď (nos, tvář); rudofialový, zř. rudomodrý (obličej; rudomodře 
plane zlost z lící) 

(poněkud, trochu) bledě červený, načervenalý, za-, při-, 
zast. po-, pozardělý, při- (zř. pou-), zarudlý, na-, po- (zarostlý, 
porudlý chlap), při- (přirudlé, otylé tváře pijáka), růžový, růžovatý, 
růžově zbarvený, růžově průhledný, narůžovělý, za-, při-, zř. po-, 
ruměnitý, bás. růžný, zast. bás. a dial. růžený, zast. načervený 
(tváře);  růžovolící (dívka) 
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červená, ruměnná, rudá atd. barva (v obličeji, na 
tvářích), červeň, červenost (zř. bás. červeno), zarděno, uza- (v 
temném u. sklopila hlavu), zardělost, růžovost (zř. růžnost), 
ruměnec (náhlý r. ji polil; tvář prokvetla pijáckým r-cem), ruměnost 
(lesklá r. tváří ještě zesílela), kniž. bás. ruměn, zapýření, zř. 
pýřenost, rudost (zř. rudo), expr. šarlat, šarlatovost, purpur, nach 
(plápolavý n. ve tváři jí pobledl), nachovost, brunát, brunátnost (zř. 
brunátno), růže, oheň, var (polévá ji var), krev (ve tvářích), kniž. 
(výtv.) inkarnát (barva lidské pleti, odstín mezi barvou třešňovou a 
růžovou; tělo celé nahé, zářilo do šera zrovna živoucím inkarnátem), 
karnace, teint × bledost 

(slov.) stávat se ‖ stát se červeným, ruměným, rudým atd., 
být červený (rudý atd. ve tváři), červenat, zř. červenět ‖ z-, 
začervenat se, zbarvovat se, barvit se ‖ z-se do červena, ruměna, 
(u)zardívat se, poza-, pouza- ‖ - rdít se, pokrývat se ‖ - krýt se 
červení (ruměncem,  expr. nachem, purpurem, šarlatem, krví ap.) 
zalévat se, po- se, - lívat se ‖ -lít se červení (ruměncem apod.); 
krvavá červeň jí polévala líce; tváře děvčátka se růžově zalily), 
ruměnět, ruměnit se (matce se hrdostí tvář rumění), zř. ruměnit ‖ 
z-, růžovět, růžovatět ‖ z- (od tance zrůžověla zvýšeným ruměncem), 
pýřit se, zř. zapyřovat se ‖ -pýřit se, rudnout ‖ z-, za-, po-, 
brunátnět, zř. brunátět ‖ z-,  zř. po-,  expr. krvavět, krvavit se ‖ 
zkrvavět, zapalovat se ‖ -pálit se (červení, ruměncem, nachem, 
krví), hořet (hořela j. temná růže), zř. zahořovat, ob. -hořívat (na 
lících jí zahoříval ruměnec vždy temnější) ‖ -hořet (ruměncem, ve 
tvářích), plápolat (tváře jí jen plápolaly) ‖ za-, z-, zř. plamenit se, 
zast. plamenět (tváře plameněly vzrušením), plamenat; (červená se) 
krev se mu žene (hnala, nahnala, ve-) do obličeje, do tváří, kniž. jeho 
tváří se rozlilo brunátno, rozpaky mu vykouzlily na tvářích ruměn, 
temný purpur prolétl jeho snědou tváří, tvář se mu leskne zdravým 
ruměncem, ruměncem radosti jí zahořely tváře, ruměný nádech se 
mihl její tváří, rudem se mu tvář zalila, rudá záplava ruměnce se 
rozlévala po lebce, líce polil jeden plápol, na lících plápolem rudne × 
blednout 

činit ‖ u- červeným (ruměným, rudým atd.) koho, co 
(člověka, tváře), červenit ‖ za-, na-, po-, zř. z-, ruměnit ‖ z- (hněv 
mu ruměnil líce), zř. pýřit ‖ za-, barvit, zbarvovat, za- ‖ zbarvit, za- 
červeně (červení, ruměncem, rudě, do červena, do ruměna, do 
ruda), pokrývat ‖ -krýt červení (ruměncem, nachem, krví), expr. 
polévat, za-, -lívat ‖ -lít, zapalovat ‖ - pálit koho, co (červení, 
ruměncem, nachem, krví), expr. polévat, za-, -lívat ‖ -lít, zapalovat 
‖ -pálit koho, co (červení, ruměncem), vlívat, vlévat, na-, vhánět, na- 
‖ vlíti, na-, vehnat, na- červeň (krev, nach) do tváří, krvavit, zř. krvit 
komu tváře, zř. růžit, plamenit komu líce. 

