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Abstrakt (česky) 

Cílem práce je analýza jazyka čtyř obyvatel obce Písek a jedné obyvatelky 

obce Návsí v české části Těšínska a zmapování jeho stavu u tří generací. Úvodní 

část je věnována těšínskému nářečí. Stručně je vyložena historie Těšínska 

v kontextu jazykového vývoje oblasti, dále je představena historie výzkumu 

těšínského nářečí. Později jsou vyjmenovány znaky těšínského nářečí, 

nejdůležitější rozdíly vůči spisovné polštině i češtině. 

Analýza se věnuje promluvám obyvatel obcí Písek a Návsí nahraným 

autorem s rozborem mj. z hlediska jazykové variace mezi zástupci nejstarší, 

střední a mladší generace jedné rodiny. Jazyk mluvčích je porovnán jednak se 

znaky nářečí vymezenými v úvodní části, jednak mezi sebou z hlediska 

jazykového systému a slovní zásoby, vlivů různých variet češtiny, polštiny a příp. 

dalších jazyků. Rozbor je následně doložen přepisem krátkých ukázek z promluv 

obyvatel. Na závěr je stručně popsán vztah respondentů k nářečí, spisovné češtině 

a polštině. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The aim of this thesis is to analyse the language of four inhabitants of the 

village of Písek and one inhabitant of the village of Návsí in the Czech part of 

Teschen Silesia and to map its state in three generations. The introductory part is 

devoted to the Teschen Silesian dialect. The history of Teschen Silesia in the 

context of the linguistic development of the region is briefly presented, as well as 

the history of research on the Teschen Silesian dialect. Later on, the features of 

the Teschen dialect are listed, as well as the most important differences from 

standard Polish and Czech. 

The analysis is devoted to the speeches of the inhabitants of the villages of 

Písek and Návsí, recorded by the author and analysed, among others, in terms of 

linguistic variation between the representatives of the oldest, middle and younger 

generations of one family. The language of the speakers is compared both with the 



 

 

dialect features defined in the introductory part and with each other in terms of the 

language system and vocabulary, the influences of different varieties of Czech, 

Polish and possibly other languages. The analysis is then supported by transcripts 

of short extracts from the speeches of the inhabitants. Finally, a brief description 

of the respondents’ relationship to the dialect, standard Czech and Polish is given. 
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1 Úvod 

 

Česká část Těšínska patří k evropským regionům na rozhraní několika 

států a několika kulturních či národních živlů, které měly vliv na jeho historii. 

Tento vliv přetrvává i v současnosti zejm. v případě živlu českého a polského. Za 

jednu z výrazných stop této pestré historie lze považovat jazyk, jímž se obyvatelé 

českého Těšínska dodnes dorozumívají. V této jazykové varietě nacházíme prvky 

české, polské, ale v menší míře také německé či jiné. 

Těšínské nářečí patří již delší dobu k mým velkým zájmům. Díky častým 

pobytům na Těšínsku jsem se jej aktivně naučil, a mohl tak proniknout blíže i do 

atmosféry tohoto v mnoha ohledech zajímavého koutu Česka i Evropy. 

Cílem této práce je tedy podání svědectví o jazyce tří generací obyvatel 

okolí města Jablunkov na Těšínsku, konkrétně obcí Písek a Návsí, a částečně také 

o jejich vztahu k nářečí. 

Na začátku práce je stručně vyložena historie Těšínska a později historie 

výzkumů těšínského nářečí. Dále jsou vyčteny charakteristické znaky těšínského 

nářečí s ohledem na celou oblast Těšínska, nejen na Jablunkovsko. 

Praktická část práce pak obsahuje rozbor jazyka výše zmíněných obyvatel 

obcí Písek a Návsí na příkladu jedné rodiny společně s dlouholetou rodinnou 

známou. Nejdříve je provedena analýza jazyka zkoumaných mluvčích na základě 

charakteristiky z teoretické části. Následně je analýza doložena kratšími ukázkami 

z mluveného projevu každého z nich. Na závěr se krátce zmíním o vnímání nářečí 

a jiných jazykových variet používaných na Těšínsku zkoumanými mluvčími. 

Věřím, že i tato práce přispěje k již dnes velkému množství výzkumu 

těšínského nářečí, resp. dorozumívacího prostředku, který z něj postupně vznikl, 

ale v němž stále jasně vidíme nářečí jako základ. 
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2 Vymezení a stručná historie české části Těšínska 

 

Těšínsko je historické území, které je dnes rozděleno mezi dva sousedící 

státy, Česko a Polsko. Jeho česká část je ohraničena na západě řekou Ostravicí, na 

jihu pak vede historická hranice Moravskoslezskými Beskydy jižně od Starých 

Hamrů, Dolní Lomné a Mostů u Jablunkova. Dále se jeho hranice shodují se státní 

hranicí Česka s Polskem, resp. Slovenskem. Na polské straně sahá historické 

Těšínsko na severu zhruba po město Strumień, na východě po město Bílsko-Bělá. 

Do konce 1. světové války tvořila česká i polská část tohoto území jeden 

celek, na nějž měl nemalý vliv jak český, tak polský, německý či židovský živel, 

což se podepsalo mj. i na jazyce původních obyvatel. Níže proto uvádím přehled 

nejdůležitějších faktů z historie tohoto regionu. 

Náhled českých a polských historiků na dějiny Těšínska se dodnes liší. 

Podle českých historiků bylo kupříkladu Těšínsko do 13. století střídavě pod 

českou a polskou nadvládou, zatímco polští historici tvrdí, že zde v té době vládli 

polští Piastovci. V této práci proto vycházím z  publikace Polsko-czeskie 

pogranicze na Śląsku Cieszyńskim: Zagadnienia językowe Prof. Janiny Labochy 

z r. 1997, která se v příslušných kapitolách drží Nástinu dějin Těšínska z r. 1992, 

na němž se podíleli historici z obou zemí. 

Podle některých zdrojů byli prvním slovanským kmenem na dnešním 

Těšínsku Holasici/Holešici (pol. Gołężycy), kteří jsou v českých publikacích 

považovány za český kmen, v polských za polský. Podle jiných teorií obývali toto 

území Opolané či příbuzní Vislanů. 

Již od 11. století bylo Těšínsko součástí Polska. Nejstarší zmínka o hradě 

Těšíně pak pochází z roku 1155. Prvním těšínským knížetem a zakladatelem 

těšínské linie Piastovců byl Měšek. O těšínském knížectví jako samostatné 

politické jednotce lze mluvit od roku 1290, kdy Těšín získal městská práva. 

Česká část Těšínska byla ve středověku rozdělena mezi Těšínské  

a Ratibořské knížectví. Jelikož Těšínské knížectví v té době spadalo pod 

Vratislavskou diecézi, bylo osidlováno především z polské strany. Osadníky sem 

tak přivedli např. benediktini z Krakova, velké osidlování probíhalo ve  

2. polovině 13. a ve 14. století. Na začátku 14. století bylo město Bílsko 
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kolonizováno Němci, další vliv na obyvatelstvo měla i valašská kolonizace na 

přelomu 15. a 16. století. 

Těšínští Piastovci vládli na Těšínsku do smrti kněžny Alžběty Lukrecie 

roku 1653, kdy Těšínské knížectví připadá Habsburkům. Po rakousko-pruských 

válkách o Slezsko se stává částí tzv. Rakouského Slezska (Labocha 1997, s. 53-

63). 

Zásadní vliv na další dějiny Těšínska měl, tak jako i na jiné části 

Habsburské monarchie, Toleranční patent a zrušení poddanství císařem Josefem 

II. roku 1781, tím spíše, že část obyvatel Těšínska byla a dodnes je katolická, část 

protestantská. O rok později vzniká jako nová samostatná jednotka Moravsko- 

-slezská gubernie s hlavním městem Brnem, do níž je začleněno i Těšínsko. 

Ve 40. letech 19. století nastává hospodářská krize způsobená neúrodou, 

v jejím důsledku hladem a velkou úmrtností. Postoje obyvatel se proto postupně 

vyostřují. Revoluce ve Vídni 1848 je poté signálem také pro revoluci na Těšínsku. 

Začíná zde povstání rolníků, díky němuž jsou později zrušeny poslední zbytky 

poddanství. Rakouské Slezsko poté opět získává i politickou autonomii. 

V této době se zde rodí i první národní hnutí nejdříve mezi inteligencí, 

poté se rozšiřuje i do nižších vrstev. Dává si za cíl posílení slovanského národního 

povědomí, stejně jako šíření vzdělání v češtině a polštině. V květnu 1848 tak 

vzniká časopis Tygodnik Cieszyński (později Gwiazdka Cieszyńska) jako první 

informační zdroj ze strany národního hnutí na Těšínsku. Tento časopis nejdříve 

nabádal ke spolupráci v rámci slovanských národů (např. s národním kroužkem 

české mládeže), protože německá menšina usilovala o zavedení němčiny jako 

úředního jazyka. 

Polština je povolena roku 1848 v lidových školách, postupně i ve správě  

a soudnictví, což umožňuje vznik prvních polských učebnic a šíření jazyka. Roku 

1851 je však polština ve správě opět zakázána a její pozice se zlepšuje či zhoršuje 

podle vnitřních změn. Od 60. let 19. století se polské hnutí může opět rozvíjet. 

Tehdy se upevňují i kontakty s Haličí a Krakovem. Přijíždějí sem páni z Haliče, 

díky čemuž se těšínští bohatí rolníci dostávají do čela národního hnutí. Mezi jeho 

nejdůležitější úspěchy patří založení instituce Macierz Szkolna dla Księstwa 

Cieszyńskiego roku 1885, jež rozvíjela polské školství. 
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I německá menšina, tvořící v té době 15 procent obyvatelstva, usiluje o svá 

práva. Po vydání nové ústavy 1867, kdy se Rakouské Slezsko stává samostatnou 

politickou jednotkou, začínají Němci vydávat časopisy pro proněmecky 

orientované vesnické obyvatelstvo. 

Národní povědomí obyvatel ovlivňuje i tehdejší rakouská státní politika, 

jež prosazovala vyšší pozici němčiny. V továrnách pracovali na vyšších místech 

Češi vzdělaní v Moravské Ostravě, zatím co fyzické práce vykonávali obyvatelé 

z Haliče z okolí Živce, tedy z oblasti východně od Těšínska, kteří se rychle učili 

česky. 

Působení českého národního hnutí má po jistou dobu menší význam než 

polského. Až v roce 1894 začínají vycházet Noviny Těšínské, čímž začíná růst na 

počátku 20. století český vliv na západě regionu. Přispívají k tomu novináři, 

spisovatelé a čeští učitelé. 

Právě koncem 19. století roste hospodářský a strategický význam Těšínska 

ve střední Evropě např. díky Bohumínu, který se stal významným železničním 

uzlem v rámci celé střední Evropy. S tím sílí i činnost proti polské národní 

identitě. Podílejí se na ní jednak Němci, kteří mj. přesvědčují obyvatelstvo  

o nezávislé slezské identitě, avšak směřované proněmecky. Kromě toho rostou 

v 80. letech 19. století tendence vrátit Těšínsko k zemím Koruny české. Kromě 

Novin Těšínských začíná vycházet roku 1898 časopis Slezská matice osvěty 

lidové pro Knížectví Těšínské. Organizace Matice osvěty lidové zakládá české 

školy. Ozývá se stále více hlasů, že obyvatelé Těšínska jsou zpolonizovaní 

Moravané, a postupně vzniká ekonomický nátlak, aby rodiče posílali děti do 

českých škol. 

Důvodem těchto sporů byl záměr Čechů získat Těšínsko pro nový český 

stát, zatímco Poláci oponovali národnostním složením Těšínska, kde Poláci stále 

převažovali. Ačkoli v porovnání sčítání lidu z let 1900 a 1910 Poláků mírně 

ubylo, stále jich zde žilo 49 procent, Čechů pak 27 procent, imigrantů 25 procent 

a Němců 24 procent (Labocha 1997, s. 73). 

Když po 1. světové válce vzniká samostatné Československo a Polsko, 

jsou zahájena jednání o příslušnosti Těšínska. Proto je 5. 11. 1919 v Ostravě 

podepsána smlouva, podle níž patří okres Těšín a většina okresu Fryštát Polsku, 

zatímco okres Frýdek a malá část okresu Fryštát patří Československu. Obě strany 
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ji však vidí jako dočasnou, především pak Československo, které počítalo 

s podporou Francie při začlenění celého Těšínska do svého území. 

Polsko uspořádalo na celém Těšínsku volby, s čímž československá strana 

nesouhlasila. Proto vyjadřuje ČSR ve Varšavě diplomatický protest. Po jeho 

odmítnutí obsazuje 21. 1. 1919 československá armáda pod vedením plukovníka 

Šnejdárka sporná území východně od stanovené demarkační linie. 

V Paříži je později 3. 2. 1919 vytvořena nová demarkační linie v blízkosti 

košicko-bohumínské železnice. Poté zde probíhá mírová konference, na níž mají 

obě strany mnoho argumentů. Podle polské strany hraje nejdůležitější roli 

národnost. Naproti tomu česká strana argumentuje, že ne každý, kdo mluví 

polským nářečím, je polské národnosti. Kromě toho byly argumenty české strany 

hospodářské a politické (košicko-bohumínská železnice, těžba uhlí). 27. 9. 1919 je 

rozhodnuto o plebiscitu na sporném území, který však nakonec neproběhl, jelikož 

právě tehdy byly česko-polské spory velmi napjaté. 

Definitivní rozhodnutí tedy padlo 28. 7. 1920 v Paříži. Polsku byl přidělen 

jen okres Bílsko a část Těšína, který byl rozdělen mezi oba státy. Československu 

připadá západní část regionu (Labocha 1997, s. 64-75). 

Polská část Těšínska se poté začíná přirozeně integrovat s novým, 

samostatným polským státem, zatímco československá část se rozvíjí samostatně. 

Původní obyvatelé dostávají československé občanství. Poláci se stávají 

národnostní menšinou, díky čemuž mají právo na vlastní hospodářskou, kulturní, 

vzdělávací a další činnost. Vzniká proto řada sdružení a spolků a začíná vycházet 

také několik polských periodik s různou tematikou. Od připojení regionu k ČSR 

začíná klesat počet Poláků: Podle sčítání lidu z r. 1921 tvoří Poláci 38,4 procent 

obyvatelstva, avšak roku 1930 35,3 procent (Labocha 1997, s. 78). 

