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ÚVOD
Ve své diplomové práci se zabývám tématem slovesných prefixů. Domnívám se, že na bulharské jazykovědné
půdě není tomuto tématu věnována dostatečná pozornost, ačkoliv slovesné předpony mají ve verbálním systému své
osobité postavení. Mají schopnost měnit lexikální význam slovesa a slovesný vid bez složitých morfologických
transformací. Mají dominantní postavení při tvoření sloves. Tyto jejich schopnosti vedly v historii k zjednodušování
systému slovotvorby. Proto jsem se rozhodla věnovat se tomuto tématu ve své diplomové práci.
Slovesné předpony jsou v bulharském jazyce rozebírány většinou v rámci publikací, zaměřených na obecnou
gramatiku. V bulharštině vycházím zejména z prací věnovaných slovotvorbě, především z práce V. Radovy
Българското словообразуване a Словообразуването в българския книжовен език a dále pak z knihy Граматика
на българския език A. Andrejčina.
Naproti tomu v češtině je stav mnohem uspokojivější, jako příklad uvádím studii Františka Uhera – Slovesné
předpony, ze které jsem si rovněž dovolila čerpat a kterou považuji za vcelku obsáhlou. Proto se ve své práci věnuji
především zkoumání bulharských slovesných předpon, neboť jsou v bulharském jazyce popisovány většinou pouze ve
spojení se slovesným videm.
K základním kategoriím gramatické stavby slovanských jazyků patří slovesný vid. Existuje celá řada otázek
spjatých s videm, na něž se názory odborníků značně rozcházejí. V této práci se problémem slovesného vidu zabývám
pomocí metody srovnávání. Tato metoda je podle mého názoru vždy přínosná a svým způsobem originální. Při sledování
slovesného vidu jsem vycházela především z prácí F. Kopečného Slovesný vid v češtině a S. Ivančeva, Проблеми на
аспектуалността в славянските езици.
Pro zpracování excerpce v příloze diplomové práce byly použity překladové i výkladové slovníky, v prvé řadě
Bulharsko-český slovník K. Hory a Български тълковен речник L. Andrejčina. Další literatura je uvedena v seznamu
použité literatury na konci diplomové práce., odkazy na citovanou literaturu jsou též uváděny v poznámkách pod čarou.
Cílem mé diplomové práce je podat ucelený obraz bulharských slovesných předpon v porovnání s češtinou
metodou diachronně synchronního popisu. Hlavní pozornost věnuji především lexikálně-sémantickému významu
předpon, ale zároveň se snažím postihnout i jejich funkci gramatickou. V úvodu práce se zabývám popisem produktivních
a neproduktivních slovesných předpon. V popisu lexikálně-sémantickém a jeho srovnávání se stavem v českém jazyce se
dále věnuji produktivním předponám. Porovnáním shodných a rozdílných znaků bulharské a české prefixace z hlediska
lexikálně-sémantického se v konkrétních případech snažím sledovat závislost interpretace ve spojení se zvratnými
slovesnými tvary.
Dále se zabývám vícenásobnou prefixací. Bulharské slovesné základy jsou schopné na sebe vázat větší množství
předpon než slovesa česká. Na základě srovnání bulharského a českého materiálu jsem vymezila nejfrekventovanější
několikanásobné prefixy v češtině a v bulharštině.
V gramatickém popisu se zabývám především vztahem kategorie vidu a kategorie gramatického času a dále o
některé souvislosti syntaktického charakteru, zejména o lexikálně –syntaktickou úlohu prefixů a o vztah předponapředložka. V oblasti kategorie vidu se kromě otázek slovotvorby věnuji především tvoření dokonavých sloves pomocí
předpon. Narozdíl od češtiny má bulharština velikou produktivitu sekundárních imperfektiv. Doplňování vidových dvojic
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je v bulharštině velmi produktivní. Perfektiva se často tvoří i od sekundárních imperfektiv. Vzhledem k těmto
specifickým vlastnostem se zmiňuji i o této problematice.
Z hlediska stylového hodnocení jsou prefixy stylově bezpříznakové. Stylistické hodnoty tedy nabývají až ve
spojení s předponovými slovesy. Cílem je popsat stylovou příznakovost v nespisovném, knižním, archaickém nebo
expresivním jazyce.
Ve své práci se zaměřuji také na vývojové tendence v jazyce především pozorováním výskytu předpon
v neologizmech. V poslední kapitole se dotýkám i problémů v pravopisu u bulharských a českých slovesných předpon.
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1. Historický vývoj slovesných předpon
A. Erhart ve své práci Indoevropské jazyky konstatuje, že slovesné předpony, podobně jako předložky, vznikaly
v jednotlivých indoevropských jazycích ze starších příslovcí, zejména místního a časového významu. Později se tato
příslovce přimkla ke slovesu a změnila se ve slovesné prefixy. Ty vnášely do významu sloves různé lexikální odstíny.
Kromě toho byly předpony později již na půdě slovanských jazyků vhodné pro vyjádření dokonavého vidu.
Prefixace jako způsob tvoření dokonavého vidu je jedním ze základních způsobů vyjádření vidu. Prefigovaná
slovesa ve slovanských jazycích prvotně neměla žádný vztah k historii vidu prostě proto, že kategorie vidu v té době
neexistovala a souslednost dějů se vyjadřovala jinými gramatickými prostředky, jako byl bohatý časový systém
relativních časů. Každá předpona vnášela do významu slovesa svoje osobité místní nebo časové vymezení. Tak například
prefix vq- poukazoval na děj probíhající směrem dovnitř něčeho.
Proces rozvoje tedy neprobíhal tak, že předponám odedávna příslušela způsobilost přetvářet slovesa nedokonavá
v dokonavá, nýbrž postupným získáváním této schopnosti. Prefixy v sobě rozvíjely zárodky perfektivnosti, založené na
jejich lexikálním významu, ve slovanských jazycích se staly základním prostředkem pro vyjádření dokonavosti.
V indoevropštině neexistovala osobitá forma vyjádření budoucnosti. Ve staroslověnštině se pro vyjádření
budoucího času užíval tvar přítomného času a pouze z kontextu bylo patrné, zda se jedná o budoucnost nebo přítomnost.
Z druhé strany se už ve staroslověnštině formoval složený tvar budoucí se sponami Cotětý, ýmětý, načEtý nebo bwčEtý a
nějakého neurčitého tvaru slovesného (infinitivu, participia). Tento složený tvar budoucí se podle všeho vyvinul z potřeby
jazyka vyjadřovat budoucí čas jinými prostředky než časem přítomným, z něhož časová následnost postupně se vyvíjející
ve významu prefixu nebyla zřejmá, aby nedocházelo k nedorozumění. V dalším vývoji prefixální způsob vyjádření
dokonavého vidu přetváří v části slovanských jazyků prostředek vyjádření budoucího času.
Tvary budoucího času vznikly v bulharském jazyce ze spojování s modálními slovesy. Sloveso Cotětý začalo
postupně vystupovat jako ukazatel budoucího času a přirozeně ztratilo svůj lexikální a modální význam a následkem
toho bylo změněno v částici.1 V češtině mají platnost budoucnosti tvary přítomného času dokonavých sloves (ponesu), u
nedokonavých sloves se futurum tvoří pomocí přítomných tvarů sloves být a infinitivu (budeš dělat). Slovesa perfektivní
mají význam futura, což je jev již praslovanský.
Poté, co předpony získaly schopnost přetvářet nedokonavá slovesa v dokonavá, vznikla přítomná slovesa
dokonavá. Dokud se perfektivizující funkce předpon neustálila, přítomný tvar dokonavý mohl být chápán jako prostý čas
přítomný a prefixy byly pouze nositeli lexikálního významu
„Prézentními tvary nedokonavých sloves se běžně označoval ve staroslověnštině přítomný čas, prézentními tvary
dokonavých sloves futurum (…) S jihoslovanským původem staroslověnštiny souvisí charakteristické užívání tvarů
indikativu prézentu s partikulí-spojkou da ve funkci opisného imperativu nebo ve vedlejších větách účelových a ve
vedlejších větách obsahových přacích a žádacích (v níchž se v češtině užívá zpravidla aby s kondicionálem, řidčeji ať

1

БУНИНА, И. К., История глагольных времен в болгарском язык, Москва 1970, 15.
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s indikativem, např. azw na se prýdw da swvědětelstvuů o ýstýně -’ já jsem přišel proto, abych podal svědectví o pravdě“.
2

2. Slovesné předpony z morfologického hlediska
2.1. Odvozování sloves pomocí předpon
Prefixace v bulharském jazyce je ve slovotvorbě široce zastoupena. Bohatou soustavu slovesných předpon zdědila
bulharština ze staroslověnštiny. Předpokládá se, že předponová slovesa měla ve staroslovenštině stejnou strukturu, jakou
mají i dnes v živých slovanských jazycích. V bulharském jazyce se používá osmnáct jednoduchých slovesných předpon,

2

VEČERKA, R., Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, Brno 2002, 89-90.
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které slouží k tvoření sloves od slovesných základů. Slovesné předpony jsou v bulharštině slovotvorné. V současném
bulharském jazyce existují některá slovesa, která se nepoužívají bez předpony např. -пра (допра, спра), -луча (получа),
-ложа (сложа, изложа),…
Se sémantickou funkcí předpony je spojen způsob děje. Předpony nejen modifikují lexikální význam, ale mění i
slovesný vid.
Podle K. Kirilova, který se zabýval otázkou dokonavosti v dějinách bulharského jazyka, má schopnost
perfektivizace každý prefix. Zároveň je prefix nositelem nového sémantického významu. Prefixy jsou tedy polyfunkční.
V některých případech je lexikální význam prefixu oslaben a předpona se gramatikalizuje. Historie slovesné prefixace
ukazuje, že kategorie vidu se postupně oddělila od kategorie způsobu děje, přičemž slovesa, která nezměnila svůj vid
pomocí předpony (např. slovesa stavu,…), ho v současné době mění bez výjimky. Oddělení kategorie vidu a způsobu děje
je hlavní příčinou postupné ztráty lexikálního významu předpon a jejich gramatikalizace.
Nejčastěji se gramatikalizují předpony у- (u-), с- (sw), по- (po-), из- (ýz-), за- (za-), о- (o-), на- (na). Předpony
с- (sw), у- (u-), из- (ýz-) se gramatikalizují stejně v starobulharštině i v současném bulharském jazyce. Předpony за(za-), на- (na-), о- (o-) se gramatikalizují častěji v současné bulharštině. Ostatní předpony zachovávají svůj lexikální
význam. Nejcharakterističtější jsou předpony от- (ot-), до- (do-), в- (vw-), въз- (vwz).3
Často se v jednom slovese setkávají dvě nebo více předpon např. поприказвам – popovídat, pohovořit,
препрочитам – znovu přečíst, apod. Dvojité předpony přidávají slovesu význam distributivní. Připojením předpony se
může změnit přechodnost sloves. Od nepomíjejících, nepřechodných sloves dostaneme pomíjející dočasná slovesa,
např. седна-възседна, живея-преживея, надживея, падна нападна, apod.4