 
Stuha – kokarda (= stuhová, ze stuh: slovanská k., podvazek s hedvábnou 
k-ou), růže, růžice, zdrob. kokardička, růžička ze stuh, ze stužek (= 
připevněná na čepici, klobouku, šatech ap.); dial. kotouč, frča (= z pentlí, 
vpředu na klobouku moravských chlapců), netopýr (= růže z bílých, 
růžových a modrých pentlí na „růžku“, dívčím čepci n. šátku) 
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10.) JUNGMANN, Josef. Slovník česko-německý, Díl III., P–
R. Vyd. 1. Praha: 1837 [cit. 11. 8. 2020], s. 963. Dostupné z: 
https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/slovniky/digitalni-kopie-
detail/JgSlov03  
 
RŮŽE. § U myslivců = spodek parohů, kde obroží se počíná. 

RŮŽE, *roža, dem. růžička, řůžinka, y, f. (cf. lat. rosa, graec. rhodon, cf. 

rděti, germ. roth, cf. sanse. rus = scheinen, glänzen), známý, nejvíce 

červený květ na trnitém kři, pro ozdobu v zahradách sázený, též i sám keř, 

rosa, die Rose. V rostlinství náleží k řádu i čeledi rostin růžových, od ní tak 

nazvaných. Rostl. I. 232. a. Košík *rozie (růží). Ms. Leg. 147, 2. Róže, krásná 

róže. Rkp. Kr. 114. Kytice z viol a róží. Ib. 104. Róže z pupy idůcie. Václ. pjs. 

Rodové: R. šípková, planá, polná neb polská, neb polní, též mrhelec, neb 

šípek zvaná, R. canina, Lin. (camporosa, polská r. Ms. Weleš.), Heckenrose, 

Feld-,Hagerose, Hundsrose, gemeine, wilde Rose; kosmatá, villosa, die 

weich haarige. § Štěpné růže jsou více méně plné, velmi mnohých rodů a 

odrodů, mezi nimiž červená, purpurea, bílám alba, žlutá, lutea nejhlavnější 

jsou. Mezi všemi vyniká pěkná plná stolistá (domácí, zahradní) růže, rosa 

centifolia, Linn., hundertblattige Rose, jejíž lístky po krajích bledě, 

uprostřed a do zadu vysoce červené jsou. § Jiní rodové jsou: R. 

šamrhowatá, R. turbinata; nízka, pumila, Zwergrose; rezová, rubiginosa, 

Rostrose, wohlriechende o. Weinrose; horní, alpina, Alpenrose; pyreneyská, 

pyrenaica; přehnutá, reversa; kopeční; collina; smrdutá, Eglanteria; 

skořicová, cinnamomea, Zimmetrofe o. Zuckerrose; polední, provincialis, 

Provenzer Rose; měkká, mollis; bedrníkolistá, pimpinellifolia, 

pimpinellblättrige; sirková, sulphurea, schwefelgelbe; cukrová, gallica, 

Zucker- o. Essigrose; měsíčná, damascena, Damascener oder Monatsrose; 

mechová, muscosa, Moosrose; pižmová, moschata, Bisamrose. Mimo ty 

známé jsou: panenská, císařská, klášterská, mágová atd., pak německá, 

rakouská, holandská, skotská, turecká, kanadská, pensilvanská, vlaská 

(orthorosa, Weleš) atd., posléze břečťanolistá, zamodralá, tělná (Wn. 83.), 

zfialová, černá, trojbarvá, kropenatá, zimostrázná (immergrünende), 

beztrnná atd. – § Pro svou krásu a vůni růže obrazem jest mladosti, radosti 

a lásky, a bývala za starodávna posvěcena bohyni milosti. Pučte se jako 

růže vsazená při potoku. Br. Syr. 39, 17. Jako růže zkvetne poušť, a plésati 

bude. Iza. 35, 1. Čas růže přináší. Nepodobné pazdeří k té červené růži. Prov. 