Ve 2. polovině 30. let se Poláci začínají dožadovat autonomie kvůli 

vyřešení sporů na Těšínsku. Roku 1937 vzniká komise, v jejímž čele stojí Polská 

socialistická dělnická strana. Komise se obrací na vládu, aby v deklaraci  

o menšinové politice vzala v úvahu požadavky polské menšiny. V březnu 1938 

pak vzniká Nadstranický národní svaz Poláků v Československu, který usiloval  

o autonomii pro Poláky na Těšínsku. Tomu však zabraňuje Mnichovská dohoda. 

V noci ze 30. 9. na 1. 10. 1938 podává polský velvyslanec ultimátum, aby 

byly okresy Český Těšín, Fryštát a malá část okresu Frýdek připojeny k Polsku. 
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Právě těchto území se Polsko dožadovalo po 1. světové válce. Je zde zaveden 

polský úřední jazyk, je zakázáno české školství a činnost českých organizací, část 

Čechů se musí odstěhovat. Poláci připojení k Polsku nejprve vítají, avšak zklame 

je chování vůči Čechům. Ti naopak obviňují právě místní Poláky ze všeho 

negativního, což vede k dalšímu vyostření sporů. 

Od 1. 9. 1939 je region okupován Německem, okresy Těšín a Fryštát jsou 

začleněny do Třetí říše jako Kreis Teschen. Nejvíce represí se v této době dotýká 

Poláků. Je zrušeno polské školství a Těšínsko je viděno jako německé území. 

Po 2. světové válce Československo prohlašuje, že hranice z 1. republiky 

jsou nenarušitelné, Polsko naopak očekává návrat hranic z let 1938-1939.  

10. 3. 1947 je nakonec podepsána smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi 

Polskem a Československem. Dodatek k ní určuje i politická, kulturní  

a hospodářská práva Poláků v Československu. V tomtéž roce vznikají i nové 

polské organizace: Polský kulturně-vzdělávací svaz (Polski Związek Kulturalno-

Oświatowy) a Sdružení polské mládeže (Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej). 

Od roku 1951 funguje v Českém Těšíně i polská část divadla. 

Po nástupu komunistického režimu v Československu je kladen velký 

důraz na rozvoj průmyslu a hornictví. Původně polské obce jsou proto 

vylidňovány, přicházejí sem obyvatelé z celé tehdejší republiky. Tím pádem jsou 

polské školy pro mnohé Poláky vzdálenější. Toto vše napomáhá asimilaci polské 

menšiny, k níž přispívají i stále přetrvávající česko-polské stereotypy. Oproti roku 

1950, kdy v regionu žije 37 procent Poláků, roku 1980 je to již jen přibližně 10 

procent. Manželství jsou ze 75 procent míchaná a mladí se často integrují 

s většinovým českým prostředím (Labocha 1997, s. 80). 

Polsko-české vztahy se zlepšují až v poslední době od sametové revoluce, 

což je ovlivněno i větší prostupností hranic a mizením stereotypů díky změně 

nálady ve společnosti. Vznikají nové polské organizace, které často spolupracují 

přes hranice s polskou stranou (Labocha 1997, s. 76-81). Díky tomu je dnes 

Těšínsko v určitém ohledu opět jeden region, tentokrát v rámci otevřené Evropské 

unie. 
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3 Stručná historie výzkumu těšínského nářečí 

 

Obyvatelé Těšínska se dodnes dorozumívají těšínským nářečím, resp. 

podle některých jazykovědců tzv. mluvou po našimu, která z tohoto nářečí 

vychází. Stejně jako samotná oblast, i těšínské nářečí bylo po několik desítek let 

předmětem česko-polských sporů, a to i na odborné úrovni. 

 

Historie výzkumu těšínského nářečí sahá do 2. poloviny 19. století, kdy se 

obecně rodí i polská dialektologie. Jako jeden z prvních zkoumal těšínské nářečí 

Polák Lucjan Malinowski, který kromě toho zaznamenával i vyprávění či lidové 

písně a pokusil se rovněž stanovit česko-polskou etnografickou a jazykovou 

hranici. Podle jeho žáka Jana Bystroně, který se těšínskému nářečí věnoval v 80. 

letech 19. století, leží tato hranice dále na západ. V této době vychází i první česká 

publikace, kde nacházíme zmínku o těšínském nářečí, a to Dialektologie 

Moravská K. Bartoše (1886). Autor v ní zahrnul do lašských nářečí i úzký západní 

pás Těšínska. 

Na začátku 20. století publikuje polský dialektolog K. Nitsch rozsáhlou 

práci Dialekty polskie Śląska (vyd. 1909, 2. vyd. 1939). Popisuje zde i těšínské 

nářečí a také on se pokouší stanovit západní hranici polštiny. Podle něj však jde  

o hranici mezi polštinou a úzkým pásem přechodového česko-polského dialektu. 

Této problematice se později věnuje i v dalších pracích. 

V českém prostředí vychází další publikace se zmínkami o těšínském 

nářečí až v roce 1934 a to studie B. Havránka v publikaci Československá 

vlastivěda III. Jazyk. V části o lašských nářečích je zde popsáno i západotěšínské 

nářečí, přičemž autor se často odvolává na Nitschovy práce. 

Od té doby zájem českých jazykovědců o těšínské nářečí roste. V březnu 

1937 vzniká komise s cílem vědecky a přesně prozkoumat nářečí československé 

části Těšínska a sousedních oblastí. Tímto byl pověřen dialektolog A. Kellner. 

V letech 1937-1938 prováděl výzkum v okresech Fryštát, Český Těšín, Frýdek  

a Čadca. 

Výsledkem tohoto výzkumu je dvoudílná monografie Východolašská 

nářečí (vyd. 1946 a 1949), dodnes cenné pojednání o těšínském nářečí. V 1. části 

se věnuje postupně fonetice, slovotvorbě, flexi a skladbě nářečí, zejména pak 
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fonetice. Ve 2. části pak autor interpretuje jazyková fakta. Dělí nářečí oblasti na 

tři skupiny: fryštátskou, těšínskou a jablunkovskou, přičemž jazyk obyvatel okolí 

Bohumína, Nýdku a Jablunkova vyděluje jako samostatné jednotky. 

Poté se vyjadřuje k problematice východní hranice češtiny, o níž dříve 

psali i polští jazykovědci. Na západ od těšínské a fryštátské skupiny nářečí podle 

něj leží tzv. západní okrajový pás, tedy přechodové pásmo česko-

východolašských nářečí. Nitschova hranice je podle Kellnera „západní hranice 

západního okrajového pásu, který znamená přechod mezi jazykovou oblastí 

polskou a českou“. Těšínská, resp. podle autorovy terminologie východolašská 

nářečí, autor označuje jako typická přechodová česko-polská nářečí. Dále 

vyslovuje názor, že se jedná původně o česká nářečí, která byla ovlivněna 

polštinou až v 17. století přílivem polského obyvatelstva. 

Polští jazykovědci s tímto tvrzením polemizovali, jelikož podle nich 

nebylo podloženo jazykovými fakty. Na druhou stranu čeští autoři vnímají 

těšínské nářečí jako původně české, ač v jejich současnosti má již polské jazykové 

znaky. 

Po 2. světové válce vzniká v Brně při Slovanském semináři Filozofické 

fakulty samostatná komise vedená A. Kellnerem. Jako hlavní cíl si stanovuje 

pokračování výzkumu na Těšínsku a historickou interpretaci jazykových faktů. 

Rozsah a cíle těchto výzkumů zformuloval později roku 1966 i B. Téma, autor 

největšího množství prací o různých aspektech těšínského nářečí. 

I po roce 1945 vycházejí články a publikace věnované těšínskému nářečí 

z různých stran. Fonetice je věnováno spíše méně pozornosti, a to především 

různým konkrétním zvukovým vlastnostem nářečí. Tak např. A. Kellner píše  

o fonematickém statusu hlásky [x], polský jazykovědec J. Basara  

o labializovanosti [o] na začátku slova. M. Romportl se začátkem 50. let zabývá 

délkou samohlásek, melodií a přízvukem v jablunkovském a těšínském nářečí. 

Skladbě se věnuje E. Lotko např. v článcích Interjekční věty 

v západotěšínských nářečích (1959) či Infinitiv příslovečný v nářečích na 

Těšínsku (1962). O problematice druhého zmíněného článku vydává roku 1964  

i samostatnou publikaci. 

Velká pozornost je naproti tomu věnována slovní zásobě nářečí. A. Kellner 

v článku K slovníkovému rozrůznění východolašských nářečí (1947) upozorňuje, 
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že slovní zásoba jednotlivých mluvčích se neliší jen geograficky, ale i podle 

jiných činitelů, např. prostředí, povolání či národnost. V Jazykovém atlase Slezska 

(Atlas językowy Śląska) A. Zaręby se objevuje i materiál ze čtyř vesnic 

v československé části Těšínska: Šunychlu, Horní Suché, Dolní Datyně  

a Komorní Lhotky. 

Mezi další polské jazykovědce, kteří se věnovali těšínskému nářečí, patří 

F. Bizoń nebo J. Basara. Druhý zmíněný vydává roku 1975 knihu, v níž se zabývá 

především zeměpisnými rozdíly ve slovní zásobě, lexikální vlivy češtiny, 

slovenštiny a němčiny. Součástí této knihy jsou i nářeční texty, slovník a mapy. 

Práci o pastýřské kultuře a slovní zásobě s ní spojené vydává J. Skulina.  

B. Téma píše o německých výpůjčkách, charakteristice jazyka (zejm. slovní 

zásoby) různých sociálních a pracovních prostředí. Věnuje se podrobněji např. 

mluvě hutníků, žáků škol, rolníků, železničářů, horníků, žen v domácnosti, pekařů 

aj. Zkoumá i vliv nářečí na spisovnou češtinu a naopak. 

Nepřímo se těšínského nářečí týkají i publikace primárně na jiná témata. 

Jmenujme např. práci S. Bąka o slezských dialektech (1974) nebo Dějiny českého 

jazyka ve Slezsku a na Ostravsku A. Knoppa, A. Lamprechta a L. Pallase (1967). 

Výzkum těšínského nářečí provádí i Folkloristická sekce při Hlavní radě 

Polského kulturně-vzdělávacího svazu v Českém Těšíně (Sekcja Folklorystyczna 

przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego  

w Czeskim Cieszynie). Příkladem může být např. dvoudílná monografie Płyniesz 

Olzo (1970 a 1972, vydána znovu 2016) redigovaná K. D. Kadłubcem, kde 

nacházíme články folkloristického charakteru o materiální i duchovní kultuře 

obyvatel regionu, dále nářeční názvy, výrazy, písně a přísloví. 

Další práce vydává přímo K. D. Kadłubiec. V publikaci Gawędziarz 

cieszyński Józef Jeżowicz (1973) uvádí nářeční texty vyprávěné lidovým 

vypravěčem Józefem Jeżowiczem z obce Košařiska, dále pak jazykovou 

charakteristiku jeho nářečí a folkloristické komentáře k jednotlivým textům. Mezi 

další Kadłubcovy práce z oblasti folkloristiky, dialektologie a historie jazyka patří 

Górniczy śmiech s podtitulem Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego 

(1995) nebo kniha Skoro Zapómniane (2002), která obsahuje přepsané vyprávění 

horníků o životě v regionu. 
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Za zmínku stojí i práce J. Ondrusze, sběratele přísloví a lidových 

vyprávění. Mnoho prací dalších autorů pojednává i o názvech z české části 

Těšínska. 

V současnosti se výzkumu nářečí na Těšínsku věnují např. I. Bogoczová  

a M. Bortliczek, autorky publikace Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva 

Těšíňanů v ČR) z roku 2017, která obsahuje podrobnou analýzu jazyka žáků 

místních polských základních škol a Polského gymnázia v Českém Těšíně.  

I. Bogoczová se výzkumu těšínského nářečí a jazyka obyvatel Těšínska věnuje již 

dlouhodoběšji (viz např. brožurku "Jazyková komunikace mládeže na 

dvojjazyčném území českého Těšínska: zpráva o dotazníkovém průzkumu  

z r. 1991. 

K dalším poměrně nedávným publikacím týkajícím se těšínského nářečí 

paatří i dotazníkové výzkumy Slezského zemského muzea (dříve Slezského 

ústavu Československé akademie věd). Jako příklad uvádím publikaci Národně 

jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky 

vydanou v r. 2000, kde nacházíme kapitolu věnovanou vztahu obyvatel českého 

Těšínska k místnímu nářečí. 
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4 Charakteristika těšínského nářečí 

 

Základem dnešního běžného dorozumívacího prostředku obyvatel 

Těšínska je těšínské nářečí, patřící do širšího slezského jazykového areálu, jehož 

větší část se nachází v Polsku. Na území České republiky sousedí s centrální 

(ostravskou) podskupinou slezských dialektů, na území Polska poté se slezskými 

a malopolskými dialekty polštiny. Má řadu rysů, které najdeme v sousedních 

slezských či moravských nářečích, ale také mnoho dalších, které přiřazují těšínské 

nářečí k polskému národnímu jazyku. 

K charakteristickým znakům těšínského nářečí patří podle publikace Jazyk 

příhraničního mikrosvěta I. Bogoczové a M. Bortliczek tyto (Bogoczová – 

Bortliczek 2017, s. 28-33): 

„Samohlásky v těšínském nářečí jsou pouze krátké, chybí zde česká 

fonologická délka. Jsou to: ústní a, e, i, y, o, u, ů (samohláska prostřední mezi  

o a u) a nosové y̨ a ų̊ (ćy̨ški, gy̨śi, vų̊ski, kśų̊ški). Nosovost se uvnitř slov 

zachovává zpravidla v pozici před následující souhláskou úžinovou, v jiném 

případě se rozkládá (vyntka, pořůndńe). Na konci slova se nosové ę vyslovuje 

ústně (např. zájmeno śe/se, mům chałpe; na Jablunkovsku chałpym, kolem 

Bohumína chałpa), nebo se rozkládá na ym (jo ńesym, kupjym). Ve slovese „být“ 

se objevuje ústní e i uvnitř slova (bedym, beʒ́eš, beʒ́e…). Nosové ų̊, není-li před 

souhláskou úžinovou, má asynchronní výslovnost ům/ůn (zůmb, kśůnc, 

poćůŋgym, ůńi ńesům). Pokračováním dlouhého a je samohláska o (ptok, jo), 

která se před souhláskami m a n mění na ů (dům, mům, zůmek, cygůn); tutéž 

samohlásku najdeme veslovech kůń (ze starého kóň/kuoň); ůn, ůna, korůna aj.  