3. Slovesné předpony z formálního hlediska
3.1. Produktivní předpony
Slovesné přepony můžeme rozdělit na produktivní a neproduktivní. Shodné produktivní předpony v českém a
bulharském jazyce jsou: v-/в-, въ-, vz-/въз, do-/до-, za-/за-, na-/на-, nad-/над, o-/о-, ob-/об-, od-/от-, po-/по-, pod/под, pře-/пре, před-/пред-, pro-/-про-, při-/при-, roz-/раз, s-/с, съ, u-/у-. Bulharština nemá předponu z-, ta vznikla v
češtině z předpon vъz- a jьz- a také částečně z předpony s- před znělými souhláskami. V češtině se vyskytuje předpona vy, která je v bulharštině funkčně ekvivalentní s předponou из-.
Z hlediska fonémového složení můžeme předpony v obou jazycích rozdělit na jednofonémové i vícefonémové,
vokalické, konsonantické nebo smíšené a předložkové a nepředložkové. V češtině navíc můžeme rozdělit předpony
z hlediska kvantity na dlouhé a krátké. Pro srovnání českých a bulharských slovesných předpon z formálního hlediska
uvádíme tabulku5:
České slovesné předpon

3
4
5

Bulharské slovesné předpony

КИРИЛОВ, П. К., Префиксната перфективация в историята на българския език, София 2008, 37.
АНДРЕЙЧИН, А., Граматика на българския език, София 1977, 197.
Tabulka byla v české části převzata z publikace F. Čermáka Slovesné předpony.
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Struktura předponových morfémů:
Monofonémové
o-, s-, u-, v-, zVícefonémové
dvojfonémové do-, na-, vy-, za, po-, se-,
ve-, ze-, ob,- od-, vztrojfonémové nad-, pod-, roz-, pro-,
pře-, při -, vze, obe-, odečtyřfonémové před-, nade-, pode-, rozeFonémová kvalita předpon:
vokalické
o-, ukonsonantické
jednofonémové s-, v-, zdvojfonémové vzsmíšené
do-, na-, vy-, za, po-, se-,
ve-, ze-, ob,- od-, nad-, pod-,
roz-, pro-, pře-, při-, vze, obeode-, před-, nade-,
pode-, rozeSlabičnost prefixů:
otevřené slabičné předpony
do-, na-, o-, po-, pro-, pře-,
při-, u-, vy-, za-

в-, о-, с-, увъ-, до-, на-, из-, по, съоб-, от-,
въз-, над-, под-, раз-,
про-, пре-, при-,
пред-,
въ-, съ-, о-, ув-, свъ-, въз-, до-, за-, из,
над-, об-, от-, по-, под-,
пре-, пред-, при-, про-,
раз-

въ-, до-, за-, на-., о-,
по-, пре-, при-, про-,
увъз-, из-, над-, об-, отпод-, пред-, раз-

zavřené slabičné předpony

nad-, ob-, od-, pod-, před-,
rozPředložkové a nepředložkové prefixy:
předložkové
do-, na-, nad-, o-, ob-, od-,
po-,pod-, pro-, při-, před-,
s-, v- , z-, za
nepředložkové
pře-, roz-, vy-, vz-

в-, до-, за-, на-, над-, о-,
об-, от-, по-, под-,
пред-, при-, с-, увъз, из, пре, про, раз

Morfofonematická realizace nevokalizovaných podob základních předponových morfémů je: въз-/въс-, из-/ис-,
над-/нат-, об-/оп-, под-/пот, пред-/прет, в-/ф-, въз-/въс-, раз-/рас, с-/з-. Druh realizace závisí na následujícím
morfému podle zásad znělostní korelace. Stejné je to i v češtině. Ani v jednom z jazyků se tato variantnost neodráží
v pravopise.
Se základovými slovesy se prefixy kombinují bez formálního omezení. Na švu dochází ke styku skupin stejných i
rozdílných souhláskových (оттеглям, дослушвам) i samohláskových skupin (поотъпявам, наобличам). Také
v češtině dochází k sousedství stejných nebo různých samohlásek - poobědvat, doučit. Podobný stav se týká i švu
souhláskového, kde se stýkají stejné nebo různé souhlásky - rozzlobit se, rozstřílet.
3.2. Srovnání bulharských a českých předpon všeslovanského původu
Funkce předpon je velmi živá a široká. Mnoho sloves existuje pouze s předponou a v jednoduché formě se
nevyskytují. Přepony jsou druhem příslovcí, která jsou však neoddělitelná od slovesa. U některých slov je může oddělovat
zápor- v staroslověnštině např. vwznenavýdetý, ýznemoštý .
Existují příslovce, která se stala předponami: мимо, вниз. Jsou to příslovce, která se přimykají ke slovesu,
proto nepřetváří nedokonavý vid v dokonavý. Předpony jsou obyčejně shodné s předložkami. Proto jsou konstrukce
obsahující formy s předponami, které jsou totožné ve významu s předložkovou konstrukcí – doýtý grada, ýtý do grada.
Předpony připojují svůj význam k významu slovesa vwCodýtý - jít dovnitř něčeho. Často ale význam předpony
není úplně jasný nebo nemůže být určen. V takovém případě nemusí mít sloveso s předponou nic společného kromě
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své slovesné formy – tvorýtý tvořit, rastvorýtý rozpouštět. V jiných případech se odlišuje pouze tím, že označuje
ukončený děj swtvorýtý - udělat něco do konce, úplně. Předpony, které slouží pouze pro vytvoření dokonavého vidu se
nazývají prázdné. K nim patří především předpony o-, po-, u-, vwz- ve většině případů jejich použití.6
Tvoření sloves pomocí předpon je velmi produktivní. Pomocí předpon pro-, sw- se tvořily ve staroslověnštině
kalky řeckých sloves, mohly zůstat v nedokonavém vidu prozwrýtý προβλεπει.
Původ předpon je patrný i ze současné spisovné bulharštiny. Většina předpon je svým významem totožná
s předložkami. Některé předpony však nemají odpovídající předložku v současném jazyce, ale měly ji ve staré
bulharštině, resp. paralelně ve staročeštině a staroslověnštině.
Tak například v současné češtině nenajdeme předložku въз-, вз-, avšak ve staroslověnštině existovala předložka
vwz(w). V srbštině se tato předložka do dnešní doby zachovala ve tvaru уз (vъz). V bulharštině se dochovala ve tvaru възs významem ‘върху’. Kromě toho prefix въз- vyjadřuje začátek nějakého děje a v tomto významu může být v češtině
nahrazen předponou za-, kde máme doložen význam odvoditelný od ingresivnosti a to dovedení děje do plné intenzity 7
(zasnít se – възмечтая, zamilovat se - възлюбя).
Jedinou předponou, která neodpovídá žádné předložce ve staroslověnštině je v češtině vy-, jež se svým významem
shoduje s předložkou z- a shodně vyjadřují pohyb zevnitř ven. Předpona вы- nemá obecně slovanský charakter,
v jihoslovanských jazycích jí odpovídá předpona из-. V bulharském jazyce předpona из- vyjadřuje většinou dokončení
děje a odpovídá české předponě vy-. Svým lexikálním významem se shoduje s předložkou из-. Přípony, které se
historicky vyvinuly z předložek, prvotně vnášely do sloves podobné významy, které byly vlastní odpovídajícím
předložkám. Zčásti se tyto významy zachovaly do současnosti.
Je zřejmé, že z hlediska vývoje a vzhledem k současnému stavu jazyka nemůžeme předpokládat radikální
přestavbu prefixálního systému. Soubor předpon je proto možno pokládat za víceméně uzavřený. Současná bulharština
má k dispozici osmnáct jednoduchých slovesných předpon, čeština jich využívá dvacet. V tabulce uvádíme jednoduché
slovesné předpony ve staroslověnštině a jim odpovídající slovesné předpony v současné bulharštině a češtině:
starosl.
vvwzdozanznanad
o- obotpopodpred
prěprnpro-

bul.
в- въвъздозаиз-

češ.
vvzdozavyznanado- obodpopodpředpřepřipro-

нанадо-оботпоподпредпреприпро-

6

ВАЙАН, А., Руководство

7

ŠLOSAR, D., Slovotvorný vývoj českého slovesa, Brno 1981. 109.

по старославянскому языку, Москва 1952, 371.
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razsw-/su-

разс-съу-

rozcu-

3.3. Neproduktivní předpony
3.3.1. Izolované předpony зад-, през-, низ- a předpona безPomocí neproduktivních předpon зад-, през- a низ- se odvozují pouze jednotlivá slovesa, nezahrnujeme je proto
do tradičního souhrnného popisování předpon:
задмина (překonat, předstihnout, předběhnout), презполовя (rozpůlit, rozdělit), низвергна (svrhnout, sesadit
z trůnu).
Také užití předpony без- je limitováno ve slovesech tvořených prefixálně-sufixálním způsobem, kde předpona
без- je původní předložkou, která se přimkla fundujícímu jménu.:
бездействувам (být nečinný) безделнича (zahálet), безпокоя, (vyrušovat, obtěžovat).
Ve slovesech безчинствувам (dělat výtržnost, chovat se nepřístojně) безобразнича (chovat se neslušně) je
předpona без- interpretována jako slovotvorný morfém, existuje jako součást slovotvorného základu slovesa, nepřipojuje
se ke slovesům, ale je přejímána slovesy z fundujících podstatných jmen. Předpony зад-, през- a без– se v bulharštině
shodují s předložkami, proto je můžeme určit jako předložkové.
Český jazyk odpovídajících předpon neužívá. Do češtiny jsou slova s takovými předponami překládána buď
pomocí jednoduchých předpon, nebo opisem, viz příloha, tabulka č. 9.
Do češtiny jsou překládána tato slova s nimi buď pomocí jednoduchých předpon, nebo opisem, viz příloha,
tabulka č. 9.