Červený jako růže. Us. Krásná růže prší. Růže trhati když kvitnou. Brn. Růže 

sypati, růžemi cestu stláti. Pod růží mluviti, t. důvěrně, tajně, sub rosa. 

Aliter: = figurně, obrazně, bilblich. – § Růže = na tváři červenost, ruměnec, 

Rosen der Wangen. Tváří zmocnila se bledota, rtů svadnuly růže. Winař. 

Bohusl. 183. – § Impr. růže = jméno některých květů k růži poněkud 

podobných: a) růže z Jericha neb jerichová, lilium lesní, Geisblatt, 

Jelängerjelieber , Nachtschatten, Lonicera caprifolium, Linn., amomum, 

Reš. Aliter: Růže z Jericha, na pobřeží rudého moře a v písčinách 

palestinských rostoucí, Anastatica hierochuntina, L., Hufkraut, Rose von 

Jericho. β) růže bobková, der Rosenbaum, Lorbeerrose. Nerium oleander. 

Linn. Et W. – γ) růže svatomařská  neb svaté Máří, neb sv. Marie, panny 

Marie = slzičky P. Marie, Himmelsröslein, Marienröslein, lychnis 

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/slovniky/digitalni-kopie-detail/JgSlov03
https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/slovniky/digitalni-kopie-detail/JgSlov03
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coronaria. Ros. – δ) růže narcisová, hermodactylus, Zeitlose. Ros. Narcissus 

pseudonarcissus, L., gelbe Narzisse, Zeitlose – ε) růže pivoňková = pivoňka, 

paeonia officinalis. Sternb. cat. pl. – ζ) růže vodní, w. leknín. – η) růže 

cistová, cistus villosus. Sternb. cat. pl. – b) růže = co k růži podobno, n. p. 

papírová, hedvábná růže, eine Rose von Papier, Band usw. Na způsob růže 

řezaný kámen, neb ze sádry dělaná ozdoba též růže slove, Rose, Röschen. 

Povětrná růže, Windrose. D. Růže při udidle, die Rose an der Schaumkelle. 

Brn. Růže na parohu, die Rose am Hirschgeweihe. D. – § Med. Růže = 

zapálení kůže, od podobnosti že se zardí na tom místě jako růže, Erysipelas, 

die Rose, Rothlauf. Slove též oheň sv. Antonína, Antoniusfeuer, das heilige 

Feuer, mor. Nátka, nátkovice. D. Růže na noze (v. oheň pekelní.) Wq. 949. 

Růže (ohnivý vřed). Com. jan. 316. R. černá, die Brandrose, erysipelas 

gangraenosum. JA. R. obecná, e. vulgare, Id. R. počasná, e. chranicum, 

fieberlose Rose. Id. asturská, asturische Rose, lepra asturiensis. Id. R. 

vředovitá, rothlaufartiges Geschwür, erysipelas ulcerosum. Ib. R. zlá, 

bösartige Rose, E. ma.ignum. Id. Růže, neduh ovčí, das heilige Feuer. JA. o 

dob. 104. – § růže = čmejra, tok, měsíčné, Monatsflusz. D. – § Slc. růže = 

běhavka, červená nemoc, der rothe Bauchflusz. Brn. – § Obstetr. Rozvíjí se 

růže = otevírá se zámek (v připravujících bolestech). Us. – § svatá růže, 

nom. prop. Sanctae, Rose, die Rose, die Eigenname. Ros. 

RŮŽIČKA, y, f. (intens, nom. růže), Röschen, Röslein. Trní vydává růžičku, 

skořípka drahou perličku. Lom. Spanilý jako růžička. Ros. – § růžička = mák 

polní, Anemone. Sternb. cat. pl. – § polní růžička = hlaváček nachový, 

Adonis phoenicea, Adonis, Teufelsauge. Rostl. III. 27. et Wn. 112. – § obilná 

růžička, adonis auctumnalis, Linn., Herbstadonis. Brn. – § růžička, m., 

jméno české [cf. germ. Röfler]. Hudebník slavný Růžička nazval se Rosetti. 

Proch. 