V hlásku y (i) přechází e (původem jať), např. śńyg, chlyb, Ńymjec, vjyńec nebo 

Ńimjec, vińec). Starší téžeslabičná skupina aj se realizuje jednou jako aj (vajco), 

jindy jako ej (nejdelšy, poʒ́ivej śe, ńeśpjyvej). Před náslovnou samohláskou se 

může objevit protetické neslabičné u (obouretné, zde označované písmenem ł),  

a to zejména v části jablunkovské (łokno, łobrozek, do łoka, łostatńi). Ve shodě  

s polským národním jazykem je na Těšínsku výsledek změn hláskových skupin ve 

slovech jako kráva/kravka, hlava/hlávka s o/ů (polský pravopis: krowa/krówka, 

głowa/główka), nikoli s a/á, jak to má český národní jazyk. Polská je také již 
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zmíněná přehláska samohlásky e (jatě) před souhláskou tvrdou v a nebo o (śano, 

mjara, bjoły, viʒ́oł, ale naśyńi, zmjeřić, vybjelić, viʒ́eli). 

V konsonantismu nacházíme palatální ś, ć, ź a ʒ́ (śeʒ́eć, ʒ́ecka, źimjoki); 

jen na Jablunkovsku mají tyto hlásky specifickou výslovnost směřující k š, č, ž  

a dž/ǯ (šieǯieč, ǯiecka, žimjoki; ježǯim, choǯim, viǯim, pjyrši), čemuž se říká 

šiakání. Hranice mezi šiakajícími a nešiakajícími těšínskými subdialekty probíhá 

přibližně v okruhu obce Hrádek ve Slezsku, tzn. že Milíkov, Košařiska, Návsí, 

Jablunkov, Bocanovice, Písek, Bukovec, Mosty u Jablunkova, Hrčava a obě 

Lomné patří již k území s touto zvláštností. Toto specifikum se, jak již bylo 

uvedeno, vyskytuje také v sousedních nářečích Čadce a okolí a souvisí  

s obecnějšími polskými nářečními změnami v oblasti konsonantismu (jde o různá 

vyrovnání v řadách souhlásek š, ž, č, ǯ; ś, ź, ć, ʒ́ a s, z, c, ʒ) mazurováním, 

typickým pro část polských dialektů. Na Jablunkovsku se taky důsledněji rozkládá 

původní nosovka ę na ym/yn (na chfilym, mům starkym na Mostach; ǯifčin), také 

se tam častěji vyslovuje měkké i v místech, kde se jinde vyslovuje i tvrdé – kromě 

uvedených příkladů na skupiny ši, či, ži a ǯi se s ním setkáváme ve skupině ři 

(vařim, mjeřim, vjeřim), po j (dojim, stojim) či po retnicích (pravim, ńic/ńiʒ 

ńerobim). Jak již bylo zmíněno, na protějším konci českého Těšínska, konkrétně 

na Bohumínsku, koncové ę přechází v a (předoł chałpa, mo ʒ́ołcha). Na Těšínsku 

se dále vyslovuje praslovanské g beze změny v h (noga, gora, gavrůn); je zde 

zachována hláska ʒ (na noʒe, saʒe, mjeʒa) a frikativní výslovnost hlásky ř – ta na 

jiném území polského národního jazyka přechází ve znělé poloze v ž, v neznělé – 

v š (pravopisně pokaždé rz). Takováto neortoepická – z polského hlediska – 

výslovnost se objevuje i v projevech, které jsou zamýšleny jako spisovně polské, 

čímž se prozrazuje jazykový původ mluvčích. Na Těšínsku se vyslovuje po ř jak  

i (gřib), tak y (řykać), což je také vzácnost. Obě i se vyskytují rovněž po velárách 

(vjelki, s kijym, dłůgi, sagi, gřychi, vedle ńimogym, ze synkym, chynym). 

Skupiny sr, zr se vyslovují „českým“ způsobem, tedy jako stř, zdř (střoda, 

zdřadło). K depalatalizaci retnic zde nedošlo; jejich výslovnost je však spíše 

asynchronní, tj. skrze j (vjerny, mjy̨so, pjyři, bjerym), nikoli jednoznačně měkká 

(v´erny, m´y̨so, p´yři, b´erym). Pouze před měkkým i jsou tyto hlásky výrazně 

měkké (v´iʒym, rob´iĺi, ńep´ij atd.)“ (…) „Skrze i-ový prvek (jotu) se také 

vyslovuje kjery, kjedy apod. Hláska l má před samohláskou i měkkou poziční 
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variantu (robiĺi), jinak se vyslovuje běžným způsobem (ve škole, na polu). Ve 

slovech jako škoła, do głovy aj. je obouretné, neslabičné u (jako např. ve slově 

auto). Příznačná je progresivní asimilace znělosti typu kfjotko, tfardy, čfortek, 

pro češtinu nezvyklá, a nepřítomnost slabikotvorných hlásek r a l (vilk, pełny, 

vełna, sfeter, śyrp, torg, kark, marekfja). 

Výslovnost na mezislovním předělu před následnou samohláskou nebo 

znělou souhláskou výrazně tíhne ke znělosti (tag ńemův, syneg a ʒ́ełucha, akurad 

mje ńiʒ ńima). 

Některá podstatná jména mají v těšínském nářečí jiný mluvnický rod (ta 

dorta, tyn fazol), každé substantivum má však bez ohledu na mluvnický rod  

v množném čísle stejné koncovky ve 3., 6. a 7. pádu (synkům, starkům, ʒ́eckům;  

o synkach, starkach, ʒ́eckach; ze synkami, starkami, ʒ́eckami). Ve 2. pádě  

mn. č. je vedle velmi rozšířené koncovky -ův (stařikův, sůmśadův; dokonce 

śostrův, chałpův, očův) také koncovka -i (złoʒ́eji, pjekoři). Maskulina se nedělí na 

životná a neživotná, ale ve shodě s polským mluvnickým principem na ta, která 

označují osoby mužského pohlaví (mužská personální) a ostatní, takže názvy 

živočichů se formálně chovají jako věci (byli to už vjelcy syncy, ale vjelki psy 

ščekały, ślimoki lazły, ptoki śpjyvały). Naopak „česká“ jsou pravidla distribuce 

koncovky -ovi (-ov´i) ve 3. pádu jedn. č. maskulin vč. typu „předseda“ (ku tatovi), 

která se objevuje především u životných jmen. Táž koncovka je zde, na rozdíl od 

polštiny, také v 6. pádu (o tatovi). O jablunkovském tvaru 4. pádu ženského rodu 

typu roznošo počtym, idym přes cestym, mům fajnům robotym už byla řeč. 

Některá maskulina personální mají plurál na -o (braćo, Žyʒ́o/žyʒ́o, 

muzykanćo/muzykańćo). Názvy rodin a manželských párů odvozených od 

příjmení Wawrosz/Vavroš, Marosz/Maroš aj. mají podobu Vavroše, Maroše. 

Jmenuje-li se někdo Heczko/Hečko, jeho příjmení se skloňuje: bez Hečkigo, 

Hečkimu/Hečkovi, o/z Hečkim. 

Přídavná jména měkké deklinace mají tvary gupigo, slotkigo, gupimu, 

słotkimu…, také mojigo, tfojigo, mojimu, tfojimu, v jablunkovské části také 

našigo, pjyršigo, našimu, pjyršimu. Tvary ćeplejšy se používají jak ve významu 

pozitivu adjektiva mužského rodu (v odpovědi na otázku ‚jaký‘), tak ve významu 

příslovce (‚jak‘), např. ʒ́iśo je ćeplejšy ʒ́yń i ʒ́iśo je ćeplejšy ńiš fčora. 
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Jak je zřejmé z výše uvedeného, zájmena nemají stažené neboli 

kontrahované tvary; u osobních zájmen bezrodých a zájmena se je značná 

rozkolísanost: s tobům/tebům, o tobje/ćebje/tebje, po sobje/ sebje, u zvratného 

slovesa lze použít formy se i śe. Neurčitá zájmena mohou mít přípony -ka/-jak/-

kej (cośika, cośikej, gdośika, gdośikej; obdobně příslovce kajśika). 

Číslovka 2 má tvary: dvo (chłopi), dva (kůńe; piva, vajca, procynta), dvje 

(škoły); číslovky od 11 do 19 se vyskytují ve dvou podobách: jedynost, dvanost, 

třinost atd. i jedynośće, dvanośće, třinośće. Číslovka 200 je ve tvaru dvje sta. 

Slovesa v minulém čase v 1. os. jedn. č. končí na -ch (tak jako u „bych“), 

což je koncovka dřívějšího jednoduchého minulého času, tzv. aoristu (robiłech, 

přińůsłech, robiłach, přińůsłach). Toto koncové -ch lze připojit i k jiným slovním 

druhům: k zájmenu (joch to našeł, joch to vjeʒ́ała), k podstatnému jménu (taškech 

se kupiła), k příslovci (fčorach přijechała); minulost lze vyjádřit i pomocí 

tříčlenné konstrukce jo žech robił, jo žech (se) kupiła…, anebo s elizí osobního 

zájmena: robił žech, kupiła žech. Infinitivy končí jako v polštině na -ć (kromě 

několika málo výjimek, jako např. řyc, ćyc, můc, tłůc, č. říct, téct, moct, tlouct, 

anebo říci, téci…; pol. rzec, ciec, móc, tłuc); mnohá slovesa mají však v infinitivu 

dvojí tvar: usnyć/usnůć, chynyć/chynůć, s tím, že první varianta se vyskytuje spíše 

v jihovýchodní části Těšínska, druhá v části severozápadní. Totéž kolísání 

nacházíme u l-ových příčestí v mužském rodě (usnył/usnůł, chynył/ chynůł) nebo 

v trpném participiu (uschnyty/uschńůny, vyrosnyty/vyrośńůny). Bohumínsko má 

tvary kupjůł, zrobjůł, opět odlišné od zbytku Těšínska. Sloveso „být“ má  

v přítomném čase podobu: jo (žech) je, ty žeś je // tyś je, ůn/ůna je, my sům, vyśće 

sům, ůńi sům; v záporu se v jednotném čísle objevuje sloveso „mít“, nikoli „být“: 

jo ńima, tyś ńima, ůn/ůna ńima, ale my ńesům, vyśće ńesům, ůńi/ůny ńesům. 

Minulost se u tohoto slovesa vyjadřuje: jo žech był/była, byłach, ty žeś był / tyś 

był/była, ůn był / ůna była, my byli / bylimy (byli my), vyśće (vy śće) byli / 

byliśće (byli śće), ůńi byli / ůny były. V budoucím čase se toto sloveso objevuje 

ve tvarech bedym/bejym/ bydym, beješ/ beʒ́eš apod. 

Slovo „lze“/„nelze“ s dávným slovanským významem ‚je/není lehko, 

snadno‘, které je z dnešního pohledu hodnoceno jako příslovce a které se bez 

sponového slovesa používá ve významu přítomného času (vedle bylo lze, nebude 

lze apod.), se vyskytuje i na Těšínsku (zejména v záporném tvaru: to ńelza 
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zrobić). Modalitu dále vyjadřuje sloveso „jít“ (to iʒ́e/ńeiʒ́e zrobić), zákaz funguje 

stejně jako v češtině takto: ńeśmjym, ńeśmjyš, ńeśmjy… kuřić, což je odlišné od 

zákazu v polštině (mnie/tobie/jemu… nie wolno palić). Záporná odpověďová 

částice zní ńi, kladná ja. Předložka do se může pojit i se slovem, jež označuje 

osobu (pojadym do starki, přiʒ́ do nas). Podobný význam má i předložka ku (šeł 

ku vojsku, přić ku nům). Pro uživatele polštiny jsou nezvyklé konstrukce mům 

rod/rada, ʒ́ivům śe/se na televize aj. Z češtiny byla vypůjčena některá slova již 

dávno a stala se tak součástí nářeční slovní zásoby: cesta, chladać/hledać, 

ńimocny, ʒ́ivoki, (jízdní) koło aj. Velmi mnoho pojmenování různých předmětů 

spojených s jistými profesemi, ale i s vedením domácnosti bylo přejato z němčiny 

(cug, verk, švajsovać, biglovać, ancug, bindla, vůršt aj.; č.: vlak, závod/železárny, 

svářet, žehlit, oblek, kravata, salám); výjimečně se slova německého původu 

vztahují na osoby (šfigermama, šfigertata; č. tchyně, tchán). 

V popisech jazykové komunikace na Těšínsku je nutno zohlednit i její 

pragmalingvistický rozměr. Toho si všímá Janina Labocha (1997: 133), která 

upozorňuje na zdvořilostní fráze uživatelů nářečí typu Mjyj se (dobře)! // Mjyjće 

se (dobře)!, Jak se moš? // Jak se moće?, Jak se daři?, Dobre rano!, Dobre 

połedńi!, které vycházejí z českého úzu. K novějším pozdravům, oblíbeným 

hlavně mezi mládeži, patří Čał!/Čałće (Čau/Čaute) nebo populární (zatím 

pociťované jako nepříliš zdvořilé) Naschle! (Nashle!, Na shledanou!). Tyto dva 

poslední příklady však s tradičním nářečím nemají nic společného. Nezvyklé pro 

současné uživatelé polštiny je i těšínské „vykání“, jakož i přechylování typu 

dochtorka, pańi Mitryngova, Śikorova aj.“ 
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5 Analýza jazyka obyvatel obcí Písek a Návsí na 

Jablunkovsku 

 

K výzkumu pro tuto práci byly použity nahrávky dvou rozhovorů 

se čtyřmi členy jedné rodiny, žijícími v obci Písek v okrese Frýdek-Místek, 

konkrétně: 

- babička, nar. 1940 v dnes již neexistující horské osadě Vojtová, má 

základní vzdělání, od ukončení základní školy do důchodu pracovala v kravíně 

- její syn, nar. 1960, vyrůstal v Písku, má výuční list, pracoval 

v zemědělství, v současnosti řidič kamionu 

- její snacha, nar. 1966, vyrůstala v Žihle (dnes část Jablunkova), má 

základní vzdělání, po ukončení základní školy pracovala v továrně na žehličky, 

později byla v domácnosti 

- vnuk, nar. 1985, má střední odborné vzdělání oboru hutní operátor, 

vyrůstal krátce v Žihle a později v Písku, pracuje ve Třineckých železárnách, byl 

přítomen pouze při nahrávání prvního rozhovoru. 