3.3.2. Izolovaná předpona обезPředpona без- se potkává v kombinaci s předponou o-. Neproduktivní složená předpona обез- se používá pouze
při tvoření sloves odvozených od podstatných jmen:
вреда (škoda) - обезвредя (zneškodnit), цвят (barva)- обезцветя (odbarvit), ум (rozum) - обезумея (ztratit
rozum, zešílet). Předpona oбез- je původně dvojitá předpona, složená ze dvou prefixů, ale chápeme ji jako předponu
jednoduchou složenou, protože u některých sloves nemůžeme tyto dvě předpony od sebe oddělit (обезличавам – stát se
bezvýrazným, zbavovat osobitosti). Slovesa tohoto typu vznikla převedením neslovesných elementů do skupiny sloves
např. обезсиля, безсилен (без силата). Složené slovesné předpony uvádíme v tabulce č. 8.

3.3.3. Nevlastní předpony
Nevlastní přepony срещу-, противо-, връх-, само-, мимо-, вниз- neztratily svoji původní funkci příslovce a v
odvozených slovesech se vyskytují, aniž by se naplno přetvořily v prefixy. Nemění vid slovesa: противопоставя
(položit naproti), противодействувам (odporovat), връхлетя (napadnout, narazit). Zvláštní místo mezi odvozenými
slovesy zaujímá nevlastní předpona само-, která se používá pouze ve zvratné formě: cамозабравя се (zapomenout se),
самозалъгвам се (zabavit sám sebe), самообразова се (vzdělávat sám sebe). Sloves s nevlastními předponami jsme
vymezili jako kompozita neboli slova složená., tedy slova vytvořená skládáním.
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V češtině je omezené užití nevlastních předpon spolu-, znovu-, mezi: spolupracovat, spolupodepsat,
znovuzřídit.8 Předpony tohoto typu uvádíme v přehledu v tabulce č. 7. Další nepředložkovou předponou je ne-, která má
zpravidla význam negující, popírající, prostě rušící (mít-nemít, bránit-nebránit). Podle V. Šmilauera však zřídka dává
slovesu význam opačný (přát- nepřát, ale moci-roznemoci se). Dokonavé sloveso s ne- se zesiluje přidáním z- (zneuznat,
zneuctít). V bulharštině má však toto záporné не charakter částice, která se v naprosté většině případů píše odděleně (не
знам, не чета, не говоря). Dohromady se píše pouze v případě, kdy se bez této částice sloveso nevyskytuje
(ненавиждам, негодувам). Z těchto důvodů se domníváme, že bulharské не nelze považovat za předponu v pravém
smyslu toho slova.

3.3.4. Předpony cizího původu
Přejaté předpony latinského původu де-, дез-, дис-, ре- jsou součástí přejatých slov: демобилизирам
(demobilizovat),

дезорганизирам

(dezorganizovat),

дисквалифицирам

(diskvalifikovat),

реконструирам

(rekonstruovat). Předpona де- se píše se slovesy, terá začínají na souhlásku, předpona дез- se píše před samohláskou.
Přejaté předpony tohoto typu v češtině ani v bulharštině nemění vid slovesa, i když v češtině jejich podoba bez
prefixu navozuje nedokonavé chápání některých sloves: dešifrovat, demilitarizovat, rekonstruovat. Nespojují se
zpravidla s bulharskými ani českými slovesnými základy, takže zůstávají funkčně izolovány. Bulharské slovesné
předpony cizího původu a jejich význam jsme uvedli v tabulce č. 6.

3.3.5. Prefixoidy
Útvary, jejichž charakter je na pomezí předpon a kořenů a jejichž pomocí vznikají slova na hranici mezi slovy
odvozenými a složenými. Prefixoidy nazýváme elementy, jako jsou sou-, spolu-, polo-. Nezdokonavují sloveso a
nemodifikují význam celého spojení až na dodání svého lexikálního významu základovému slovu.
Velmi často se s domácími základy spojují slovotvorné prefixoidy cizího původu. Nejčastěji mají význam
zdůraznění nebo intenzifikace (super-, ultra- apod.), avšak využívány
jsou i prefixoidy s významy jinými (etno-, retro- apod). Vzhledem ke své nesklonnosti se někdy v českém pravopisu
reflektují oběma způsoby: super ceny / superceny.
V českém i bulharském jazyce roste počet kvantitativních prefixoidů typu makro-, mikro-, mini-, super-, hyper-,
ultra-, které se významně rozšířily díky angličtině, a prefixoidů jako agro-, bio-, dia- apod. Některé prefixoidy se
osamostatňují: auto, disko, elektro, info, krimi, makro, mikro, moto, porno, stereo, retro, video.
Prefixoidy jsou v jazyce připojovány především k substantivům, adjektivům a adverbiím. U sloves se s nimi
v bulharštině ani češtině nesetkáváme. Spojení prefixoidu a slovesa je jen velmi vzácné- контраатакувам.9 Spojováním
základových sloves s prefixoidy vznikají také nová slova v jazyce.

8

ŠMILAUER, V., Novočeské tvoření slov, Praha 1971, 165.
9

O prefixoidech v bulharštině se zmiňuje např. Т. Бояджиев v publikaci Съвременен български език, София 1999, 269
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4. Jednoduchá prefixace
Jednoduchá prefixace je nejčastěji používaným způsobem k tvoření předponových sloves. Předpony se přidávají
ke zvratnému nebo nezvratnému slovnému základu dokonavého nebo nedokonavého vidu slovesného nebo neslovesného
původu. Nejtypičtějším a nejvhodnějším slovním základem pro prefixaci je nezvratný kmen nedokonavého vidu se
slovesným kořenem. Prostá prefixace sloves je spojená především s popisem lexikálně-gramatické kategorie vidu.
Velká část sloves je doprovázena jednou nebo několika předponami, přičemž taková slovesa jsou používanější
než slovesa jednoduchá.

5. Několikanásobná prefixace
Často se předponami odvozuje i od prefigovaných sloves. Tak vznikají slovesa se dvěma i více předponami, která
jsou v bulharštině častější než v češtině např. обезценяznehodnotit, дообработя dokončit opracování, приповдигна
nadzdvihnout, доизрека domluvit, изпоразваля pokazit,…

10

Po formální stránce je spojování prefixů neomezené.

Množství členů v předponové části je v bulharštině maximálně čtyři. Rozhodující jsou i důvody sémantické. Násobná
prefixace je slovotvorný proces, ve kterém vznikají na základě předponových slovesných kmenů slovesné kmeny se
dvěma předponami a na základě dvoupředponových kmenů kmeny se třemi předponami. Druhá nebo třetí předpona ve
slovese je vždy motivovaná, odůvodněná předchozími předponami. Mutační význam první předpony často způsobuje
lexikální přehodnocení odvozeného slovesa. Předpona ovlivňuje význam slovesa: бере ‘hnisat‘ забере ‘začít ‘hnisat‘,
позабере‘podebrat‘.

5.1. Dvojnásobná prefixace
Nejčastější vícenásobné prefixy jsou prefixy zdvojené neboli dvojité, zesilovací, které jsou buď totožné
(popoběhnout) nebo různé (povyskočit). Jejich spojovacím rysem je shodný nebo i obdobný význam. V češtině jsou podle
výzkumu F. Uhera jako další prefixy nejčastěji připojovány: do-, po-, z-, při-, vy-, za-, na-. V bulharštině jsou jako druhé
prefixy nejproduktivnější: по-(попреброя-přepočítat), до-(доизрека-doříct, domluvit), пре-(препокривам-obnovovat,
spravovat

střechu),

под-(подразделям-rozdělovat),

при-(приповдигам-nadzvedávat,

pozdvihovat),

раз-

(разприказвам се- dávat se do řeči).
Předpona po-/по- je v češtině i bulharštině nositelem oslabené intenzity děje. V češtině zejména v kombinacích
pou-, (pousmát), povy-, (povyskočit) poza, (pozabodat).
Pomocí dvojitých předpon můžeme vyjádřit sumární vyjádření řady shodných dějů, např. poroznášet dopisy.
Z hlediska vidu jsou disributiva nepárová, nelze je užít v prézentním významu.
Zdvojený prefix popo- v češtině v sobě zahrnuje děj, který právě probíhá (poposkočit). V bulharštině zdvojený
prefix попо- zůstává nositelem oslabené intenzity děje (попоглеждам).
Dvojnásobné prefixy ve spojení s distributivními slovesy vytvářejí v bulharštině sekundární imperfekta
изпозатварям, изпоплашвам.

10

KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 219.
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Přehled zdvojených prefixů a jejich spojení se slovesy uvádíme v tabulce číslo 10. Frekvenci výskytu dvojitých
předpon v bulharštině jsme zobrazili pomocí grafu č. 14. Z tabulky vyplývá, že dvojnásobné prefixy se uplatňují
v bulharštině velmi často především pro vyjádření různých významových odstínů sloves: поподсказвам –‘ trochu
napovídat‘. Čeština si v mnoha případech musí pomáhat opisem: запригласям -‘začít doprovázet (hlasem).‘

5.2. Trojnásobná prefixace
Trojnásobná prefixace je v bulharštině mnohem častější než v češtině. Nejčastější třetí prefixy v češtině jsou:
po- (pozurážet), z- (zodpovědět), roz- (rozvzpomenout se), u- (uspořádat), na- (navydovádět se), do- (dovynaložit), při(připonatřít), vy- (vyvzpovídat se).11 V bulharštině jde především o prefixy из-изпонаправя (dělat něco), препреразпределя (přeříkávat, vypravovat vlastními slovy).
Pro bulharštinu jsou typické také čtvrté prefixy zastoupené především prefixem из-: изпонаизмисля
(navymýšlet si), изпонаприказвам (navypravovat). Čtyřnásobné prefixy jsou příznačné pro distributiva. S existencí
většího počtu prefixů jsme se i v jazykovém materiálu, který jsme měli k dispozici nesetkali. Rozsah trojnásobné nebo
vícenásobné prefixace je značně omezen sémanticky. Nelze spojit například předpony, které jsou vzájemně antonymní –
*надпод apod. Navzájem se sdružují předpony modifikující způsob slovesného děje s předponami, které mají nějaký jiný
modifikační význam.
Nejfrekventovanější trojnásobné slovesné prefixy v bulharštině uvádíme v příloze v tabulce číslo 11.