11.) KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého. Praha: NLN, 2007, s. 
342, 453. 

 
590 NEZDRAVOST kožní onemocnění, kožní léze, svrab, lupénka, psoriáza, 
lepra, plíseň, lupy, erytrazma, erytém, vitiligo, prurigo, svědění, erysipel, 
růže, celulitida, panikulitida, impetigo, furunkl, opar, pásový opar, herpes, 
dermatitida, ekzém, trichofycie, afty, zážer, kopřivka, vyrážka, akné, 
trudovitost, nežid, černé tečky, uher, beďar, mazotok, seborea, vole, struma, 
cysta, puchýř, bradavice, mateřské znaménko, piha, rakovina kůže 
 
769 KAZ piha, mateřské znaménko, jaterní skvrna, lentigo, čočice, skvrna, 
makula, stařecká skvrna, stařecký pigment, oheň, růže, efelida, chloasma, 
leukoderma, névus, pigmentový névus, pigmentace, xanthom 
 

12.) MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. 
Praha: LNL, 2010, s. 429. 
 
Růže, stč. róže, ruože, odvoz. nč. růženec. P. róza, hl. róža, r. sln. roža, 
slc. b. sch. ruža. – z lat. rosa, vyslovovaného rōza. Růže byla typická 
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rostlina klášterních zahrad; v středověku byla pěstována i jakožto léčivá. 
Příbuzno je ř. σόδου t/v. Slovo „praevropské“. 
 

13.) Příruční slovník jazyka českého [online]. Praha: SPN, 1935–
1955 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: 
https://lexiko.ujc.cas.cz/texts/psjc.html 