Všichni členové rodiny se považují za Čechy. 

Oba rozhovory, nahrané v květnu a září 2020, byly vedeny v nářečí  

a aktivně se jich účastnila také rodinná známá respondentů (dále označovaná jako 

teta, nar. 1959, bydlí v blízké obci Návsí, má střední odborné vzdělání, i ona se 

považuje za Češku). Jako další nositelku velmi blízkého nářečí ji v této práci 

rovněž považuji za respondenta. Díky blízké známosti respondentů mají oba 

rozhovory, zejm. pak druhý, často nevázaný charakter. Každá z nahrávek trvá 

přibližně 90 minut. 

První rozhovor se týkal spíše jednotlivých mluvčích a jejich života (původ, 

dětství, vzdělání, práce atp.), ale také života v regionu obecně. Jako jedno 

z okrajových témat se však objevil i problém vztahu respondentů k nářečí jako 

běžnému komunikačnímu prostředku i češtině jako spisovnému jazyku. 

Cílem druhého rozhovoru bylo hlubší prozkoumání vztahu respondentů 

k nářečí i dalším jazykovým varietám, ale také rozvinutí tématu zájmů některých 

z respondentů. Dotkli jsme se však i jiných témat, např. života v regionu 

v minulosti, a tedy vzpomínek ze života respondentů. 
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V následujících kapitolách bude nejprve rozebrán jazyk všech pěti 

respondentů na základě znaků těšínského nářečí uvedených v teoretické části 

práce. Nářečí bude poté ilustrováno kratšími ukázkami z mluveného projevu 

všech mluvčích. Na závěr stručně představím vztah respondentů k nářečí a jiným 

jazykovým varietám používaných v regionu. 

 

5.1  Poznámky k zápisu mluveného projevu respondentů 

 

Nářeční mluvený projev zapisuji podle zásad vycházejících z publikace 

Jazyk příhraničního mikrosvěta I. Bogoczové a M. Bortliczek (podrobněji viz 

Bogoczová – Bortliczek 2017, s. 46-47), jejichž základem jsou zásady transkripce 

mluveného textu používané v české i polské jazykovědě. Písmeno „y“ tedy 

označuje polozavřenou střední nezaokrouhlenou samohlásku (stejně jako v polské 

abecedě), písmeno „ů“ pak polootevřenou zadní zaokrouhlenou samohlásku 

(krátkou samohlásku mezi českým i polským „o“ a „u“). Pro nosové varianty 

těchto samohlásek používám písmena „y̨“ a „ų̊“. 

Postalveolární frikativy označuji písmeny „š“ (neznělou) a „ž“ (znělou), 

afrikáty pak „č“ (neznělou) a „ǯ“ (znělou). Tento zápis vychází z české abecedy, 

výslovnost písmena „ǯ“ odpovídá českému „dž“. Pro hlásku zapisovanou 

v češtině i polštině spřežkou „dz“ používám znak „ʒ“. Na základě české abecedy 

používám písmeno „v“, nikoli polské „w“. Pro znělou labiodentální aproximantu 

(obouretné „v“ či neslabičné „u“) používám polské písmeno „ł“, pro 

palatalizované „n“ písmeno „ń“ rovněž z polské abecedy. 

Kvůli větší přesnosti se vyhýbám spřežkám, nepoužívám tedy dvojznak 

„ch“, ale písmeno „x“ používané např. v mezinárodní fonetické abecedě pro zápis 

neznělé velární frikativy, zapisované v české i polské abecedě právě spřežkou 

„ch“. Velární „n“ rozlišuji pomocí znaku „ŋ“ jen v části analýzy o výslovnosti 

pokračování nosových samohlásek, protože před velárami vyslovují respondenti 

často velární „n“ i v jiných pozicích. 

Slovní přízvuk zapisuji podtržením přízvučné hlásky jen v příslušné části 

analýzy. 
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5.2  Charakteristika jazyka respondentů 

 

Analýza jazyka respondentů vychází ze dvou výše zmíněných nahrávek  

a byla provedena během jejich poslechu zapisováním příkladů k příslušným 

jevům. 

Jazyk všech respondentů má všechny typické znaky těšínského nářečí, 

konkrétně pak nářečí Jablunkovska (viz analýza těšínského nářečí v teoretické 

části). V babiččině mluveném projevu je těchto znaků nejvíce, zatímco u syna, 

snachy  

a vnuka je již patrný vliv nadnářečního útvaru používaného na Těšínsku (mluvy 

po našimu), ačkoli jen v několika konkrétních znacích. tetina verze nářečí je pak 

od všech nejodlišnější, i když i zde jde o typické nářečí jablunkovska, pouze ještě 

bližší obecnější mluvě po našimu.  

K charakteristickým znakům nářečí mluvčích tedy patří následující. 

Příklady jsou pro přehlednost označeny čísly: 1 = babička, 2 = syn, 3 = snacha,  

4 = vnuk, 5 = teta. 

 

5.2.1 V rovině fonetické: 

 

Chybí česká délka samohlásek: łomylił še1 (zmýlil se), f tyx dvacatyh 

rokax2 (v těch dvacátých letech), na kave3 (na kávu), bakalařa4 (bakaláře), mama5 

(máma). 

Všichni mluvčí vyslovují jak samohlásku „y“ (odpovídající písmenu „y“ 

v polské abecedě), tak „ů“ (krátkou samohlásku mezi českým i polským „o“  

a „u“), a to: 

- samohlásku „y“ na místě českého či polského „y“: vypłata1,, gdybyš2, 

myšlim3, ryxli4, mydełko5, i v českém projevu: to sou vily5, ale v češtině ne 

všichni mluvčí: ja sem si mislela3 

- „y“ často na místě polského „e“ (resp. na místě staropolského dlouhého „e“)  

a českého „é“ či „í“: mlyko1, ńevjym2, postřylali3, vjym5 
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- „y“ na místě českého či polského „e“ před „m“, „n“, „ń“: potym1, do pynzyje1, 

łožyńił1, ńymcy2, tyn2 3 4, pjyńyze2, łošym3, ščyrvjyńoł3, po starymu4, 

v jedynostym4, čymu5, jedyn5, s kamyńo5  

- „y“ na místě polského nosového „ę“ (podrobněji viz níže) 

- „ů“ na místě polského „ó“: vůz1, na vůjtovej2, můg3, sjezdůfki4, půł5 

- „ů“ na místě českého či polského „o“ před „m“, „n“, „ń“: ůna1, 

s kůmbajnami2, ůńi3, kůntrolovali3, strůne4, důma5, hůnym5 

- „ů“ na místě českého či polského „u“ v podobných pozicích, i když ne 

pravidelně, nejvýrazněji v slově koruna: korůnym1, korůnka3, korůn5, ale např. 

na tym posterunku2 

V řeči  všech respondentů jsou jasně slyšitelná pokračování polských nosových 

samohlásek, a to: 

- „ę“ před labiálami jako „ym“: głymboki1, na kympje3 

- „ę“ před velárami jako „yŋ“: ǯyŋkujym3, polyŋkali5 na rozdíl od skupiny ynk 

jiného původu, kde může být zřetelně slyšitelné „n“: marynka1 

- „ę“ před palatálními afrikátami jako „yń“: pjyńč1 2, nejpryńǯi1, ryńčič3, 

ǯevjyńči5, uvynǯiło5 

- „ę“ před „c“, „ʒ“, „t“, „d“ jako „yn“: tyšyncy1, łopamjyntoł1, pamjyncym1 2 5, 

mješyncy3, šfjynta3, mjynʒy4, uřyndax5, ve tvarech budoucího času slovesa být 

je e: bedům3 5, bedymy4 

- „ę“ před frikativami jako „yn“ nebo „y̨“ (se zachovanou nosovostí): mjy̨so1, 

ky̨s2, jynzyk4, čy̨stovały5, gy̨šům5, łovjy̨žine5 

- „ę“ na konci slova vyslovuje babička častěji jako „ym“, zatímco ostatní 

respondenti vyslovují „e“ nebo „ym“ (podrobněji viz níže): goǯinym1, 

přidym1, přijadym2, piłe2, tuberkuloze3, škołe4, chałpe5, řeknym5 

- „ą“ před labiálami jako „ům“: nastůmpili2, důmpkova5 

- „ą“ před velárami jako „ůŋ“: vůŋgli1, čůŋgnył5, přičemž skupina „ůnk“ jiného 

původu může i u jednoho mluvčího znít buď „ůnk“, nebo „ůŋk“: korůnka3, ale 

šmjetůŋke3 

- „ą“ před palatálními afrikátami jako „ůń“: na uřůńǯe2, spořůńǯič5 

- „ą“ před „t“, „d“, „c“, „ʒ“ jako „ůn“: pjůntki1, spřůntańi2, mješůnce2, 

ǯevjůntej3, ošymǯešůnt4, mješůncy4, sůntka5, tyšůnce5 
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- „ą“ před frikativami jako „ůn“ nebo „ų̊“ opět se zachovanou nosovostí, nejvíce 

slyšitelnou u babičky a tety: kų̊sek1 5, šlůnsko2, kůnsek2 3, kšų̊šce3, zvjůnzany3. 

Výjimkou je slovo soused a hranice morfémů, zde je výslovnost „ům“: 

sůmšatkym1, sůmšaǯi3 5, jakůmši5. 

- „ą“ na konci slova jako „ům“: vůjtovům1, zapłacůnům2, my sům3, sfojům4, 

hankům5. Pokud začíná následující slovo na t, d či frikativu, výslovnost se 

může měnit na „ůn“ nebo „ų̊“, což se ale neděje vždy ani v řeči jednoho 

mluvčího: pjůntůn třide4, sų̊ sjezdůfki4, s tatůn třeba5, majůn taki5, ale: sům 

tam2, jům tu3, jednům takům4, za łolzům ty xałpy5 

- S výslovností pokračování nosových samohlásek může souviset i méně 

výrazná výslovnost, popř. zánik hlásek „m“ a „n“ na konci slov tam, kde by  

u původních nosových samohlásek zůstávala nosová výslovnost: poty še 

vydała1, poty šče5. 

 

Na místě českého „á“ či často polského „a“ (resp. na místě staropolského 

dlouhého „a“) je „o“, které se před m a n dále mění na ů: staro bapka a jo1, 

prastarko2, můmy2, vydovała3, złůmoł3, pore4, mům2 4, zocne5, łůmała5.  

Skupina „aj“ v rámci jedné slabiky se vyslovuje jako „aj“ nebo „ej“:  

kaj1 2 3 5, vajcami2, nejpryńǯi1, nejmłotši3, povykłodej5. 

Před samohláskou o na začátku slova nebo někdy na hranicích morfému se 

objevuje protetické „u“, označované zde písmenem „ł“. V tetině řeči se tento jev 

vyskytuje méně často než u ostatních respondentů, zde především v pozicích, kde 

by jinak došlo k hiátu: łokropńe1, dołokoła1, łoto2, łostatńi3, łobuǯili4, otočiš5, 

odevřili5, po(ł)odbyvač5, za łolzům5, od łobjadu5. 

Výsledek metateze likvid je zde v souladu s polským národním jazykem 

trot/tłot, popř. trůt/tłůt: prošacka1, krove2, strůńe2, vymłůčiło2, zogłůvek3, krovův4, 

młůčili5.  

Často na místě českého „ě“, „e“ či „í“ (resp. na místě praslovanské 

samohlásky jať) před tvrdou souhláskou vyslovují respondenti „ja“ nebo měkkou 

souhlásku a „a“ podobně jako v polštině (popř. „jo“ či měkkou souhlásku a „o“) 

před měkkou zůstává „e“: pojadła1, ńymjała1, do pjosku1 2, mjeli1 2 3 4, ńevjasta2, 

łobjot3, jedli3, loč4, mjała5. Existují však i výjimky, kdy přehláska zůstává ve 
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všech tvarech určitého slova: přijadym2, přijaǯeš2, přijaǯe13, podobně 

sůmšatkym1, sůmšaǯi3. 

Na místě českého „e“, nachází-li se v polštině či nářečí v daném slově 

mezi měkkou a tvrdou souhláskou, nacházíme „o“ či „ů“: vyńůs1, f postřotku2, 

posťižůny3, do postřotka5. Přehláska zůstává např. i v jiných tvarech s příponou -

ůn- (v češtině -en-): postavjůńi3, vyvježůńi3. Podobná změna v porovnání se 

spisovnou polštinou se objevuje občas i v jiných slovech: s papjůrami4 (pol. 

papier). 

Polské tvrdé „č“ „š“ „ž“ „ǯ“ i měkké „ć“ „ś“ „ź“ „ʒ́“ se vyslovují blízko 

k českým „č“ „š“ „ž“ „dž“ (šiakání). Pro názornost uvádím příklady, kde by 

v nářečí severnější části Těšínska vystupovaly hlásky z obou těchto řad, zatímco 

zde je výslovnost na stejném místě: fčaši1, lešno škůłka2, šejšči3, jo se ešče naroǯił 

f šigle4, přišeł žeš5. 

Po „š“, „č“, „ž“, „ǯ“ se vyslovuje nejčastěji „i“, méně často také „y“:  

inači1 2 5, žił1, pochoǯił1, ǯyń1 5, zaleži2, čimši3 5, słůžič3, na ščyntym3, ǯynkujym3, 

inši4, vrůčič5, fšycki5. 