6. Slovotvorná charakteristika předpon
Nejčastěji předponová slovesa označují pohyb a předpony v nich různé prostorové determinace. Kromě
prostorových významů mají slovesa i význam smyslového vnímání, označují existenční výrazy nebo fyzickou aktivitu.
6.1. Kolokabilita předpon

11

UHER, F., Slovesné předpony, Praha 1987, 31.
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Předpona je jedním ze slovotvorných morfémů a je spolu s příponami označována jako slovotvorný afix.
Předpony se spojují se slovesy primárními (neodvozenými) nebo slovesy sekundárními (odvozenými).
Předpony s významem prostorovým a určujícím směr jsou podle naší tabulky č.2: в-, въ-, въз-, до-, за-, из-, на-,
над-, от-, о-, по-, под-, пре-, при-, про-, раз-, съ-, у- a pojí se především se slovesy pohybu: гоня, кроя, кача, летя,
неса, падна, листя, вия apod. U některých slov prefix dotváří pohybový charakter prefixativa: изскачам, надскачам,
прескачам apod.
Předpony s významem odloučení, vzdálení se od předmětu: из-, за-, от-, раз-, с-, съ-, у- se spojují se slovesy se
sémantickým významem vykonávaného odstředivého pohybu nebo rozrušení něčeho: хвърля, влека, режа, летя, сека
apod.
Předpony s významem perlativním (proniknutí skrz nebo podél): о-, об-, по-, про- , jsou ve spojení se slovesy
vyjadřující pohyb nebo činnost: бодна, шия, чета, пиша, лепя apod. Některá slovesa už sama potencionálně značí
pohyb ve směru kolem něčeho: обвия, пропъхна. Svou sémantikou dávají tato základová slovesa předpoklad k vyjádření
směru do různých stran - ‛skrze’ a ‛kolem’.
Předpony s lokalizačním významem: за-, из-, на-, над-, у-, о-, под-, пре- jsou spojovány se slovesy s významem
směru dovnitř něčeho nebo zaplnění, zakrytí plochy: крия, мажа, пуша, рисувам apod.
Předpony ingresivní (počínací): за-, из-, на-, по-, под-, про-, раз- se pojí se slovesy smyslového vnímání a se
slovesy vyjadřujícími pocity a projevy: хваля се, пея, моля, гоня, смея се.
Limitativní předpony vyjadřují krátkou, malou nebo velkou míru děje: въз-, за, из-, на, над-, по-, под-, пре,
при-, про-. Jsou spojeny se slovesy s významem postupného nebo náhlého rozvíjení děje: боля, вра, зрея, копая, пея,
плача, спя apod.
U distributivních předpon из-, по-, раз- jsou základová slovesa sémanticky rozmanitá. Tvoření distributiv je
produktivní a není významově omezeno. Prefixací zde vznikají slovesa s násobenými prefixy поразнасям,
разпокъсвам, изпорязвам apod.

Předpony s významem změny stavu в-, въ-, за-, по-, под-, раз-, у- se sdružují se slovesy, která vyjadřují
procesuálnost, činnost, která může vést k vyčerpání nebo destrukci: белея, вземам, крия, лудея, мръзна, работя apod.
Slovotvornou funkci přiznáváme i předponám rezultativním neboli čistě vidovým. Slovesa s nimi přibírají
význam výsledku nebo důsledku děje направя, u sloves subsumpčních zesilují významový rys obsažený v sémému
slovesa základového напиша.
„U denominativ se prefixace účastní všechny předpony. Předpony jsou častým verbalizačním spoluprostředkem u
denominativ. Nejsou čistě formálními nositeli rezultativnosti, protože jinak by nebylo prefixální tvoření denominativ tak
rozmanité.“12
Lexikálně-sémantické významy jednotlivých předpon v bulharštině jsme shrnuli do tabulek číslo 2 a 3.

12

UHER, F., Slovesné předpony, Praha 1987, 65.
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V češtině stejně jako v bulharštině předpony doplňují význam slovesa. Spojitelnost sloves s prefixy je v češtině
velmi podobná jako v bulharštině. Některé předpony mají však v češtině jiný lexikálně-sémantický význam než
v bulharštině a to především předpona под-.
Ta má v bulharštině schopnost vyjadřovat míru děje, změnu stavu a začátek děje. Čeština vyjadřuje začátek děje
předponami vy-, roz-, za- (vytrysknou, rozbolet, zavýsknout) a také opisem pomocí slovesa začít. Předpony по-, под-,
про-, které nesou v bulharštině význam ingresivní, mají v češtině jiný sémantický význam. Česká předpona s významem
změny stavu z- (zdřevěnět, zbláznit se) má reflex v bulharské předponě в- a под- (вдървя се, подлудя). Slovesa se
podobně jako v bulharštině spojují hlavně s předponami s významem rezultativním (subsumpčním).

6.2. Slovotvorný formant se/се
Se má povahu slovotvornou jen tehdy, jestliže se podílí nějakým způsobem na sémantice sloves. Jako slovotvorný
formant se uplatňuje v jistých případech i při odvozování prefixací. V tomto případě se sloveso stává reflexivem
v kombinaci s jistým prefixem, zatímco sloveso neprefigované nebo s jiným prefixem reflexivní se nemá.
Tak například ve významu směru do různých stran se formant se objevuje v obou popisovaných jazycích ve
spojení s prefixem roz-/раз-: rozrůst se, rozhlížet se, разгоня се, разкарам се. V některých formacích se objevuje i
význam ingresivní: rozeřvát se, разхваля се. Čistě ingresivní charakter má v takovémto spojení předpona za-/за-: začíst
se, zaposlouchat se, замечтая се, залюбя се, která přidává významový odstín uvedení děje do plné intenzity.
K vyjádření velké míry děje je se spoluformantem u sloves s předponou na-/на-: nasmát se, naběhat se,
наплача се, натичам се, наспя се.
V těchto případech má formant se schopnost specifikovat významy některých slovesných prefixů.
Reflexivním slovesům se samostatně věnujeme dále v kapitole osm.

6.3. Prefixace u sloves cizího původu
Připojování domácích slovotvorných afixů k přejímaným cizím základům je velmi rozšířené. Slovesa se např.
z angličtiny, jež je nejčastějším zdrojem přejímek, nepřejímají bez připojení českého sufixu. Využití slovotvorných
prefixů u sloves (zasejovat, odmailovat, vyrejdovat apod.) je omezeno jen sémantikou slovotvorného základu.
Nejčastějším důvodem prefixace sloves cizího původu je vytvoření dokonavého vidu s prefixem rezultativního
významu: zdemokratizovat, avšak uplatňují se i jiné významy: proinvestovat. Nejčastější předpony ve spojení se slovesy
cizího původu jsou z-, za-, vy-, do-, pře- Nejméně frekventované jsou vz-, nad-, před-, pod-. Také v bulharštině jsou
slovesa cizího původu spojována spíše s předponami abstraktními, tedy takovými, která nemají konkrétní prostorový
význam. Z tabulky, kterou jsme vytvořili z náhodně vybraných přejatých slov, jenž jsme vybrali ze slovníku cizích slov,
se domníváme, že nejvíce se slovesa cizího původu pojí v bulharštině s prefixy до-, из-, пре-, раз a с- a dále, že některá
přejatá slovesa nepřijímají žádné jednoduché slovesné předpony:

формирам
компенсирам

се+

+

+
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у-

с-

раз-

про-

при-

пред-

пре-

под-

по-

от-

о-

над-

на-

из-

за-

до-

в-

slovesa ciz. pův.

въз-
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принтирам

+

+*

компенсирам
протоколирам

+

маскирам

+

транскрибирам

+

блокирам

+

+
+

+

ампутирам
протоколирам
импровизирам

+

копирам

+

скайпирам

+

формулирам

+

+
+

+

+
+
+

инвестирам

+
*Předpona за se pojí s tímto slovesem, je-li ve tvaru dokonavého vidu: изпринтя

+

7. Lexikální význam slovesných předpon
7.1. Funkce a význam slovesných předpon
Sloveso vyjadřuje děj, činnost nebo stav. Tyto projevy mohou být pomocí připojování předpon přesně určeny.
Prefixace je u sloves široce zastoupená. Velká část předpon je polysémní, a dále navzájem synonymní a antonymní. Jedna
a tatáž předpona může být nositelem různých významů.
Při pozorování slovesných předpon z hlediska lexikálně-sémantického jsme použili několik odborných prací
věnovaných bulharské gramatice.13 Z jejich přehledů o slovesných předponách jsme sestavili tabulky číslo 1, 2 a 3.
Podle těchto tabulek jsme pak došli k závěru, že nejčastější významy slovesných předpon v bulharštině jsou:

13

směr

(вляза, завра, изляза)

rezultativnost

(възпра, донеса, науча)

míra

(наприкажа, почакам, притворя)

pohyb v prostoru a čase

(пробода, разкарам, положа)

zahrnutí celého prostoru nebo objektu

(обрасна закрия, прелистя)

změna stavu

(вдървя се, побелея, забогатея

počátek děje

(заиграя (се), подкарам, примигна

KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 210-218.
АНДРЕЙЧИН, А., Граматика на българския език, София 1977, 196-201.
РАДЕВА, В., Словообразуването в българския книжовен език, София 1991, 141-153.
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Dále z této tabulky vyplývá, že nejvíce významů, které navzájem liší češtinu od bulharštiny má slovesná
předpona za-, celkem jsme našli jedenáct různých významů. Dále jsme zjistili, že narozdíl od češtiny je bulharština
schopná pomocí předpon vystihovat malou a velkou míru děje a několika různými předponami vyjádřit začátek děje, aniž
by musela použít opisu.