růže, -e f. zahradní květina krásných a vonných květů. Mezi těmito 
stromy a stromečky pučely po pažitech skupeniny nejkrásnějších růží, 
stolístek bílých jako padlý sníh. Pfleg. Spatřil Marušku u keře růžového, nad 
nímž stála, jakoby rozmýšlela, kterou růži sobě utrhnouti. Jir. Za chvíli 
přišla jiná, ještě krásnější panenka, měla v ruce pěknou červenou 
růži. Erb. Buď v Čechách bílý den a plno růží kolem. Ner. Svou lásku slavík 
růži pěl. Mácha. Nechvílův Pepík nesl jako obyčejně před průvodem svatý 
kříž, ověnčený dělanými růžemi. Šmil. Setmívalo se už okolo v stromoví, ale 
nebe bylo ještě v samém ohni, všude jakoby růží nasypal. Svět. Vypadali 
[hoši] zdravě jako růže. Svět. Sklopila ta panna hlavu, začervenala se jako 
růže. Erb. Pospíchala k basénu cestou, vroubenou nízkými měsíčními 
růžemi, které kvetly od května až do mrazu. Til. Cos tropil, když jsem tě za 
vsí v úvozu, pod planými růžemi očekávala šípky? Čech. V lesích v tu dobu 
už kvetlo první jarní kvítí — žádný podběl, žádná sněženka, ale čemeřice 
černá, kterou tak překrásně lid nazval „růží vánoční“. V. Mrš. A vodní růže, 
paní tetičko, se vám nelíbí lekníny? Šrám. A co chvíli spatřili jsme keř 
alpských růží pěnišníků. Kun. A jak se ubírali všichni guirlandami bezů a 
pámelníků a růží jerišských a jasmínů, teplé vlny různých vůní zahrnovaly 
jejich tváře. Jes. Dvě laťové besídky se skrývaly v jasmínu a růžích z 
Jericha. Krás. Sedláci se scvrknou jako jerišská růže na suchu. Ner. Nemáte 
ustláno na růžích nedaří se vám dobře. Mrš. Za poměrů, jež nastanou vaším 
odchodem, nemohu se nadíti, že by mi tu kvetly růže že bych se měl 
dobře. Klost. Trpělivost přináší růže úspěch. Dyk. Tak tedy utíkal čas a 
Podhamerskému nepřinášel žádných růží. Klost. Přen. Vy, pane zahradník 
— začal [hrabě] německy voně k bělostné růži rozvité kamelie — u mého 
kamaráda v Mödlingu je vypsáno pěkné místo zahradníka. A. Mrš. Leknínu 
bílé růže se houpou na vodě. Vrch. Olšovský si takměř nevšímal své bývalé 
žačky Loty, která se za těch několik roků rozvinula v krásnou jarní 
růži. Pfleg. Tvá otrokyně růže vonná, bílá, mou musí býti. Vrch. Při měsíčku, 
má ty růže, dovezem se v chotí lůže. Čel. Zatím dorostla Amalie v plnou 
růži. Pfleg. Ty růže vonná v údolí slz a trudů lidských [o P. 
Marii]. Zey. Bot. rod keřů z čeledi růžovitých, Rosa. Růže šípková Rosa 
canina. Růže stolistá Rosa centifolia. Růže z Jericha kozí list 
obecný, Lonicera caprifolium n. choulivka jerišská, Anastatica 
hierochuntica. Růže slezová proskurník růžový. Zahr. růže čajové, čínské, 
mechové, měsíční, pnoucí, remontantní a j. D Kniž. červeně zabarvení. Tak 
horovala hraběnka, a blahé rozechvění vyloudilo na tváře její planoucí 
růže. Pfleg. Má [student] hřbitovní růže na tvářích nezdravou, hektickou 
červeň. Schein. Seděla na pohovce, jen na tvářích měla malé, plamenné 
růže. Kosm. Proti růžím západu již bíle srpek vystoupá. Krás. Červánků růže 
sosny v hlavách měly. Vrch. D mající podobu růže, něčeho kulatého n. 
paprskovitého, růžice. Díval se bezděky na plnou tu růži bodlákovou, 
podobnou jemnému kartáči. Herb. Co naproti jen holý skály basalt jen sem 
tam protkán růží netřesku, zde z půdy žírné rostly jabloně. Vrch. Tak zv. 
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„růže“ květákové nalézají pro svou výživnost a jemnou chuť rychlé 
obliby. Rublič. Střevíce jsou z laku, temná růže lesklých stužek na každém 
jich svlaku. Heyd. Nejstarším tvarem výbrusu [diamantu] je 
růže roseta. Nár. p. Magnetka přišla do jižní Evropy z východu, byla tu však 
zdokonalena na konci 13. věku spojením s růží větrnou růžicí. Bidlo-
Šus. Veliká okna a kulaté okno průčelní [růže] jsou rozdělena umělou 
kružbou roseta. Bidlo-Šus. Mysl. věnečkovitě rozšířená spodní část parohu 
jelena, daňka n. parůžků srnce, kterou paroh přisedá na pučnici; pouška 
kurovité zvěře. D nakažlivá kožní nemoc. Když se jí [ženě] do tváře dala 
růže, bez ošklivosti se na ni nemohla ani podívati. Prav. Lék. streptokokové 
nakažlivé onemocnění kůže, erysipel. 

14.) REJZEK Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 
2015, s. 551–552. 
 
růže, růžový, růžovka, růžice. Stč. róžě. Všesl. přejetí ze sthn. rōsa z lat. 
rosa tv. To nějak souvisí (také přejetí?) s ř. rhódon tv. (srov. 
rododendron), původ se hledá v Přední Asii. Srov. růženec, rozeta, 
rusalka. 
 
růženec ‘modlitební pomůcka z kuliček na řetízku’. Od růže podle něm. 
Rosenkranz (doslova ‘růžový věnec’) a střlat. rosarium tv. Série modliteb k 
Panně Marii je tu přirovnána k věnci růží. Tento způsob modlitby se 
v Evropě rozšířil ze Španělska (13. st.) a spojuje se s podobnými způsoby 
v islámu a buddhismu. 
 
15.) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: 
Academia, 2010., s. 370. 

 
růž | e, -e ž, <1> 1. ostnitý keř se zpeřenými listy a s velkými vonnými 
květy růz. barev: planá r.; osázet záhon r-mi; šípková r. 2. jeho květ: kytice 
rudých r-í 3. nakažlivá kožní nemoc: mít r-i v obličeji ◊ nemá na r-ích 
ustláno nežije se mu snadno; není r. bez trní (pořek.) příjemné bývá spojeno 
s nepříjemným; trpělivost přináší r. (přísloví) vyplácí se; -ičk | a, -y, ž 
zdrob. k 1, 2; -ový příd.: r-á kapusta s malými hlávkami na prodlouženém 
košťálu 
 
růženec, -nce, m modlitební pomůcka z kuliček na řetízku; soubor 
příslušných modliteb: modlit se r. 
 