Po „ř“, „j“, „l“ a velárách se může objevovat jak samohláska i, tak y: 

šandaři1, pogřyp1, přigřyvanki1, jim1, bagjyńcu1, kupili1, xlyp1, třynca2 4, 

přivjyšč2, rakuskim2, zavřito3, dřymoł3, sfojimi3, bjydny3, můvili3, zolyty3, 

ďetkym3, mjyško4, vjelkigo4, polokym4, navařił5, přyńšč5, stoji5, umjyš5, drugi5, 

gyńšům5, gospodarki5, jarkym5. 

Praslovanské „g“ se vyslovuje beze změny na „h“ podobně jako v polštině: 

grańicy1, tego2 3, noge3, goǯine4, cegły5. Znělé h se objevuje jen ve výpůjčkách 

z češtiny či slovenštiny, ať už starších či novějších, stejně jako ve jménu Hanka: 

hore1, zhrčoł3, hůnym3 5, halyři5, hńede5, hankům5. Ve slově hore, zachyceném  

u babičky, byla hláska h znělá jen částečně. 

Je zachována hláska „ʒ“ stejně jako v polštině: barʒo1, doxoʒali2, 

xoʒyvali3, mjynʒy3 4, koleʒy4, povjeʒům5. 

Hláska „ř“ se vyslovuje frikativně jako v češtině: vřeščoł1, třicet2, stařik3, 

gořołke4, třo5. 

Na místě polského „śr“, „źr“ je „stř“, „zdř“: f postřotku3, do postřotka5. 

Palatalizované labiály a veláry se vyslovují rozloženě (s hláskou „j“) 

kromě pozic před „i“: f pjeřince1, vjosnym1, trefjům1, robiła1, kjela1, na bagjyńcu1, 
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roki1, pravim2, rypjům2, v opravje2, robim2, pisoł2, kjejši2, rakuskim2, pjyrši3, 

bjydny3, ǯevjůntej3, šfjyčka3, babina3, můvili3, špitol3, cukjer3, parki3, pjecu4, 

robjům4, babińe4, ńikjerymy4, vjelkigo4, f popjeĺnicy5, u šebje5, šfjatła5, stavjali5, 

piva5, skjyl5, gospodarki5, drugi5. 

V babiččině a tetině řeči byla zaznamenána také koncovka -i po „x“: łod 

młoduxi1, na kraj blaxi5. 

Hláska „l“ zní v babiččině projevu lehce měkčeji než u ostatních (např. 

slovo „xlyb“ babička vyslovuje s hláskou „l“ stejnou jako v polském národním 

jazyce, zatímco ostatní spíše s českým „l“). U všech respondentů kromě babičky 

může „l“ znít měkčeji před „i“, ale rozdíl je nepatrný. 

Respondenti vyslovují hlásku „ł“ na stejných nebo podobných místech 

jako v polštině: škoła1, stała2, łodgłošila3, v łafce4, škarbołax5. V některých 

slovech před hláskou „ů“ toto „ł“ zaniká, nebo se skupina „łů“ mění na „u“: 

jabůnkova1 4, jabunkova4. 

Výrazně slyšitelná je progresivní asimilace znělosti stejně jako v polštině, 

ale na rozdíl od spisovné i obecné češtiny: v drustfje1, zemjeďelstfi2, 

z marekficům3, sfojům4, tfoja5. U snachy se podařilo zaznamenat i českou větu, 

kde je tento znak výrazně slyšitelný i v češtině: sfojim jazykem3. 

S asimilací souvisí i změna koncovky -če na -ce po „c“: povjycce mi3, 

jecce spatki5. 

Hláska „n“ se může vyslovovat i zdvojeně jako v polštině: rostlinno 

vyroba1, ǯevjynǯ roďinnyh důmkůf5, tako dřevjanno5. 

Chybí české slabikotvorné „r“ a „l“: štfortům1, pełnům3, garńec3, na 

vyrxu1 2 4, tork5, štfjerč5. Slabikotvorné „r“ se objevuje jen v některých 

výpůjčkách z češtiny: do vrxu2, zhrčoł3, na vrxu4. Slovo vrch tedy patrně existuje 

u všech mluvčích ve dvou formách, které jsou zaměnitelné: vrx/vyrx. 

Výslovnost na mezislovním předělu před následnou samohláskou nebo 

znělou souhláskou je často výrazně znělá: mješůnʒ a jedynošče dńi1, tag my 

vlyžli2, třinozd rokůf3, jag my byvali4, dyǯ yny5. 

Slovní přízvuk je u všech členů rodiny na první nebo předposlední slabice 

slova či výrazu: robiła na xfilym1, pjyńǯešůnt1, do pjosku1, xoǯili1, byvali2, 

kryngosup2, na skalitym2, přigřote2, polokami3, do ǯevjůntej3, vydovała3, ku 

sebje3, naroǯił4, porosxybovali4, poznali4, gořołke4. 
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Přízvuk může být dvojí i v rámci jedné věty: tag mje nabyrdali, že še to 

ńegoǯi1, my čakali v bukofcu, na česki strůńe2, tam byli fšecy či polocy 

navježůńi3, ve verku robim na pjecu4. 

Zajímavé zde je, že u novějších výpůjček z češtiny je často přízvuk na 

předposlední slabice, což může svědčit o místní mluvené češtině, ne o obecné či 

spisovné češtině jako zdroji: vystřidała1, na vanoce my dostavali darki1, ku řizeńi2, 

na tuberkuloze3, duvodu4, sjezdůfki4, ale také ne vždy: f televiže2, na tům 

češčine3. 

V tetině řeči je přízvuk nejčastěji výrazně na předposlední slabice: 

gospodarki5, zabili5, centimetrůf5. 

Přízvuk na první slabice je méně častý: pamjyncym5, ńebyło5. 

Příklad věty z tetina projevu s vypsaným přízvukem: a kjejši na vilije 

pamjyncym to z vykłodańo, jag vykłodali, baby coši vypiły, že bedům robič na 

vilije krepliki. 

Přízvuk na předposlední slabice výrazu může být i na osobním zájmenu 

nebo pomocném tvaru slovesa být, ale ne vždy: łobjednovali my se3, łodgłošila 

mje tam3, přišeł žeš5, můvił žeš po česku5. 

V tetině řeči je jasně slyšitelné také výrazné zvýšení hlasu na konci otázky: 

A tam šče stavjali tům xałpe??5. U ostatních byla zaznamenána jen málo: Sům tu 

jakiši ty zavory??1, Ǯešynč??3. U syna byla zaznamenána podobná intonace při 

zvýraznění slova ve větě: jag už zaš tyn ve,rk začůn2. 

 

 

5.2.2 V rovině morfologické 

 

Z jednotných koncovek u množného čísla podstatných jmen se objevuje 

koncovka -ům v dativu (podobně jako polské -om s výše zmíněnou změnou „o“ 

na „ů“), -ax v lokativu (stejně jako v polštině), -ami v instrumentálu (rovněž 

stejně jako v polštině): na tyx skijax 1, na plecax1, ž ǯeckami1, ku rakuskim 

grańicům2, na rybax2, na słovjokax2, f katovicax2, f tyx dvacatyh rokax2, 

s kolegami s kůmbajnami2, z vajcami2, pokřivami2, proči tym ńymcům3, na 

mostax3, po gałuškax3, polokami3, s kůńAmi3, s papjůrami4, z ńikjerymi 
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učitelami4, s tymi luǯami4, tyn šfińům5, napjekła placki synkům5, na tyx uřyndax5, 

s pjynčma ǯeckami5, s fazolami5, cepami5. 

V genitivu je nejčastější koncovka -ův resp. -ůf, jen u některých slov 

s kořenem končícím na měkkou či funkčně měkkou souhlásku je koncovka -i/-y, 

popř. nulová koncovka: sołrozencůf1, vnukůf1, ǯixtův1, tydńi1 2, pjyńys1 3, xałpůf2, 

žymjokův2, halyři2 3 5, laryšůf3, bůtůf3 5, kilometrův4, šfigertatův4, krovův4, 

stařikůf5, vjecůf5, muxův5, pjyńynʒy5. 

Maskulina označující zvířata se v plurálu chovají jako neživotná (stejně 

jako v polštině): kůńe přijexały3, jag mjeli kůńe5. 

V dativu a lokativu singuláru životných maskulin je koncovka -ovi (stejně 

jako v češtině): ku drugimu xłopovi2, při ďedovi4, jakšimu xłopovi5. 

V babiččině mluveném projevu mají feminina v akuzativu singuláru 

koncovku -ym: na xfilym1, tu my se kupili xałupkym1, kapkym1, gořołkym1, 

špyrkym1, goǯinym1. U syna a snachy již převažuje koncovka -e: můmy 

zapłacůnům sedačke2, pašč krove2, noge złůmoł3, rynke ǯvignyč3, połůfke3. 

Koncovka -ym se objevuje jen ojediněle nebo v citátech: do jakiši firmy na piłe2, 

ale: na bocůnovice na piłym2, krovym pašč2; ůn přišeł za xfile3, ale: pravi mama, 

za xfilym še ǯivům3. Vnuk již používá pouze koncovku -e, stejně tak teta: na 

vysokůn škołe4, takům izbečke4, na vilije5, jo mům koležanke5. 

Názvy rodin a manželských párů končící na -š mají koncovku -e: tam 

byvali kobjeluše1. 

U babičky se objevila i přípona -ula, která se používá k tvoření ženských 

příjmení: marynka łyskula1. 

Přídavná jména měkké deklinace mají v jedn. č. muž. rodu koncovku -igo 

v genitivu (popř. akuzativu u životných jmen), -imu v dativu, stejně jako přídavná 

jména, zájmena a řadové číslovky s velárou nebo měkkou souhláskou před 

koncovkou: fšeckigo1, pjyršigo1, polskigo2, takigo našigo2, drugimu2, takigo 

vjelkigo4, fšickigo4, jakišigo5, jakšigo5, jakšimu5, tutejšigo5, mistńigo5, také název 

nářečí po našimu, zachycený u všech mluvčích. 

U osobních zájmen se vyskytují u všech členů rodiny formy tebům/sebům, 

tebje/sebje. V tetině řeči byl zaznamenán i tvar šebje: s tebům2 5, za sebům2, pro 

sebje2, mjynʒy sebům3 4 5, ku sebje3, ku šebje5. 
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U zvratného slovesa je patrná probíhající změna v užívání zájmen „še“  

a „se“. V babiččině řeči je zřejmé, že „še“ odpovídá českému „se“, „se“ českému 

„si“: my še přikluǯili1, vydařiło še mi1, učitel še pytoł1, že še tag nazyvo1, tu my se 

kupili1, tam se postavili xałupkym1. Ve snašině řeči tato pravidelnost přetrvává, 

ale ne vždy: šfińa še zabiła3, tam še xoǯiło3, jag jo še vydovała3, abo se ih narobi 

sům3, jo se myšlim3, łobjednovali my se3, ale: ůn še ix zabroł na robote3, bavili 

my se3. Syn používá nejčastěji zájmeno „še“, varianta „se“ se objevuje jen jednou: 

kilometer lasym še šło2, aby še napiła2, jak še vymłůčiło2, abo še to ńexała pro 

sebje2, my še ih zaš přebrali2, to se tež dłůgo gotovało2. Vnuk a teta používají obě 

varianty v obou významech: jo se ešče naroǯił4, co se tam snažům4, my še 

łobuǯili4, my še tu nakluǯili4, pomyło še4, jak še nazyvo5, jak še ńiby tatovje 

zebrali5, ve stodole še ńexali gumoki5, jak šče se vydała5, tu šče se kupili5, brało 

se po kapce5. 

Neurčitá zájmena mají pouze příponu -ši, nebyly zaznamenány tvary s -k 

nebo -kej: coši1, gdoši1 2, kajši1, kjejši2, jakiši3, čimši3, jacyši2 4. V tetině projevu 

se vyskytly tvary s pádovou koncovkou až po příponě -ši, uvedené již i výše: 

jakišigo5, jakšimu5, jakišix5. 

Bylo zaznamenáno i použití zájmena tázacího nebo jemu odpovídajícího 

příslovce místo neurčitého: inači to ńevjym že by tu gdo2, jak kaj přijadym2, 

ńebłaš tam kjedy2, či proči tym ńymcům co ńimjoł3, aby zbył jaki placeg na ńix5. 

Číslovky od 11 do 19 mají tvary končící na -nost (podobně jako české  

-náct), u babičky se objevuje i tvar jedynošče (podobný polskému „jedenaście“): 

było nas sołrozencůf jedynost1, mješůnʒ a jedynošče dńi1, ńecałyh łošymnost1, 

štyrnost pravnukůf1, dvanozd rokůf2, potym mi było łošymnost3, třinozd rokův3, 

patnost xałpůf5. 

Číslovky mají i speciální tvary vyjadřující počet osob: dvo bračo1, už my 

sům jyny štyřo1, dvo či mušeli ryńčič3, přišli łobydvo mokři3, třo sołrozenci5. 

Tvary číslovky pět se liší (na nahrávce rozdíl v řeči snachy a tety): s pjyńči 

ǯeckami3, s pjynčma ǯeckami5. 

Slovesa v minulém čase v 1. os. singuláru mohou končit na -x, což se 

objevuje výhradně v babiččině projevu: naryxtovałax mlyko1, šłah na vůjtovům1. 

Toto -x je možné připojit i k jinému slovnímu druhu, což se již objevuje 

i u ostatních členů rodiny: łotox tam jexoł2, kole opavyx ježǯił2, v ostravjex tež 
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był2, po słovjackux to pisoł2, bakalařah ńedorobił4. Tvary 1. os. singuláru 

minulého času se však objevují i se zájmenem jo, s pomocným slovesem ve tvaru 

žex u snachy a tety, ve tvaru jex u babičky, syna a vnuka. Babička, snacha a teta 

používají nejčastěji zájmeno jo, pomocné sloveso zřídka: potym jo přišła1, do 

patnostego roku jo tam była1, v leše jo robiła1, tag jex tam byvała1, tam jex była1, 

kjela razy jo jům držoł2, a jo im łodvožoł2, jo był na słovjokax2, zgańoł jo 

materyjał2, robił jex v zemjeďelstfi2, v drugi třiǯe jex še přigłošił2, jag jex to 

odbalił2, na dvůx šaxtah jeh był2, f pjůnteg jeh był na skalitym2, łot patnošči rokův 

jo robiła3, jag jo še vydovała3, potym žex xoǯiła3, tu jo xoǯil pjynǯ rokůf4, ńeskoři 

jex xoǯił4, potym jex šeł do třynca4, jo šła do polska5, jo mjała ešče tři dńi5, to jo 

mjała teš strašńe rada5, tag žex to łůmała5, kupiła žex půł litra5. U syna se jednou 

objevil i tvar žex ve větě, kde se vyskytlo i zájmeno jo: zgańoł jo materyjał  

a ńezegnoł žeh ńic2. 