7.2. Modifikace lexikálního významu slovesa pomocí předpony
Z hlediska formy jde o obměňování slovesného významu pomocí předpon a přípon.
Slovesná prefixace je jev značně sémanticky komplikovaný. Modifikace významu slovesného základu někdy
plynule přechází v mutaci, neboli zcela se změní význam základového slovesa. Tak například sloveso vydělat pokládáme
za modifikaci dělat a význam vy- označujeme jako ‛získat činností’. Stejně jako například u sloves tančit ‛provozovat
dějem nějakou činnost’ x zatančit si – ‛být uspokojen dějem’. Slovesné předpony jsou tedy dvojí povahy. Účastní se
tvoření vidových protikladů a modifikují, neboli přetvářejí význam slovesa. Významově modifikační prefixy jsou
prostorově a časově modifikační a modifikují způsob slovesného děje.
Způsob slovesného děje modifikován předponami po- a z- vyjadřuje distributivnost. Míru vyjadřují především
předpony na-/на- a po-/по-. Fázové prefixy jsou především roz-/раз- a do-/до-. V bulharštině jsou distributivní prefixy
především předpona по- a в-, viz příloha, tabulka č. 2
K významotvorné modifikaci patří také záporka ne-. Jde o čistou prefixaci k samostatně existujícímu základu.
Prefix ne- nemění vid a je spojitelný s ostatními prefixy jakékoliv funkce.
Slovesa prostě dokonavá, tj. slovesa, která mění pouze vid slovesa, ale ne jeho význam, dělíme podle charakteru
předpon. Od jednoho slovesného základu je možné předponami vyjádřit řadu příslovečných i přenesených významů i
různých fází průběhu děje: насипвам/nasypat, отсипвам/usypat, изсипвам/vysypat, посипвам/posypat apod.
„Bulharština má narozdíl od češtiny velkou produktivitu sekundárních imperfektiv. Slovesné předpony mají
funkci především slovotvornou, neboť primární imperfektivum a předponové perfektivum většinou netvoří vidovou
dvojici, protože se významově odlišují: пея-запея ‛dát se do zpěvu, zazpívat’; изпея ‛přezpívat’, запея-запявам ‛dávat
se do zpěvu’; изпея -изпявам ‛zpívat do konce’.“14

7.3. Důsledky prefixace pro vidový význam slovesa
Slovesné prefixy mění vid a zároveň lexikální význam slovesa. Lexikální význam slovesa se mění v menší či
větší míře. V některých případech nemění předpona význam slovesa, ale pouze jeho vid. Z lexikálních předpon se
vyčleňují předpony, které modifikují způsob slovesného děje. Děj je modifikován mírou děje velkou (наплача се) nebo
malou (притворя), podílností (попукам), fázovostí – slovesa počínací (понеса) a končící (дочета).
Protože však stejný prefix může mít u různých sloves někdy funkci vidovou a jindy lexikální přikláníme se
k názoru, že nelze prefixy rozdělit na čistě gramatické a čistě lexikální.

14

KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 191.
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7.4. Sémantický význam slovesné předpony поPůvodními věcnými významy slovesných předpon byly významy lokální. V historickém vývoji zanikaly prvotní
konkrétní významy a vznikaly jejich významy druhotné, abstraktní, gramatické. Jde především o předpony, které často
figurovaly jako nadbytečné nebo neurčité, proto zanikaly nebo získávaly nové funkce, především funkci prostě vidovou.
„Stopy v historickém materiálu slovanských jazyků ukazují na původní odlukový význam předpony po-:
staročeské poběhnúti ‛dát se na útěk, utéct, prchnout, vzdálit se’. Na místě předpony po- se v jiné historické fázi stejného
jazyka nebo synchronicky v jiném jazyce slovanském objevuje jiná předpona, která zachovává stejný význam: staročeské
poběhnúti novočeské zběhnouti, staroruské postupáti - novoruské отступать, уступать. Slovesná předpona po- měla tedy
stejný odlukový význam jako například předpony z-, od- nebo u-.
„Slovanská slovesná předpona po- blíže určovala také místní vztah dativní: ‛dati komu-podati komu’ a byla také
blízká slovanské slovesné předponě při- ve významu cílového vztahu. Tomu nasvědčuje ta skutečnost, že utváří stejné
konstrukce jako slovanská předpona pri-: české povolat = přivolat, české poslat = ruské прислать. Příslovce po, z něhož
se vyvinula slovanská předpona po-, mělo dva základní lokální významy, význam odlukový a cílový. Vlivem homonym
těchto protikladných lokálních významů předpona po- ztrácela svou výraznost a byla nahrazována předponami cílovými
nebo odlukovými a přibírala nové funkce, počínací, prostě vidové, omezovací a jiné.“15 V bulharském i českém jazyce je
předpona po/по- významově stejná. Má řadu významů, které jsou charakteristické pro oba slovanské jazyky. Funkci
prostě vidovou Funkci prostě vidovou (хваля-похваля), zbudoucňující (понеса ще понеса), lokální (лея-полея),
omezující (чакам-почакам) apod.

7.5. Perfektivizující významy sloves pohybu s prefixem поBulharské slovesné předpony за-, под-, при-, раз-, с-, съ-, про-, по-, на- vnáší do dokonavého slovesa význam
počátku děje.(tabulka č. 3). Prefix по- vnáší význam počátku děje také do sloves pohybu: понеяе, повлека. Proti tomu se
například předpona за- často užívá ve slovesech popisujících nějaký zvuk: запея.
Od sloves jednosměrného charakteru děje se tvoří perfektivní slovesa s předponou по-, která se však
v porovnávaných jazycích neshodují.
V minulém čase tvary typu понеса obvykle vyjadřují počáteční děj, trvací nebo opětovací - понеса ‘odnést‘,
повлека ‘odvléct‘. Pro vyjádření počátku děje bychom v češtině museli použít sousloví s fázovým slovesem začít – ‘začít
nést‘, ‘začít táhnout‘
Z tohoto příkladu vyplývá, že význam počátku děje je v češtině obtížné postihnout. Tyto odlišnosti
pravděpodobně způsobuje skutečnost, že počátek děje je v bulharštině více spjat s časovým pojetím, kdežto v češtině je
nutné stejný význam sdělit jinými prostředky, spojenými s představou o výchozím bodu děje v prostoru nebo počínající
fázi děje.
Tvary perfektivního prézenta ve futuru typu ще понеса, ще поведа, tvořených od přechodných sloves
přemístění, jsou dokonavého vidu, zatímco odpovídající české protějšky ponese, povede, jsou nedokonavé budoucí.
15

NĚMEC, I., O slovanské předponě po- slovesné. Slavia (1954), č. 23., 21.
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7. 6. Polysémie, synonymie a antonymie předpon
7.6.1. Polysémie
Předpony jsou jazykové jednotky mající dva a více různých významů. Prefixy jsou vysoce polysémní útvary.
Předpony významově méně konkrétní jsou vícevýznamovější. Podle tabulky číslo 2 jsme bulharské předpony seřadili do
lineární řady podle počtu lexikálních významů jednotlivých předpon od nejmenšího počtu k největšímu: пред-, в-, над-,
у-, о- об-, до-, въз-, с- съ-, из-, раз-, от-, по-, про-, при-, пре-, на-, под-, заZjistili jsme, že v bulharštině má předpona за- jedenáctkrát více významů než předpona пред-. Dále jsme zjistili,
že tato řada znázorňuje zároveň pořadí podle klesajícího stupně konkrétního významu.
Pro porovnání uvádíme i české pořadí jednotlivých předpon v českém jazyce:
před-, nad-, pod-, v-, od-, vz-, ob-, do-, roz-, při-, pře-, pro-, s-, o-, vy-, na-, za-, z-,, u-, po-. 16

7.6.2. Synonymie
Synonymii předpon můžeme chápat široce nebo podle měřítek absolutní synonymie. O absolutní synonymii
můžeme hovořit tehdy, jestliže se předpony mohou volně zaměňovat. V širším slova smyslu jsou synonymní předpony,
které vyjadřují týž význam. Přehled skupin synonymních prefixů je uveden v příloze v tabulce číslo 3.
V praktickém jazyce se často objevuje synonymní zaměňování předpon např. за-/из- заслушам/изслушам, от/раз- разкривам/откривам, o-/y- оказвам/указвам
V mnoha případech je však zaměňování předpon nepřesné nebo nesprávné. U prefixů o-, y- v bulharském jazyce
můžeme chápat předponu o- ve významu obklopení nějakého povrchu a význam předpony y- jako směr dovnitř. Tyto
významy se však v přeneseném slova smyslu stírají. U těchto dvou předpon můžeme mluvit také o problému váhání
v pravopisu. Redukce na začátku slova způsobí, že předpona o- na začátku slova, která stojí, mimo přízvuk se vyslovuje
jako y-.
Bližšímu zkoumání zaměňování předpon se věnujeme v kapitole věnované problémům v pravopisu.

7.6.3. Antonymie
Antonymní jsou ty prefixy, které stojí navzájem ve významovém protikladu, například pohyb dovnitř (вляза) a
ven (изляза). Bulharské slovesné předpony s antonymickým významem jsme uvedli v příloze v tabulce číslo 5. V češtině
mají znak antonymie tyto dvojice předpon při-/od-, v-/vy-, s-/roz-, nad-/pod-, před-/za-, s-/vy-, do-/od-, na-/vy-, na/do-, na-/s-, při-/u-, vz-/od-, po-/pře-, z-/na-, vz-/za- atd. Nejčastěji jde o uplatnění prostorových významů.17
Antonymické prefixy jsou v obou porovnávaných jazycích shodné. V pojetí absolutní antonymie nenajdeme ve
všech kontextech a významech polysémií plně vyhovující dvojici.