růžice, -e ž  co tvarem připomíná (stylizovaný) květ růže: bot. listová r.; – 
směrová, větrná r. grafické znázornění světových stran, směru větrů ap. 
 
růžolící příd. kniž. mající růžové líce: r. chlapec 
 
růžov | ý příd. 1. k růže 1, 2: r. sad; – r. olej vyráběný z okvětních lístků 
růže 2. bledě červený: r-á stužka; lakovat na růžovo (i narůžovo), přen. expr. 
(záměrně) přikrašlovat (skutečnost) 3. radostný 1, šťastný 3, 2, příjemný, 
milý 2, optimistický: situace není r-á; r-é představy o světě ◊ dívat se na svět 
r-mi brýlemi optimisticky; vyspat se do růžova mít (po probuzení) dobrou 
náladu; -ě přísl.: r. červený; – nevypadá to příliš r. 
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16.) Slovník spisovného jazyka českého [online]. Praha: 
Academia, 1960 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: 
https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/ 

růže, -e ž. (z lat.) 1. ostnitý keř s lichozpeřenými listy a s velkými vonnými 
květy: plané růže; osázet záhon r-mi, roubovat r.; bot. rod Rosa: r. šípková; 
r. alpská; r. čajová čajovka 1 (zahr.); r. stolistá stolistka (zahr.); 
zahr. pnoucí r.; měsíční r.; remontantní r. 2. květ tohoto keře, zprav. plný 
květ jeho zahradnických sort: kytice rudých, bílých růží; začervenat se jako 
r.; umělá papírová r.; přen. kniž. na tvářích měla plamenné 

r. (Kosm.) ruměnec; ♦ nemá na růžích ustláno nežije se mu snadno; zde mu 

nepokvetou r. nebude mít úspěch; trpělivost přináší r. (přísloví) úspěchy; není 

r. bez trní (pořek.) příjemné, milé bývá spojeno s nepříjemným 3. řidč. co 
tvarem (kulatým a paprskovitým) připomíná květ rozkvetlé růže: r. 
netřesku (Vrchl.); bodláková r. (Herb.); větrná r. růžice; v neodb. názvech 

rostlin: vodní r. leknín; vánoční r. čemeřice černá; slézová r. proskurník; alpská 

r. název alpských červenokvětých druhů pěnišníku; dějep. (v heraldice) motiv ve 
tvaru stylizovaného pětilistého růžového květu s kališními lístky: pětilistá 
(rožmberská) r. rožmberský znak; hist. páni z Růže z Rožmberka, 
Rožmberkové 4. nakažlivá kožní nemoc: dostat růži do 
nohy; med. erysipel; → zdrob. růžice v. t.: k 1-3 růžička, řidč., poněk. 
zast. růžinka, -y ž.: červená jako r.; zapýřit se jako r.; přen. zř. hleděl na svou 

r-nku (Jir.) mladou dívku; – rozebrat květák na r-čky; ♦ zast. děvčatům r-čky 

sázet (Něm.) lichotit; příd. růžičkový: r. ornament; zahr. r-á kapusta s 
drobnými hlávkami, vyrůstajícími na prodlouženém košťálu 

17.) ZAORÁLEK, J. Lidová rčení. Praha: Aurora, 1947, s. 310, 253, 
310, 310, 310. 
 
až se bude bílá růže červenat = nikdy Kt × pod růží mluvit = důvěrně, 
tajně, beze svědků; ale též: obrazně mluvit Srn, Ký; Fl: latins. 

pazdeří s růží srovnávati = nesprávně posuzovat J (V), Č; Fl (XVI.) a 
Srn a Ký a Č: „Nepodobno pazdeří k té červené růži“ 

růže jí tam nekvetou = nedaří se jí tam PS (J. Klicp.) 
† víti růže = žíti v dostatku a v pohodlí Ký 
 
nemít na růžích ustláno = nemít příjemný, snadný život Kt, VT 
× chodit po (samých) růžích = dobře se míti Fl (XVI.); Fl: němec. 
 
růžičky – někomu – sázet = lichotit někomu (obyč. hoši dívkám) Ná 
(často) 
 