Ve 2. osobě singuláru se v minulém čase objevuje pomocný tvar ješ  

u babičky, žeš u ostatních, popř. koncovka š, která se dá opět připojit k různým 

slovům: jag ješ łoto na prukaz můg išč1, do polski žeš še tag yny ńedostoł2, tyš 

xoǯił dva roki2, ńebłaš tam kjedy2, přišeł žeš3 5, tyš to tež mušoł naryxtovač4, 

mušoł žeš přyńšč přes kontrole5, ranoš to mušoł po(ł)odbyvač5. 

Infinitivy končí na -č (podobně jako polská koncovka -ć): byvač1,  

můvič1 3 4, išč1, přivjyšč2, robič2, pašč2, ryńčič3, mječ3, boleč3, roǯič3, słůžič3, 

stavjač4, loč4, naryxtovač4, kopač4, přyńšč5, vrůčič5, poznač5, nadovač5. 

Ze dvou možností tvaru infinitivu některých sloves na -yč/-ůč se zde 

setkáváme jen s tvary na -yč. Hláska „y“ se objevuje i v l-ových příčestích: 

přemknyč2, ǯvignyč3, čůngnył5. 

V 1. osobě přít. času singuláru je koncovka -ym, po měkkých souhláskách 

a labiálách -im: přidym1 4, pravim1, pamjyncym1 2 5, ńevjym2, ježǯim2,  še ǯivim3. 

Příčestí minulá sloves vzít, začít, přijmout atp. která mají v polském 

národním jazyce koncovku -ąć (wziąć, zacząć, przyjąć) se liší: vžyńi1, začůn2, 

začůno3, začůna3, začůny3, přijůńi3, začło4, začli4, vezła5, veznył5, vezło5, vezli5. 

Končí-li infinitiv slovesa na -ovač, v přítomném čase se přípona -ov- mění 

na -uj- i v případě, že o je na místě českého „á“: ńexujům f pořůndku3 (infinitiv 

ńexovač = čes. nechávat). 
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Ze zvláštních tvarů slovesa být v přítomném čase se objevují tyto: jo je (jo 

je s třynca2, jo je lída5), my sům (už my sům yny štyřo1, polocy sům my2, my tu 

sům vlastńe postavjůńi3). 

 

5.2.3 V rovině syntaktické 

 

U záporu slovesa být se v singuláru na jeho místě objevuje sloveso mít: jo 

ńima jejo cera3, ńima łodevřite5. 

Modalita může být vyjádřena mj. slovesem jít, v nahrávkách zachyceno 

pouze v minulém čase: ńešło še tam dostač2, ańi box se š ńům ńešło domůvič4. 

Budoucí čas funguje s infinitivem či příčestím minulým významového 

slovesa, přičemž příčestí minulé se objevuje výhradně v singuláru mužského rodu: 

ůn beje můvił2, ůna jům tam roǯič ńebeje3, z ďedům beje łoslavovač3, bedymy 

stavjač4, ůn se beje bił za to pezetkao5, že bedům robič5.  

Předložka do se může pojit i se slovem označujícím osobu podobně jako 

předložka ku: jo šła do doktora1, nazyvali do ńego do straška1, šeł š ńimi do 

łabaja1, łotočim še ku drugimu xłopovi2, přišła do nas3, my se jům tu vlastńe 

zebrali ku sebje3, do šebje do kanclu5. 

Po záporu se objevuje akuzativ (podobně jako v češtině), zejm. u záporu 

slovesa být i genitiv (podobně jako v polštině), ale oba pády se používají různě: 

už ji ńebyło1, tu ńebyło placu1, starka ńymjała žodnyx pjyńys1, eši by jim ńedali 

jakům korůnym1, gdybyš povjeǯoł coši co ńebyło2, ńimůg rynke ǯvignyč3, žimjoki 

žodyn ńexce saǯič2, ńebłaš tam2, či proči tym ńymcům co ńimjoł3, ńebyło tyx 

pjyńys3, ůna jům tam roǯič ńebeje3, ńebyło takigo vjelkigo salu4, ńebły žodne 

konzervy5, ańi televiza ńebyła5, vody ńebyło5. 

Věk je nejčastěji vyjádřen jako v češtině pomocí slovesa být: było mi 

ǯešynǯ a půł roku1, kjela je vjeři1, potym mi było łošymnost3. Byla však 

zaznamenána i konstrukce se slovesem mít jako ve slovenštině či polštině: mjoł 

přez dva roki1, ivetka mo dvaced łošym3. 

Předložka „v“ se může v určitých výrazech pojit s akuzativem podobně 

jako v polštině: v jednůn strůne4. 
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Podobně vyjádření způsobu s předložkou „po“ funguje jako v polštině: še 

robiło aj po starymu aj po novymu4. Předložka „po“ s akuzativem se používá na 

místě českého pro ve významu účelu: po xlyp1, šeł po mjynso1, my šli po tům 

krove2, mje mama posłaa po łovjy̨žine5. 

Nevyjádřený podmět je používán i v jiných případech než v češtině: brata 

zabiło ve verku1, začůno jům boleč3, že mi spoliło pleca4. 

V některých případech se místo akuzativu používá genitiv: nakroło še 

tego, tyh žymńokův na platečki1, vezło še kryštałovego cukru5, nasmažili 

karamelkůf5. 

V konstrukcích se zájmenem „se“/„še“ je nominativ (podobně jako 

v češtině, ale na rozdíl od polštiny, kde se používá akuzativ): šlifki še uvařiły1. 

Po číslovce druhové je genitiv jako v polštině: mjeli dvoje bůtůf3. 

Některé konstrukce (i novější) jsou přejaty z polštiny: to ńemožna3, byli 

prosťe polokami3. V případě druhého příkladu je možné předpokládat, že s jiným 

podst. jménem by byl použit nominativ tím spíše, že byl zaznamenán i příklad 

s tímtéž slovem v nominativu: byli jako polocy3. 

 

5.2.4 V rovině lexikální: 

 

U všech mluvčích byla zaznamenána některá slova charakteristická pro 

těšínské nářečí, např. 

- až = ať: až mu to povjym po našimu2, aš kapustym uvaři3 

- borok = chudák: či stařikovje sům borocy5 

- fčaši = dříve: ło dva roki fčaši1 

- grůńiček = kopeček: na grůńičku2 

- isto = asi: teraz isto dvacet pjynǯ rokův ježǯim z nakladńim ałutym2 

- kaj = kde, kam: tam kaj na tyx šancah mama byvała3, kaj to było5, kaj by tam 

šła5 

- kapke/kapkym = trochu: kapkym inači1, žeš kapke błota zamazała5 
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- kjela = kolik: kjela mi było1, kjela nům můgło byǯ, dvanozd rokůf2, po kjela to 

moče3, kjela tam mjeli bůtůf polocy5 

- kole = okolo, kolem: rynčńik kole pasu5 

- kupa = mnoho: tam było kupa xałpůf kjejši2, kupa se můvi aj po polsku5 

- łoto = zde, nedávno: tu łoto za vodům1, łoto tu2, łotox tam jexoł2, a łoto mi 

pravi3 

- nejpryńǯi = nejdříve: u nas tu f pjosku nejpryņži začyńi tag ž ǯeckami můvič 

gumolovje1 

- poraǯič = zvládnout: poraǯi po ńimjecku1, ešče můvič byš poraǯił3, ńeporaʒům 

přivjyšč5 

- přikluǯič še/se = přistěhovat se, nakluǯič še/se = nastěhovat se: potym my še 

přikluǯili tu do pjosku1, my še tu nakluǯili4 

- skije = lyže: ježǯiǯ na tyx skijax1 

- skjyl = odkud: skjyl mama poxoǯiła5 

- špyrka = slanina: do sůntku se zasoliła špyrka5 

- tamstelo = odtamtud: ůna přišła tamstelo3 

- tela = tolik: tela roboty3 

- tustyl, tustela = odtud: my nejzme tustela3, mama poxoʒaa tustyl5, i gdyž je 

tustela5 

- xał(u)pa = dům: tu my se kupili xałupkym1, a tam šče stavjali tům xałpe5 

- xybač = házet, porosxybovač = porozhazovat: xybali xlyb, po dva še xybało2, 

do jabůnkova nas porosxybovali4, do łolzy to xybała5 

- yny = jen: už my sům yny štyřo1, do polski žeš še tag yny ńedostoł2, yny že 

stejńe cało ǯeǯina přišła3, yny že zaš tam ńima łodevřite5 

- zbulač = zbořit: jako že se zbulały ty xałpy5 

- zogłůvek = polštář: ńesła zogłůvek a na tym zogłůfku była złůmano šfjyčka3 

- žodyn = nikdo: f calyn špitolu ńebył žodyn sxopny to přełožič5 

- ǯepro = teprve: potym jo šła do škoły ǯepro1, a ǯepro na ekonůmce jo bła lida5 

- ǯełuxa = dívka: tak šła ǯełuxa3, co ty ǯełužečko byš tu xčała5 

- ǯixta = nůše, trávnice: a my vjų̊zały słůmym do tyh ǯixtůf1, do ǯixty na pleca3 

Některá slova v jazyce mluvčích jsou významově shodná s polštinou, 

avšak jejich podoba je často nářeční, např. 
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- bo = protože (pol. bo): bo my mjeli křiš1, bo žež robił v drustfje3, bo tu se 

fšickim můviło čotka, ujec5 

- čisnyč = tlačit, zde přeneseně vnucovat (pol. cisnąć): potym mi to tam čišli 

jakšimu xłopovi5 

- čymu = proč (pol. czemu): čymu šče se potyn tu kupili tům xałpe5 

- dozvolič = dovolit (pol. dozwolić): ůńi či tu dozvolům5 

- důmovy = domácí (pol. domowy): ǯišo už žymjoki žodyn ńexce saǯič tu u nas, 

ale kupiǯ by xčeli důmovyx2 

- gazeta = noviny: v gazeče zabalůno5 

- gmina = obecní úřad (pol. gmina = obec, urząd gminny = obecní úřad): 

přidym na gmine4 

- gřib = houba (pol. grzyb): mazejče na gřiby1, tu se xoǯiło na gřiby5  

- jexač = jet (pol. jechać): ńimoš kaj jexač2, jexała vlastńe za ńimi3 

- kapusta = zelí (pol. kapusta): starka na ščyntym uvařiła vjelki garńec kapusty3 

- klasa = třída (pol. klasa): nas tu bły dvje klasy4 (může jít i o germanizmus) – 

zaznamenáno jen ve vnukově projevu společně s českým slovem třida: nas tu 

bły dvje třidy4 

- kolega, koležanka = kamarád, kamarádka (pol. kolega, koleżanka): jacyši 

koleʒy byli4, jo mům koležanke z roboty5 

- kryngosup = páteř (pol. kręgosłup): jag ji ta starka jakoši na nofšu pravła že 

jům boli kryngosup2 

- kšų̊ʒ = kněz, farář (pol. ksiądz): taska to je teras kšų̊c f pjosku1 

- łokropńe = hrozně (pol. okropnie): łokropńe vřeščoł1 

- mjejsce = místo (pol. miejsce): f kjela tyh mjejscah byli5 

- mjyškač = bydlet (pol. mieszkać): ůn uš tu dłůgo mjyško4 – zaznamenáno jen 

u vnuka paralelně s častějším slovem byvač a to pouze při vyprávění  

o nadřízeném Polákovi 

- muloř = zedník (pol. murarz): pjynǯ muloři, jedyn murovoł5 

- ńiby = jakoby (pol. niby): ůńi ix ńiby s tego lagru vyrobili3 

- pivńica = sklep (pol. piwnica): do pivńice1 

- pleca = záda (pol. plecy): to my nošili na plecax1 

- podobač še/se = líbit se (pol. podobać się): podobo še mi2 

- popsuč = zničit (pol. popsuć): řizeńi še mu popsuło3 
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- posterunek = policejní stanice (pol. posterunek): v bukofcu na tym 

posterunku2 

- rozmajty, rozmajče = různý, různě (pol. rozmaity, rozmaicie): tag rozmajče2, 

taki rozmajte vjecy2 

- sklep = obchod (pol. sklep): šła tu do sklepu do pjosku1, do jakšigo sklepu5 

- spřůntač = uklízet (pol. sprzątać): f postřotku je spřůntańi2 – zaznamenáno jen 

u syna, přičemž ve stejné větě bylo použito i slovo ukluǯač českého původu se 

stejným významem: f postřotku je spřůntańi, baba ukluʒo2 

- šmolec = sádlo (pol. smalec): kų̊seg masła abo šmolec1 

- tak samo = taktéž, stejně (pol. tak samo): mama tak samo5 

- teraz = teď (pol. teraz): to ńima jako teras1, teraz my byli2, bo teraz jak tyn 

koronavirus3, teraz ańi se tu ńexoǯi do škoły5 

- uroǯiny = narozeniny (pol. urodziny): uroǯiny były1 

- vjosna = jaro (pol. wiosna): na vjosnym1 

- vilija = Štědrý den (pol. Wigilia): kjejši na vilije5 

Další část slovní zásoby je významově shodná se spisovnou nebo obecnou 

češtinou, příp. okolními českými nářečími. Podoba slov se však liší více či méně 

podle výše uvedených fonetických vlastností nářečí: 

- aspůń: aspůń či parki zostały3 

- cera: jo ńima jejo cera3 

- cesta: ky̨s cesty2, při cešče3 

- dycki: ůna tu dycki na kave přijaǯe3, tež žex se dycki praviła5 

- fůrt = stále: fůrd do tego rypjům2, že fůrd dycki přiǯe3, fůrt tam šůngała5 

- gospodarka = hospodářství (ve významu „statek“ či „hospodaření kolem 

domu“): žili s tej gospodarki5, kjela šče mjeli gospodarki5 

- gvuli = kvůli: gvuli tego3 

- hůnym = honem, rychle: nalyj mu hůnym ze dvje půłki5 

- łovjy̨žina = hovězí maso: mje mama posłaa po łovjy̨žine5 

- pravič = říkat: teš to było tag jako babina pravi3  

- pynzyj = důchod, penze: tam jex była do pynzyje1, tacy xłopi přet pynzyjům2, 

přišła pynzyj3 

- spatki = zpět, zpátky: jo přidym spatki1, ńex to iǯe vrůčič spatki5 
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- xladač = hledat: gdoši xladoł1, po česku jo ty słova xladům3, ańi jům 

ńexladali5 

- zocny: jemu to było zocne5 

- ǯeǯina = vesnice: cało ǯeǯina přišła3 

- ǯivač še/se: tak še na mje poǯivoł2 

Některá slova z jazyka respondentů nejsou významově příbuzná s češtinou 

ani polštinou, ale s rovněž geograficky i jazykově blízkou slovenštinou, např. 