16

Údaje lineární řady konkrétních významů českých předpon je převzata z publikace F. Kopečného, Slovesný vid v češtině,
114.
17
UHER, F., Slovesné předpony, Praha 1987, 62.
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7.7. Shodné a rozdílné znaky lexikálně sémantických významů bulharské a české prefixace
Bulharské a české slovesné předpony jsou si svou formou velmi podobné. V lexikálním významu však
v některých případech nacházíme určité odlišnosti.
Bulharské předponě в-, въ- nejvíce odpovídá česká předpona za-, ke shodě dochází pouze ve významu pohybu
směrem dovnitř (вляза – vstoupit).
Bulharská předpona въз- odpovídá českému vz-, směr pohybu vzhůru vyjadřujeme však častěji předponou vy-.
Význam znovu opakovaného děje v češtině vyjádříme lépe předsazením pomocného příslovce znovu před prefigované
sloveso.
Význam bulharské předpony до- se plně shoduje s českým významem. Někdy může odpovídat českému ‛až k’
(доближа до стената – přiblížit se až ke stěně). Bulharština pomocí předložky до- vyjadřuje přání, čeština si v tomto
případě pomáhá modálním slovesem (доспи ми се /chce se mi spát).
V bulharštině je за- velmi produktivní předpona. Mimo jiné vyjadřuje také počátek děje. V češtině se tomuto
významu nejvíce blíží předpona roz-. Často si ale v tomto případě pomáhá opisem. Čeština také používá tuto předložku
ve významu směru pohybu za předmět (zaběhnout za zeď).
Bulharská předpona из- je významově blízká české předponě vy-. Dovršení děje se v češtině však vyjádří spíše
pomocí předpony do-, nebo opisem pomocí příslovce zcela, úplně (úplně vypít)
Význam a užívaní produktivní předpony на- je v bulharštině a češtině velmi podobné.
Bulharské předponě над- odpovídá spíše česká produktivnější předpona na-. Ve významu ‛předstihnutí a
převyšování míry’ využívá čeština předpony před- nebo pře- (přecenit).
Bulharské a české předpony o-, об- se v češtině uvádějí zvlášť jako dvě různé předpony, i když mají stejný
původní význam ‛okolo, ze všech stran’. V některých případech je výraznější u varianty об-. U některých sloves slouží
tyto varianty k rozlišení významu (окова - okovat, обкова - obroubit kovem). Modifikace původního významu se
v obou jazycích ztrácí například u sloves овдовея, ожения се.
Bulharskému prefixu oт- shodně odpovídá česká předpona od-. Ve významu oddělení části od celku používá
kromě předpony od- čeština také předponu u- (upít). Pro završení děje používá čeština spíše předponu do-.
Předpona по- je významově stejná v bulharském i českém jazyce. V bulharském jazyce je schopná vyjádřit
začátek trvacího nebo opětovaného děje. V češtině musíme použít sousloví s fázovým slovesem začít.
Bulharské под- téměř vůbec neodpovídá českému pod-. Směr pod předmět vyjadřuje čeština mimo předložky
pod- (podepsat) také použitím předpony po- a předložky pod (položit sešit pod knihu). Ve významu doplnění k dosažení
výsledku čeština používá předponu při-. Bulharská předpona má proti české předponě pod- schopnost vyjadřovat velkou
nebo malou míru děje a začátek děje.
Bulharské пре- odpovídá českému pře-. Při vyjádření velké míry dochází v češtině někdy k neshodě předpony a
je třeba užít příslovce příliš, aby význam zůstal zachován (příliš se unavit).
Předpona пред/před- je v bulharštině i češtině méně produktivní, význam této předpony se v obou jazycích
shoduje. V češtině můžeme pro stejný význam použít místo předpony před- příslovce předem (předem uvážit).
K rozdílům mezi bulharskou a českou předponou при/při dochází ve významech malé míry děje, kdy čeština
používá příslovce trochu pro zdůraznění toho, že se jedná o malou míru. Místo předpony při- používá v některých
případech předponu po- (trochu pobolívat).
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Bulharská předpona при- narozdíl od české předpony vyjadřuje začátek děje a nenadálý děj. Čeština si v těchto
případech musí pomáhat opisem.
Bulharská předpona про- odpovídá prakticky významově české předponě pro-. Narozdíl od češtiny bulharská
předpona vyjadřuje začátek děje. Čeština si pomáhá fázovým slovesem začít, po kterém následuje sloveso v infinitivu
(začít pracovat).
Bulharská předpona раз- se shoduje českou předponou roz-. Výjimku tvoří význam změny stavu, kdy čeština
používá předponu z- (zbohatnout).
Bulharská předpona c- narozdíl od české předpony s- vyjadřuje začátek děje. V ostatních významech se prakticky
shodují.
Předpona y- je v bulharštině synonymní k předponě от- ve významu vzdálení se od čeho. Narozdíl od předpony
от- má předpona y- knižní charakter a není příliš frekventovaná. Bulharskému y- odpovídá v češtině ve většině případů
jiná předpona.
Lexikální funkci předpony je z hlediska vývojového možno označovat jako primární. Prvotní významy
bulharských a českých slovesných prefixů jsme znázornili v příloze v tabulce č. 4 a v modelu č. 1.

8. Zvratná předponová slovesa v bulharštině
Zvratné částice се a си se pojí se slovesy. Mohou být součástí sloves pouze zvratných (tzv. reflexiv tantum) jejich
prostřednictvím můžeme ale také měnit nezvratná slovesa ve zvratná či jejich pomocí tvoříme tzv. zvratné pasivum.
Mohou být součástí sloves pouze zvratných (tzv. reflexiv tantum) nebo můžeme jejich prostřednictvím měnit nezvratná
slovesa ve zvratná nebo tvoříme jejich pomocí tzv. zvratné pasivum. Zvratná předponová slovesa se v bulharštině tvoří
derivací od zvratných nebo nezvratných sloves. Zvratnými slovesy se zabýval v bulharštině především K. Cankov, z jehož
popisu reflexivních sloves vycházíme.

8.1. Odvozování prefigovaných zvratných sloves od zvratných sloves
V tomto případě není v bulharštině ani češtině zvratná částice slovotvorná, neboť je přítomná v odvozeném i
neodvozeném tvaru. Slovotvorným prvkem je v tomto případě pouze předpona: гордея се (chlubit se)– възгордея се
(zpyšnět); грижа се (starat se) – загрижа се (začít se starat, obávat se); инатя се (být umíněným, chovat se
tvrdohlavě) – заинатя се (stát se umíněným); гърбя се (hrbit se)– изгърбя се (shrbit se)- нагърбя се (nahrbit se);
ежа се (ježit se) – наежа се (naježit se).
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Nejproduktivnější jsou předpony за-, из- a по-.18 Některá předponová slovesa mají své nepřechodné nezvratné
protějšky, narozdíl od nepředponových, od kterých jsou tvořeny: (осмея a разсмея od смея се); прегърбя a загърбя od
гърбя се).

8.2. Odvozování prefigovaných zvratných sloves od nezvratných sloves
Zvratná slovesa v bulharštině a češtině se tvoří pomocí zvratné zájmenné částice се/se nebo си/si, která se přidává
k formě nezvratného slovesa, které může být doplněno dalšími slovotvornými prvky (пиша - пиша се; вечерям –
навечерям се) nebo se tvoří od jiných zvratných sloves pomocí afixace (реша се – решавам се; смея се – посмея се).
Při tomto slovotvorném postupu je zvratné sloveso odvozené a nezvratné neodvozené. Částice ce je slovotvorná. Zvratná
slovesa se tvoří také od neodvozených slov, která patří k jiným slovním druhům.
V bulharském jazyce je možná i kombinace obou zvratných částic, kde vždy na prvním místě stojí částice cи
(усмихвам си се). V češtině je toto spojení možné, pokud je dativ ve funkci subjektivizujícího průběhu děje: zasmát si se
pod vousy.
Slovesa, která se v bulharštině spojují s krátkou dativní zájmennou formou си vyjadřují tělesné nebo duševní
stavy (яде ми се, струва ми се).
Zvratná částice се/си je schopná vyplňovat funkci slovotvorného morfému (blíží se významem příponě) nebo
morfému měnícího význam slovesa (flexe). Částice mají funkci lexikálně-slovotvornou. Samotná zvratná slovesa tvoří
nový lexém a nese nový význam.
„Neosobní slovesa s krátkou dativní formou se tvoří od přechodných (ям- яде ми се) i nepřechodných sloves
(спя – спи ми се).“19 U sloves s předponou до- nebo при- existuje vidová opozice, která označuje náhlé přání, tělesnou
nebo duševní potřebu, např. допие ми се/допива ми се; припие ми се/припива ми се; доспи ми се/доспива ми се;
приспи ми се/приспива ми се. Význam slovesných předpon до- a при- se v těchto zvratných konstrukcích mění: допия
– dopít (dosažení výsledku), - допие ми се – chci pít (vznik přání); приспя – uspat (pobízet někoho ke spánku) приспи ми се- chce se mi spát (vlastní potřeba spánku); доплувам – doplavat (dosažení výsledku, obyčejně s velkým
úsilím), - доплува ми се (vznik přání). Velká část sloves s předponou при- nemá odpovídající jednočlenné a dvoučlenné
struktury (припие ми се – nemá variantu *припия a припия се; прияде ми се – nemá variantu *приям a *приям
се).

8.3. Formální popis slovotvorné derivace prefixace + zvratnost
Výrazy se a si jsou v bulharštině označovány jako částice podobně jako jiné slovotvorné nebo formotvorné prvky,
které se pojí se slovy, ke kterým se vztahují (ще дойда, най-хубав). Jsou též označovány jako osobní zvratná zájmena
nebo volné morfémy, které se pojí se slovesy.
V češtině ve tvarech pomocného slovesa (být) v minulém čase se tvar 2. osoby jednotného čísla jsi, nahrazuje
pouhým -s, které se spojuje s osobním zvratným zájmenem: navrátil ses. Také v podmiňovacím způsobu užíváme stažené

18

ЦАНКОВ, К., Глаголи и глаголни форми с възвратен элемент, София 1995, 41.

19

KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 142.
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ses, sis: kdyby ses podíval. U sloves nezvratných se -s přidává ke kondicionálovému morfu by: udělal bys to, napsal bys
to. V bulharštině v těchto případech ke změně nedochází, neboť bulharština -s v 2. osobě nemá: ти би написал това.

8.4. Sémantický posun při slovotvorné derivaci prefixace + zvratnost
„Na prefixálně-reflexivním způsobu tvoření se podílí větší část prefixů. Z velké části jsou tímto způsobem
vytvářena slovesa s expresivním významem, na kterém se prefix podílí jako spoluformant. Expresivní ráz morfému
vytváří předpoklad pro chápání základního významu prefixů v něm jako evaluačního. Velmi produktivní jsou formanty
na-…se, roz-... se, za-… se (v bulharštině jim odpovídají stejné předpony на-…се, раз-...се, за-...се).“20
Velkou skupinu sloves mezi zvratnými slovesy tvoří slovesa, která mají svůj nezvratný protějšek, ale jejich význam je
jiný. Zřetelně můžeme tyto rozdíly sledovat u některých prefigovaných sloves: напия – napít, připít, напия се – napít
se, opít se; наям – nakousnout, наям се – nasytit se; нагледам – dohlížet na někoho, нагледам се- nahledět se,
vynadívat se. V češtině by to mohla být slovesa např. zapracovat (pořádně na něčem pracovat) - zapracovat se (naučit se
nějakou práci), přepočítat (počítat znovu) - přepočítat se (zmýlit se).
Některá neodvozená slovesa naopak nemají svoje zvratné protějšky (муся се,/mračit se старая се/snažit se,
хиля се/zubit se). Tento případ bychom mohli přirovnat k předponovým slovesům, u kterých neexistuje varianta bez
předpony (вляза - vejít, изляза, навляза). Tato slovesa jsou odvozená, současná bulharština však nezachovala jejich
neodvozenou podobu.