- byvač = bydlet (slov. bývať): tag jex tam byvała1, byvali kůnsek vedle tam2,  

f šigle my byvali3, byvajům ve šfjyčarsku3, u šfigertatův my byvali4 

- hore = nahoře (slov. hore): tu kajši hore1 

- izba = pokoj (slov. izba): jedna izba tako mało kůmůrka1, tam my mjeli na 

vrxu jednům takům izbečke4 

- jako = jak (i v otázce, slov. ako): jako vjyče že še tag nazyvo1, jako to 

povjeǯeč3 

- łacny = levný (slov. lacný): nejłacńejši3, bo tam to je łacńejši3 

- młoduxa = nevěsta (slov. mladucha): pjyrši ǯyń było łod młoduxi s tej strůny1 

- ńeskoři = později (slov. neskôr): to už było ńeskoři1, potym ńeskoři4 

- rožek = rohlík  (slov. rožok): rožek třiced halyři5 

- starka/starko = babička: starka poxoǯiła z małego stošku1, jag vykłodała starka 

na vůjtovej2, tam była prastarko2, otočiš se na starke5 

- šandar = četník (slov. žandár): roz jům vjyžli šandaři1 

- vaǯič še/se = hádat se (slov. vadiť sa): vaǯiły še mjynʒy sebům3 

Dnešní běžná slovní zásoba je často přejatá z češtiny v původní podobě, 

jen s nářečními koncovkami a bez dlouhých samohlásek či s nářeční výslovností 

obecně: było nas sołrozencůf jedynost1, ůna mje vystřidała1, v drustfje1, rostlinno 

vyroba1, učitel še pytoł po česku1, ve třiǯe1, kjejši še pjyršigo moja łoslavovało1, 

ku řizeńi2, že jim to patřiło2, robił jex v zemjeďelstfi2, přišeł mi balik2, ůna 

pruvotčo2, jo to mům rot2, moja třidńo2, na jižńům morave2, hołska stała třiced 

halyři3, do ǯevjůntej třidy3, ziščovali3, uš spiš ta třečo generace3, łot tej doby3, 

łobjednovali my se3, jako magor tam vypadům3, dovali taki přiďely3, z ďedům 

beje łoslavovaǯ narozeńiny3, do štfortej třidy4, xoǯiła na natstavbe4, po šixče4, 

s tego duvodu4, tatovje nům dali pozemeg na vrxu4, z ńikjerymi učitelami4, ńikjeři 

co se tam snažům4, byli třo sołrozenci5, žeš dostoł přiďel5, nas to ńezajimo5, 
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zopaknyč5, jo třeba mjała na škole ťesnopis5, vubec ńevjeǯała5, był  bezvjedomi 

dłůgo5, jo či jako řeknym5, jak se tu přisťehovała5, ůna učiła na zaklatce, ůn učił 

na kanaďe na učilišťu5, ta zdravotńo šostra bła česke narodnosťi5, dejmy tymu 

ǯevjynǯ roďinnyh důmkůf5, do takigo mistńigo letadla5. 

Vyskytlo se i několik germanizmů: 

- banhof = nádraží (něm. Bahnhof): na banhof1 

- cug = vlak (něm. Zug): ku cugu a do verku2, jexała cugym do lutyńe3 – syn 

však použil i slovo vlak: v tyh vlakah isto2 

- fuzbal = fotbal (něm. Fußball): jak šče byli s fuzbalym3 

- ganc = úplně (něm. ganz): bło ganc čma2, ji to było ganʒ jedno5, to je ganc tyn 

sům připat5 

- hajcovač = topit (něm. heizen): na dřevo, aby było v žimje čim hajcovač3 

- hebama = porodní bába (něm. Hebamme): tam přišła ta hebama, co to vlastńe 

ty ǯecka roǯiła3 

- plac = místo (něm. Platz): tu ńebyło placu1  

- raja = fronta (něm. Reihe): raja tako jag byk1, tag žež goǯine čakoł v raji2, do 

raje gdoši přišeł3  

- šfigermama, šfigertata = tchýně, tchán (něm. Schwiegermutter, 

Schwiegervater):  

u šfigertatův my byvali4, moja šfigermama5 

- tepix = koberec (něm. Teppich): na ščańe był tepix5 

- verk = třinecké železárny (něm. Werk = mj. továrna, závod): brata zabiło ve 

verku1, ve verku robim na pjecu4  

- vůřt = salám (něm. Wurst): był tam točůny vůřt3 

 

5.2.5 V rovině pragmatické: 

 

Kladná odpověďová částice zní ja, záporná ńi nebo ńy. 

V babiččině jazyce funguje mluvení o rodičích v množném čísle: mama 

xoǯili1, tata vžyńi pjeʒ rozvalili1. 

Místo slov rodiče, prarodiče se používají slova „tata“, „stařik“ v množném 

čísle: tatovje nům dali pozemeg na vyrxu4, tatovje byli učitele5, či stařikovje sům 

borocy5. 
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5.3 Ukázky mluveného projevu respondentů 

 

Pro názornost jsou níže uvedeny přepsané kratší ukázky mluveného 

projevu jednotlivých respondentů. Otázky jiných mluvčích a vsuvky jako „aha“ 

apod. jsou pro větší přehlednost vypuštěny. Místa, kde jsou vynechány otázky 

jiných mluvčích, znázorňuji třemi tečkami v závorce. 

 

Babička: 

A potym, było mi jedy, ǯešynǯ a půł roku, to mje dali na słůžbym. Ku taki 

starej bapce co mjała šedymǯešůnd dva rokůf. No, tag jex tam byvała. To bło na 

bagjyncu zaš. Na bagjyncu, a tam bła škoła na dole, tam jex xoǯiła do škoły. (…) 

Dyž my mjały dvje krovy a staro bapka a jo. Rano fčas fstovała, napasła krovy, 

ůna mje vystřidała, i potym jo šła do škoły ǯepro. Potym jo přišła ze škoły, coši 

pojadła, po połeńu še zaš šło s krovami. A šłah na vůjtovų̊ s krovami aže. (…) Do 

patnostego roku jo tam była, štyrnoz a půł. Štyry roki no. I potym my še přikluǯili 

tu do pjosku, tu my se kupili xałupkym, tu łoto jako, i tu my začńi byvač, i potym 

jo še, kjela mi było. Ńecałyh łošymnost, tox še vydała. Taki to było. Ale roboty  

a roboty. (…) Potyh była důma, při ǯeckax, potym šła do kravina do robot, 

nejpryńǯi v drustfje, jako na polu, jako še to nazyvało. Rostlinno vyroba. No. 

Potyx šła do kravina i tam jex była do pynzyje. I potym přišeł převrat a mje še 

vydařiło, jo šła do pynzyje ło dva roki fčaši. No, to było, radošč. Ale tež mi puliło. 

Bo mi pravili že už jako pudyn do pynzyje, jo pravim ale za dva mješůnce mi 

ǯepro było uroǯiny były, jo pra ješi mje ńeve, ńebedym mječ pynzyje, tag jo 

přidym fčaši. Jo přidym spatki. Ale tůš vydařiło še mi i potym uš, poty(m) še mi 

už vydařiło. 

 

Syn: 

Kjejši jag jex ešče ježǯił jako v zemjeďelstfi tag jo obi, obili jo vožił třa 

z jižńi moravi jex dovožoł vjyš tu kupa, až łod rakuskih grańic my ježǯili ta 

jaroslavice a tak, tůš tam še kupa vožiło. No a, a přez lato, jag my ježǯili na žńe 

pomoc, tag my ježǯili do tego. Velke hoščice. Te mjynʒy kravařami a opavům. 

Tam jo asi šež rokův ježǯił, to my tam byli łoto štyry pjynč tydńi dycki s kolegami 
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s kůmbajnami, a jo im to z naklaďakami łodvožoł to obili vyš taki. A eščex tam 

ježǯił teš, potym na podzim jex řepe, jako cukrofke im teš půmogoł vožič. Tež jex 

tam dycki, to žex był pore tydńi preč. (…) Ńi, to tež bło z roboty, to tež był 

vymjenny taki. Tam my mjeli družbe. Tu jako jabůnkůf, s tym, to był tam to, jejix 

tyn bat šmidenberk. Taki, taki jejix tam, tyn zemjeďelski podńik, tak dycki ůńi 

přijexali tu na tyǯyń a my tam a tak, taki vymjenne. Ůńi nas tam goščili a naši zaž 

ix tu smykali. (…) No a tag ůńi nas přez ǯyń po, vožili kajši po tyh jejix še xčeli 

poxfolič co tam mjeli, či ńymcy, tam bły roviny uplńe, bo to třaz bło na břegu 

labe, vjy, jexała łůǯ jakši tyn remorker, š českům vlajkůn, tag jo vjyž jeh na ńego 

vołoł kaj plujům a ůn prai do hamburku anebo. (…) Ty ale tam f tyx, f tym 

vyxodńim ńimjecku to, to ńebło ńiʒ moc. To jo myšlim že u nas tu bło lepi. Tam 

aj tyn, ta texńika a tak, to jag žeš tam viǯoł ty traktory same taki ruski, škaredne,  

a dva tam mjeli taki jako mo slavo teraz ty čyrvůne nebo jako mo xovańec, jako 

mo xovańec, to same co mo xovańec. A jo še go pytům, bo jo go tež praim mjoł 

tyn traktor. To a ůn, jag by to srovnoł tego to. A ůn pravi no tyn ruski jak traband, 

a tyn česki jag mercedes. Ta jag by do mercedesa šednył, vjyš? Či ńymcy že, ty či 

vyxodńi ńymcy to za fakt tam było mizerne fšecko. 

 

Snacha: 

Tu jako še uroǯili na mostax fšecko, ale byli prosťe polokami. Tymu byli 

aji f tym lagře vyvježůńi. Bo byli polocy, a stareg ńepotpisoł jakiši, folgliste nebo 

jak še to nazyvało přesńe, tag ix vlastńe vyvjyžli do lagru, byli v lutyńi v lagře, ale 

starka xoǯiła, po našimu, no povjym to po našimu. Xrubo jako ťehotno, no  

i začůno jům boleč, tag jům zebrali, jak byli, vyvjyžli vlastńe v jabůnkovje na 

rynku, tam byli fšecy či polocy navježůńi, vjyš? Tam u tej čitelńe, ny že jům 

začůno boleč, tag jům zebrali do sanatorki, tam přišła ta hebama, vlastńe co to ty 

ǯecka roǯiła, a ůna povjeǯała, že ůna jům tam roǯiǯ ńebeje. Bo protože sanatorka 

to była, to był špitol na tuberkuloze. Vjyš, tagže ůńi jům vlastńe tamstelo zebrali  

a zavjyžli jům na ščynte, a tam na ščyntym vlastńe łod mamy tyn ńejmłoči brat še 

uroǯił. To je jak je mosty, a z mostův byš jexała na hyrčavům. Tam bła prastarka 

tam byvała. (…) Ja tu jako mama moja co była? Tam był nejstarši antůń. Ale tyn 

umřił, mjoł šesnozd rokův vlastńe f tym lagře dostoł jakiši na klouby na serce,  

a jix tam potym vlastńe zebroł tyn laryš, tyn laryš a ůn ix, zebroł s tyx, s tego 
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lagru ih zebroł, jako na roboty. Vjyš, tam ih zebroł jako že ůńi tam bedům, a tedy 

vlastńe mama vykłodaa že ůńi tam přišli jako rozumjyš. Stareg był s pjyńči 

ǯeckami tam. No a ůn še go pytoł pańe kovolofski to je fšecko vaše, bo tůš taki 

yny, pinkličeg zvjůnzany, a ůn pravi no tela v lagře mjeli tak, ůńi ih ńiby s tego 

lagru vyrobili, aby tam můg jako u ńix słůžić. Aby še mjeli lepi. Ale pjyrši zaž 

ziščovali, či stareg ńebył jakiši pjerůn tam, vjyš? Či ńe, proči tym ńymcům co 

ńimjoł, či tag mušoł tyn laryš fšecko jako, čymu ih vyvjyžli, čymu to še pytoł, no 

tak ziščili že vlastńe yny gvuli tej národnosťi a že tyn starek to ńepotpisoł. (…) 

Yny tyn ujec, tyn nejstarši še tam vlastńe rozńimůg, ůn še nazyvoł antůń, tam še 

rozńimůg i tam potym umřił i tag go, ańi go poxovač ńimůgli, bo tůš či ńimcy 

rozumjyš. Gůńili, ǯivili, ńeegzistovało aby pogřeby jakiši byli, ale potym tam 

bezmala tyn kšůnʒ jakiši no že, že go tak, že to tak počixu zrobjům yny že stejńe 

cało ǯeǯina přišła. Baba ešče potym fotki jag mjała, vjyž, jak šła třeba jak, kjejši 

jag umřił, młody synek, no tak šła ǯełuxa, tako jagby družička, ńesła zogłůvek,  

a na tym zogłůfku była złůmano šfjyčka. Vjyž, že był młody, jako ńevinny, a že 

był, kajši ty fotki łoto ix tůnda zebroł naš. Aj fotky my tu mjeli ešče łod mamy a, 

tagže to było taki no. A potym zaš še spatki vrůčili, bo tam kaj na tyx šancah 

mama byvała, tag vlastńe tam zaš to ńymcy zebrali. Tam še ńymcy nasťehovali,  

a byli tam, no a jak ta vojna skůnčiła, tag vlastńe mama potym bła nejstaršo po 

tym bra, co tam umřił, že, tyn brat, tag ůna přišła na ty mosty, tam ji kluče dovali, 

fšecko, že to tam jako ńexujům f pořůntku, bo či ńymcy zaš še sťehovali, no ale 

přišli za mješůnʒ a, a xałpa vyrabovano že? Tagže ańi ńymcy tak xałpe 

ńezdevastovali jako sůmšaǯi. Potym starka přišła tam do sůmšada roz z mlykym 

či š čimši a pravi moja dečka na ščańe. Ńymjec pojexoł, a ešče vjyž jako, bo še 

tam dostali vlastńe tag, bo mama prai že přišli a pjes, prosťe vjyž ganc kref, 

z dupy vjyž a tak, no. Tag mu natřaskali škło do žrańo, aby ńeščekoł, aby był 

počixu, a vlastńe tam potym šli a vyrabovali fšecko. (…) Ůn še im tam o fšecko 

staroł. I mjeli kůńe, krovy, bo tam bła vjelko gazdůfka na mostax. Tagže ůn še im 

tam o to staroł, ešče pravił že jako aji s tego vyboru tam mušała išč s jakiš ta baba 

či xłob už ańi ńevjym, tag vjym že ty kluče a ešče v nocy ło půł jednej tam šli. 