8.5. Zvratná slovesná s předponou само- a взаимоKe slovesům tvořeným prefixálně-reflexivním způsobem můžeme zařadit i slovesa se složenou předponou самосамоизмамя се, самонаблюдавам се, самоубия се, самоуспокоя се. Slovesa s touto předponou mají pouze zvratnou
podobu (neexistují varianty *самоубия, *самоуспокоя), dvojice tvoří pouze neodvozená slova, tzn. bez komponentu
само- , např. убия –убия се; успокоя – успокоя се. Neodvozená slovní spojení jako убивам се сам, успокоявам се
сам vytvořili složené sloveso jako самоубивам се, самоуспокоявам се.
Podobně jako slovesa s předponou само- se tvoří slovesa s předponou взаимо-. Tato předpona je potencionálně
produktivní pro slovesa s významem vzájemnosti, oboustrannosti nebo reciprocity: взаимозаменям се (od заменям);
взаимоуважавам се, (od уважвам); взаимопроникваме се (прониквам).
V češtině známe prefixálně reflexivní slovesa ve spojení s prefixoidy sebe- a samo-. Slovesa s pronominálním
komponentem sebe- vyjadřují reflexivitu děje (sebeomezit se, sebepropagovat se). V některých případech se také
dotvářejí k příslušným substantivům (sebecenzurovat se). Slovesa s pronominální částicí samo- se objevují vzácněji
(samoléčit se, samofinancovat se).

8.6. Prefixálně-sufixální způsob tvoření zvratných sloves s částicí се
Slovotvornou funkci mají v těchto slovesech všechny tři morfémy: prefix, sufix a zvratná částice. Slovesa jsou
tvořena především z neodvozených podstatných a přídavných jmen.

20

UHER, F., Slovesné předpony, Praha 1987, 65.
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Slovesa odvozená od podstatných jmen:
s předponou в-: вглъбя се, вмагаря се, вманиача се
s předponou за-: заесени се, заоблачи се, запролети се
s předponou из- издяволя се, изкалпазаня се
s předponou о-: огражданя се, одързостя се, окосмя се
s předponou пре-: предреша се, престраша се
s předponou при -: присламча се, пристрастя се
s předponou с-: сбабя се, свечери се, сприятеля се
s předponou у-: увълча се
Slovesa odvozená od přídavných jmen:
s předponou из- изхитря се
s předponou о-: осмеля се
s předponou у-: ухитря се21

8.7. Slovesa se zvratnou částicí си
Zvratná částice си může měnit lexikální význam slova, proto má slovotvornou funkci. Tato funkce se může
realizovat samostatně (сядам си, лягам си) nebo ve spojení s jinými slovotvornými morfémy (отспя си, отживея си,
засоля си).
Způsoby tvoření jsou:
1. Neodvozené slovo je sloveso se zvratnou částicí си , ke kterému se připojí předpona: служа си – послужа
си; почина си – отпочина си. Převládají zde zdvojené prefixy: поспомня си, позасоля си, поотспя си,
поотпочина си). Jak vidíme, nejfrekventovanější je předpona по- s významem malé míry děje.
2.

Neodvozené

sloveso

je

sloveso

bez

zvratné

částice

a

slovesné

předpony.

Nejvíce jsou zde podle Cankova zastoupeny předpona от-: живея – отживея си; спя – отспя си (s významem
dovedení děje k výsledku)
předpona до-: спя - доспя си; вечерям - довечерям си (s významem dovršení děje)
předpona за-: соля – засолям си (s významem malé míra děje)
Můžeme sem zahrnout i slovesa se složenou předponou само- (самовнушавам си.) a взаимо(взаимодействам си).

21

ЦАНКОВ, К., Глаголи и глаголни форми с възвратен элемент, София 1995, 45.
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V češtině mají převážně reflexní předponová slovesa ve spojení s částicí si význam uspokojení děje (zdřímnout
si, zalyžovat si), malé míry děje (přisolit si), završení děje (dotelefonovat si, domluvit si) a stejně jako v bulharštině
mohou připojovat více prefixů (popoběhnout si).
Zvratné částice се a си plní funkci samostatných derivačních afixů a jsou včleněny do soustavy dvoučlenných
nebo trojčlenných formantů (раз-...се, разбягам се, разприказвам се).

8.8. Sémantika zvratných předponových sloves
Zvratná slovesa velmi často doprovází předpona, která upřesňuje jejich význam. U sloves pohybu jednotlivé
předpony upřesňují okamžiky pohybu: доближавам се, разотиваме се, натичам се.
Slovesům, která označují fyzický nebo duševní stav dávají předpony význam určitého emocionálního nebo
tělesného příznaku s ohledem na jeho vznik a vývoj. Příznak intenzívnosti mají předpony в-: вбесявам се, вживявам се
a въз-: възбудя се, възмутя се. Slovesa tvořená prefixálně-reflexivním způsobem vyjadřují změnu stavu předponou раз: бленувам – разбленувам се; жаля – разжаля се a vyčerpání nebo dovršení děje předponou на-: нагледам се се,
нарадвам се. Zvratná předponová slovesa typu облекча се, освежа се, свестя се, изхабя се, простудя се vyjadřují
zlepšení nebo zhoršení stavu.
Ke slovesům, která se vztahují k projevům živých tvorů, patří slovesa, která se používají pro jazykový kontakt
mezi lidmi a jsou tvořeny nejčastěji předponami за-, из-, на-, раз-: забъбря се, надрънкам се, изкажа се, развикам се
a dále k nim patří předponová slovesa, která označují rození nebo rozmnožování: окоти се, окози се, ожреби се,
заагни се, размножат се, наплодят се.

8.9. Srovnání derivace zvratných předponových sloves v češtině a bulharštině
Výrazy се a си spoluvytvářejí některé způsoby slovesného děje. Ve srovnání s češtinou nejsou některá zvratná
slovesa v bulharštině zvratná také v češtině (шегувам се – žertuji) a užití dativního a akuzativního tvaru si ve všech
případech neodpovídají (оплаквам се - stěžovat si).
Zvratné částice se často uplatňují ve spojení s dalšími prostředky (s předponami) při utváření specifických
významů sloves (natahat se, zatančit si, rozepsat se, upít se, pospat si).
Ke slovesům tvořeným prefixálně-reflexivním způsobem můžeme zařadit i slovesa se složenými předponami.
V bulharštině само-, взаимо-. V češtině známe prefixálně reflexivní slovesa ve spojení s prefixoidy sebe- a samo-.
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9. Tvoření slovesného vidu pomocí předpon
9.1. Pojem a definice slovesného vidu
Jedním z možných způsobů odvozování sloves od jiných sloves je v bulharském jazyce odvozování pomocí
předpon. Některé slovesné prefixy mají schopnost měnit lexikální význam slovesa a zároveň slovesný vid. Předpony jsou
dominantním prostředkem k vytvoření dokonavého vidu.
Kategorie vidu v bulharštině charakterizuje průběh slovesného děje. Vidový protiklad reprezentují dvě kategorie:
vid nedokonavý (imperfektivní) vyjadřující děj v čase trvající a vid dokonavý (perfektivní) se zřetelem na začátek a konec
děje. Pro češtinu zastává odlišné pojetí F. Kopečný, který předpokládá ještě druhou vidovou opozici aktuálnost a
neaktuálnost: psát (ned.) - napsat (dok.) - psávat (neaktuální násobené sloveso). Slovesný vid (aspekt) je vlastností nebo
pojetím slovesného děje.22
Pojmem vid je označován jak způsob slovesného děje, tak vid v užším smyslu slova jako aspekt (lexikálně –
sémantická kategorie slovesa vyjadřující časovou stránku slovesného děje, jeho dokonavost nebo nedokonavost). „Видът
на глагола е особеност на всички славянски езици. В българския език той е достигнал висока степен на развитие
със свои семантични, морфологични и функционални особености. При оформянето на националните славянски
езици опозицията пределност/непределност, присъща на праславянски език – основа се превръща във видова, за
противопоставяне на глаголите от свършен и несвършен вид.“ (Св. Иванчев).23