Pravła že to ńezapůmńi že v nocy, bo tůž ůńi v nocy učekali či ńimcy. 

 

Vnuk: 
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A jo xoǯił uš tu do škoły, a tu jo xoǯił pjyńǯ rokůf, bo tu bła yny do 

pjůntej, ńi. Do štfortej třidy třidy dokůnca. Do štfortej třidy tu bła yny škoła  

a potym uš še mušało do jabůnkova xoǯič. No a jo pošeł do pjůntej třidy do 

jabůnkova a to potom łodevřili tu uš pjůntůn třide, no a potym ńeskoři uš tu 

postavili novůn škołe, tak tu uš teraz do ǯevjůntej. Ale jo uš xoǯił do jabůnkova až 

do ǯevjůntej třidy. Ifka tež uš. Ifka uš tež aš tu xoǯiła do ǯevjůntej. Ale jo xoǯił do 

jabůnkova. A naz bło kupa. Nas stejńe było, nas tu były dvje klasy. No, my byli 

šilny ročńig a nas tu były dvje třidy, naz było strašńe kupa tyn ročńik. Tagže my 

aj potym už do jabůnkova nos porosxybovali a, no a potym jex šeł do třynca, na 

kanaǯe jex huťařine vy še učił, a potym jex šeł přimo do ver. Potym ńeskoři jex 

xoǯił na vysokůn škołe, jex dalkovje skušoł, tag jeh isto třiš, ńecałe štyry roki, tři 

a půł roku jex. A bakalařah ńedorobił. Nezadařiło še. Texnicki materyjaly jo na 

banski studovoł. V ostravje, a to do ostravy. No, to už bło daleko bło taki doš taki 

naročne bo to, ošyńǯešůnt kilometrůf v jednůn strůne, ček přijexoł tam po šixče, 

goǯine społ v łafce, potym vubec ńevjeǯoł o čim była řeč, to bło ńevjym do kjerej. 

Do šůdmej nebo do ůsmej, to dycki bło, ńevjym do šůdmej, do ůsmej, potyn 

spatki tůš tedy z łostravy tu, tagže zaš skoro goǯine spatki jexało, přez goǯine. Tu, 

tu ta cesta už yny s pjosku do třynca kjejši še ježǯiło, to bło tři štfrči goǯiny, teras 

čoek za patnozd minut f třyncu. No inači fůrd robim, ve verku robim na pjecu. 

(…) Jesi se dovjeǯeš přectaviǯ jak še voda začńe vařiǯ jak to tak bulko, no tak to 

same robimy v roboče. Teš to tag začńe bulkač. To uš potym f tyh extremax. (…) 

No a po asik pjyńǯ rokůf my spou byli, u šfigertatův my byvali, bo jo se tu łod 

naših odsťehovoł, ale to uš asi kjela, půł roku před, ńi. To bło pore mješůncy před 

vješelim jo še kluǯił. Tam my mjeli na vrxu jednůn takům izbečke, ale my tam 

ńepřerobjali ńiʒ bo my xčeli že bedymy stavjač tak že to, že zbytečńe tam 

ńebedymy čiž do tego peńize, no, no a tu my potym, tatovje nům dali pozemeg na 

vrxu, no a v roku dva tyšůnce šesnost. Šesnost? My začli stavjač? Ja. 

Šedymnostego šůsty dva tyšůnce šesn. My mjeli šesnostego šůsty dva šesnozd 

začnyč kopač, a začło totalńe loč. Tag my aš f, to bło ve štfrte a tag my aš  

f pjůntek začli kopač. No a kolega teš přijexoł, uš čůngnył vyrxůfke, a tak dolovoł 

xčoł jexač preč, tag my tam goǯine šeǯeli pot takůn střexům, bulčili, a potym 

vylyzło słůnečko, a tag pjykło, že mi spoliło pleca. 
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Teta: 

No a mama kjejši, jag mjaa pjynǯešůnd rokův, robiła v jezede a dostała do 

ruska. Letecky. No a teš ih jakoby vybrali vjyncyj, ńevjyn kjela ix to lečało, no  

a pravła že přilečeli kajši, jo ńevjym ka f kjela tyx mjejscah byli, tak jak přijexali 

prosťe na jakši leťišťe s tym letadlym, a potym ih zebrali do takigo mistńigo 

letadla. Pravi tu była baba s kurami, tu bła baba z gyńšům, tam smyčił berana, 

mama pravi to jako my jako tam jako můmy vlyšč, a tam, do tego letadla jako že 

můmy dřevjanne łavy no, no že strašne. Mama praviła že, že strašne, že myšlała 

že tam ańi ńedojadům. No ale tag dolečeli tam kajši, no i tam ix ubytovali pravi, 

šli kajši na ta, na tork, jako že tam už byli jakiši prosťe, jagby panelaki nebo coši 

takigo pravi, f tym, gazety nalepjůne veš jakoby misto firhangůf, teraz na tyx, na 

tyx targah jakoby stoły a teras v gazeče zabalůno jakoši kura, na tym było muxův, 

jako žodno łobrano, spařůno nebo coši. Pravi že ta, no pravła že strašne. No  

a potym praviła že, že ix vezli jakoby do tyx, do tego střeďiska kajši do tego 

jezede. Ale že, že tam prosťe jexali kajši inšům ulicům kjerům mjeli jexač, a že 

okamžiťe policajči, okamžiťe ih navrůčili že ńeegzistuje aby tam šli, tagže ůńi 

prosťe mama pravła že to bło strašne. Tak tu były ty kraviny ńiʒ moc, ale ůna prai 

co tam było, a to už im ukozali to nejlepši co tam mjeli. Pravła že fagd že od nas, 

jakoby třiced rokůf spatki. Strašne, no, že bjyda. A tak samo jag byli ros f polsce, 

to zaš tata mjoł, byli při mořu, tak prai že teš strašno bjyda. Že mjeli třeba, že teš 

to taki było jakši vymjenny, tam kajši byli ganʒ aši gdańsk a tam, tag že se tam aji 

poznali z jakšimi tymi polokami a že ix pozvali do xałpy, do jakiši. Tak pravła že, 

že na, na tym, na ščańe był tepix, jako že to było jako že, to uš sům lepši. 

 

5.4 Vztah respondentů k nářečí a jiným jazykovým varietám 

 

Jedním z cílů obou rozhovorů bylo zjištění, jaký mají zkoumaní mluvčí 

vztah k nářečí a jiným jazykovým varietám používaným na Těšínsku (zejm. 

spisovné češtině a polštině), popř. jak vidí dnešní stav nářečí. 

Všichni mluvčí se nářečím běžně dorozumívají. Uvědomují si, že mladší 

generace již mluví nářečím méně často a nepředává je dále. Např. babiččino 

tvrzení: 
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Tak tůš či starši můvjům po našimu, a tacy či młotši uš kupa po česku.  

Ž ǯeckami do škoły. 

Snacha dodává: 

No uš spiš ta třečo generace. Jako třeba babina je, my ešče můvimy po 

našimu, naše ǯecka sem tam, protože ůńi už ze sfojimi ǯeckami můvjům po česku. 

Vjyš, že už jako vlastńe ta třečo generace už je tako mjyšano. 

Teta naproti tomu podává svědectví o smíšené česko-polské rodině, kde 

děti chodí do polské školy, ovládají nářečí, ale s matkou a prarodiči z matčiny 

strany  mluví česky. Všichni mluvčí vč. vnuka potvrdili v různých okamžicích, že 

se ještě dnes dá dorozumět nářečím i s některými učiteli, lékaři či na úřadech 

v regionu a že starší obyvatelé mohou mít problém s porozuměním např. u lékařů 

z jiných částí České republiky, kteří nářečí nerozumí. 

Z výroků respondentů bylo zřejmé, že vidí nářečí a češtinu jako dva 

jazykové kódy, které rozlišují podle toho, s kým mluví. Syn k tomu řekl toto: 

Tag ja, tag jesi, jesi v roboče vjym že ůn můvi po česku, tak s ńim můvim 

po česku, łotočim še ku drugimu xłopovi a s ńim můvim po našimu, no. Nebo jak 

kaj přijadym tu do jakiši firmy na piłe nebo tak, tak jag ziščim že, jo pozdrovim 

třas dobri den, a jag ziščim že ta ůńi tam můvjům po našimu, tag můvim po 

našimu. Ale jag můvjům po česku sy mnůn, tag jo můvim teš po česku. 

Později ještě doplnil: 

My to aspůń robimy tag, že či skočim do řeči, že my to přepinůmy. Jesi, jo 

můvim po našimu a łotočim še na tebje můvim po česku ja? Ale třeas tu łoto na 

łopafsku a tag ůńi teš tam majům taki to nařeči, ale ůn můvi yny tym nařečim. Ůn 

s tebů ńebe můvił, vjyš po česku, pjeknůn češčinům. Ůn můvi yny tym sfojim, 

takům, takim nařečim. Ale ůńi ńepřepinajům, vjyš? 

V reakci na otázku, zda bylo nářečí mimo Těšínsko identifikováno jako 

cizí jazyk, odpověděla snacha se smíchem takto: 

My byli normalńe u olomołca my še stavili na łobjot, jag my jexali spatki, 

no a teraz my šedli ku stołu, łobjednovali my se, a bavili my še po našimu.  

A přišła čišńička i začůna po polsku. I proše panstfa to, a teras tam bła maruška,  

a ůna prosim, jak to s nama mluvite, jako my nejsme polaci. Bo ůna zaž jako byvo 

f třyncu a ůńi tam uš tag ryxli po tym česku, vjyš? Tagže ůna jako můvi teš po 

našimu ale spiž jako česki, ale tag ůna prosťe hned jag viǯała, prosťe jak, mjynʒy 
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sebům jag my še, vjyž, bavili, no tak. No ale co še nům ešče stało. Tež my byli na 

dovolenej, tam jag my přijexali tag my normalńe po česku s ńům můvili f tej 

pernej u tej evy, ale potym vječůr jag my tam třeba maso łopjykali a tak, tag my 

se mjynʒy sebům po našimu. A ůna přišła a pravi, prosím vás, mužu se váz zeptat 

otkut ste? Tag my ji to vysfjetlovali a ůna, no ale dyď vy ste š česka tak proǯ jako 

že tag blbje mluvime. 

Jak je vidět z předchozího textu, vymezují se respondenti i vůči spisovné 

polštině, což potvrzuje opět syn: 

Jo třebas přijadym na bocůnovice na piłym a tam je ta ńevjasta je, ůna je 

s pjosečnej, ůńi sům tam tacy fest polocy ja? A ůna jo tam otev, zaklepjym a uš bo 

tak to tak, pozdrovim sxfalńe po česku dobri den a to, a ůna, a gǯe ma pan 

samoxot? Jo praim jo tu je z ałutym. 

Mluvčí jsou si vědomi i podobnosti nářečí blízkých obcí na polské  

a slovenské straně hranice (např. Skalité v okrese Čadca nebo okolí Těšína). 
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6 Závěr 

 

Vzhledem k mnohonárodnostní historii regionu není vývoj zdejšího nářečí 

vůbec překvapivý. Stejně tak je zřejmé, že tento kout Evropy i jeho jazyk láká již 

více než 2 století badatele z různých oborů, kteří o něm podávají svá svědectví. 

Jak je patrné z textu práce, nářečí na Těšínsku dodnes přežívá, ačkoli se, 

tak jako v dnešním globalizovaném světě obecně, postupně ztrácí zejm.  

u nejmladší generace. Naproti mnoha jiným částem Česka, Polska i Evropy je 

však pozice nářečí v komunikaci obyvatel regionu velmi stabilní a lze 

předpokládat, že zde bude nářeční způsob mluvení udržován ještě nejméně 

několik desetiletí. 

Jazyk všech zkoumaných mluvčích nepochybně souhlasí 

s charakteristikou, uvedenou v teoretické části práce. Je patrné, že jde o zvláštní 

jazykovou varietu odlišnou od spisovné češtiny i polštiny do té míry, že se s ní její 

mluvčí ztotožňují. 

Uvědomuji si, že bibliografie k mé práci není příliš rozsáhlá. Odpovídá 

však situaci a době, ve které byla práce napsána, a vzhledem ke covidovým 

opatřením, svému handicapu a ne zcela flexibilní komunikaci s vedoucím práce 

jsem během psaní práce neměl ze svého hlediska a záměru optimální přístup 

k dalším zdrojům. 

Jsem tedy velmi rád, že jsem mohl touto prací obohatit alespoň pestrou 

paletu zdrojů, z nichž mohou případní další zájemci čerpat pro vlastní výzkum 

těšínského nářečí či obecně jazykové situace na Těšínsku. 
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