22
23

KOPEČNÝ, F., Slovesný vid v češtině, Praha 1962, 97.
ГЕОРГИЕВ, С., Морфология на българския книжовен език, Велико Търново 1999, 294.
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9.2. Historický vývoj vidu
Vidový systém se začal utvářet v praslovanštině. Praslovanský jazyk tak získal nový stimul, který ještě více
rozvinul vnímání slovesného děje pomocí vidu. Některá slovesa se ustálila v dokonavém vidu, následkem čehož se
vytvořila skupina jednoduchých imperfektiv. Jako významotvorný a perfektivační prostředek se rozvinula prefixace. To si
vyžádalo vytváření nových příslušných imperfektiv. Vidový systém byl vytvořen pomocí prefixace a derivace. Na těchto
principech jsou založeny vidové systémy všech slovanských jazyků. „Ve staroslověnštině pomohl vidový systém vyjádřit
všechny jemné nuance řeckého originálu, a v některých případech mohl dokonce lépe než řečtina vyjádřit slovesný děj.
K vybudování vidového systému došlo z potřeby vyjadřovat významy slovesných dějů z hlediska dokonavého nebo
nedokonavého. Pro staroslověnštinu se nejvíce používalo srovnávání s řečtinou, neboť šlo převážně právě o překlady
z řečtiny. Formy řeckého aoristu byly znakem dokonavosti staroslověnského slovesa a naopak tvary řeckého présentního
kmene se pokládaly za důkaz nedokonavosti ve staroslověnštině.“24 Toto určení vidu má ovšem určité nedostatky. Je
zřejmé, že původní texty byly překlady vylepšovány a to i pokud jde o slovesa.
Otázka o původu vidů není dosud úplně objasněná a vyvolává další spory. Řada prací se pokouší dokázat, že
slovanský vid je přímé dědictví indoevropského jazyka. A. Schleicher se
domnívá, že v procesu jazykových změn docházelo pouze k rozpadu a ztrátě starých forem a nové se neobjevovaly.
Podle významu se slovanský systém sloves neliší od systému řeckého slovesa, ale liší se jeho formou. Podle formy je
řeckému jazyku velmi vzdálený. Slovanský jazyk neuchránil staré formy vidu, ale uchoval a zvýšil jeho používání.
Otázka o původu vidů nemohla být uspokojivě řešena, dokud byl vid nesprávně ztotožňován se způsobem děje a
lexikální význam slova byl zaměňován gramatickou kategorií vidu. „Pro označení gramatické kategorie vidu se začal
užívat termín a s p e k t , pro označení jeho lexikálního významu a způsobu vyjádření děje se používá pojem
A k t i o n s a r t . Aktionsart závisí na významu předpon, které nemají pouze perfektivující roli, ale vnáší do významu
slovesa odstín, který charakterizuje průběh děje nebo stupeň dosažení výsledku. Aktionsart může mít mnoho kategoriírezultativnost, trvalost, okamžitost, aspekt může mít jen dvě kategorie- dokonavost a nedokonavost. Jestliže aspekt je
zvláštní gramatická kategorie, která je charakteristická pouze slovanským jazykům, aktionsart představuje lexikální
význam slovesa, který je v kterémkoliv indoevropském jazyce. Tak jako kategorie času je kategorií subjektivní,
zobrazující děj z pohledu mluvčího k momentu promluvy, tak i slovesný vid je subjektivní představa o děj.“25
N. Van-Wijk přichází s novou teorií o původu slovanských vidů. Předpokládá, že gramatickou (podle jeho mínění
subjektivní) kategorii dokonavosti – nedokonavosti předcházela objektivní kategorie určenosti a neurčenosti. Slovesa
v závislosti na svém lexikálním významu mohly být určité nebo neurčité. Určité děje označovaly méně složité děje
nasměrované přímo k nějakému cíli, neurčitá slovesa se používaly pro děje, které se skládají z několika aktů nebo pro
násobný nebo trvající děj. Podle Van-Wijka se u prefigovaných slovese význam dokonavého vidu rozvíjí v první řadě
tam, kde předpona ztratila svůj vlastní význam a ukazuje jen na završení děje.
Podle původu předpony představují předložky, které byly následně spojené se slovem, ke kterému bezprostředně
patřily a staly se jeho součástí, tj. morfémem. Předložky, které měly tvaroslovný význam, vstoupily do skupiny jiných
slov jako předpony a tímto způsobem vytvořily nová slova. Předpony si zachovaly svůj prvotní místní a prostorový
význam a později se k nim připojily i významy přenesené a abstraktní. Předpony neopakují význam předložek, ale mění
24
25

DOSTÁL, A., Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha 1954, str.48.
DOSTÁL, A., Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha 1954, str.52

27

Slovesné předpony v bulharsko-českém kontextu
____________________________________________________________________________
věcný význam slovesa. Původ předpon je ostatně patrný i ze současné spisovné bulharštiny. Většina předpon je svým
významem totožná s předložkami. Některé předpony však nemají odpovídající předložku v současném jazyce, ale měly ji
ve staroslověnštině, viz kapitola o Historickém vývoji vidu.
Vývoj kategorie určenosti a neurčitosti začal s jejím gramatikalizováním. Prvním impulzem bylo vytvoření
zvláštní formy minulého času pro neurčité kmeny – vytvoření imperfekta. Od sloves vyjadřující stav se tvoří formy
aoristu, od sloves s významem přechodu od činnosti k stavu se tvoří pouze aorist. Formy prézentu od určitých sloves
mají formu přítomného nebo budoucího času. Od každého určitého slovesa bylo později možné vytvořit odvozené
sloveso s neurčitým významem. Stimulem bylo vytvoření formy imperfekta od kmenů s určitým významem. Rozvoj
slovesných prefixů vedl k vytvoření nových určitých sloves od neurčitých. Předpony přidávají slovesu nové významy
začátku děje, jeho ukončenosti apod. Neobyčejná produktivita slovesné slovotvorby vedla k tomu, že ke každému
určitému slovesu odpovídalo párové neurčité sloveso. A z druhé strany neurčité sloveso doplněné o předponu vytvořilo
sloveso určité. Význam odvozeného slovesa se shodovalo s významem původního neurčitého slovesa – původní sloveso
bylo vytěsněno novým, odvozeným. Např. sloveso блюсти bylo vytěsněno slovesem съблюдати. Kategorie určenosti a
neurčenosti přestala být lexikálním a gramatikalizovala se a postupně přešla do kategorie dokonavost –
nedokonavost.26
Kategorie slovesného vidu v bulharštině má temporální význam a je zahrnuta do systému bulharských slovesných
časů. Sémantický význam morfologické kategorie slovesného vidu je ve vztahu děje a výsledku v okamžiku promluvy.

9.3. Určování slovesného vidu ve staroslověnštině
K vybudování vidového systému došlo z potřeby vyjadřovat významy slovesných dějů z hlediska dokonavého
nebo nedokonavého.
Pro staroslověnštinu se nejvíce používalo srovnávání s řečtinou, neboť šlo převážně právě o překlady z řečtiny.
Formy řeckého aoristu byly znakem dokonavosti staroslověnského slovesa a naopak tvary řeckého présentního kmene se
pokládaly za důkaz nedokonavosti ve staroslověnštině.27 Toto určení vidu má ovšem určité nedostatky. Je zřejmé, že
původní texty byly překlady vylepšovány a to i pokud jde o slovesa.
Velká část sloves bez předpon je ve své podstatě nedokonavá. Vid slovesa může být určen podle vidu, který měl
v minulosti kořen přítomného času. Vidový sytém slovesa ve staroslověnštině buď souvisel s jeho věcným významem a
byl dán jeho kořenem nebo se vyjadřoval kmenotvornými prostředky pomocí přípon nebo předpon. Rozdíl mezi
vyjádřením nedokonavého a dokonavého vidu existuje v rozdílu významu prézentu a aoristu v řeckém jazyce. První
slovanští překladatelé systematicky překládali prézent nedokonavým videm a řecký aorist dokonavým. Slovesa
perfektivní mají význam futura, což je jev již praslovanský. Použití přítomného času ve významu budoucího času
dokonavého vidu se rozšířilo na začátku všeslovanské epochy.28
V indoevropském jazyce byly předpony oddělená slova, která hrála ve větě pomocnou roli, následkem čehož se
střetávala a spojovala se slovy, kterým dávala přesnější význam, avšak přitom si zachovávala svojí nezávislost a nebyla
povinně spojována se slovesem. Předpony vždy nepředcházela slovesu, ve větě zaujímala různá místa. Při spojování se
26

БОРОДИЧ, В.В., К вопросу о формировании совершенного и несовершенного вида в
славянских языках. Вопросы языкознания, č. 6, 68-86.
27
DOSTÁL, A., Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha 1954, 48.
28
МЕЙЕ, А., Общеславянский язык, Москва 2001, 228.
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slovesy měly přirozeně tendenci sblížit se se slovesem, jehož význam upřesňovaly. Tímto způsobem vznikly
v indoevropských jazycích dva typy: typ předložek – sepětí předložky s jejím předcházejícím nebo následujícím jménem
(ve slovanských jazycích předložka předchází jméno) a typ přípon- spojení předpon s následujícím slovesem. Původní
samostatnost předpony v některých jazycích, především v litevštině, je potvrzena ještě možností vsuvky pomocného
slova mezi předponu a sloveso. Ve slovanských jazycích tento prvek nezávislosti předpon však zmizel. V systému
slovanských sloves je role předpony velmi významná. Slovesa mohou být doprovázena jednou nebo několika
předponami. Ve slovanských jazycích připojení přidává předpona všem slovesům nedokonavého vidu význam
dokonavého vidu Stačí přidat předponu съ- ke slovesu nedokonavého vidu berU, abychom dostali současně i jiný
reálný význam i vid dokonavý swberU označující sjednocení. Proto je paralelně ke každému slovesu s předponou
vytvářeno sloveso nedokonavého vidu. Tak bylo paralelně s swberU, swberatý

vytvořeno odvozené sloveso

nedokonavého vidu swberaU, swbýratý..29 Význam odvozené formy nedokonavého vidu nezbavuje sloveso
rezultativního charakteru, který mu dodává předpona, ohraničenost děje v odvozené formě se uchovává.
Perfektivnost předpon a tvoření odvozených sloves nedokonavého vidu jsou dva fakty, na kterých je založen
systém vidu ve slovanských jazycích.

9.4. Vidové dvojice a slovesný vid ve staroslověnštině
Podle I. Drinova, který se zabývá starobulharskou gramatikou a z jehož práce vycházíme, je ve starobulharštině
kategorie vidu a času těsně spojená. Některá dokonavá slovesa jsou počínací. Obvykle se začátek děje, jeho ohraničenost
v čase nebo jeho jednorázovost vyjadřuje pomocí předpony za-žegU, za-čqýU, po-bwždU, po-kažU, sw-pletU. Připojená
předpona mění slovesa nedokonavá pýšU, tvorů, ýdU ve slovesa dokonavá napýšU, swtvorů, otýdU. Ze sloves, která mají
význam jednorázového děje prošU, roždU se mohou tvořit slovesa opakovaného nebo dlouho trvajícího děje prašaů,
raždaů. Často však slovesa základní (jednorázová) i sekundární (iterativní) obsahují předpony swkažU - swkazaů,
swzovU - swzyvaů, narekU - narýcaů, naložU - nalagaů.
Starobulharské sloveso tvoří vidové dvojice. Ve všech dvojicích je vždy jedno ze sloves základní a druhé
odvozené. Základní sloveso může být jak dokonavé tak nedokonavé.
Vidových dvojic, ve kterých je základním nedokonavé sloveso, je víc. Vidové dvojice s prvním dokonavým
videm jsou dam, datý - daů, daátý; padU, pastý - padaů, padatý; ýmU, Etý - émlů, ýmatý; lAgU, leštý - lěžU, lěgatý;
vraštU, vratýtý - vraštaů, vraštatý; mqštU, mqstýtý - maštaů, mqštatý; brěždU, brědýtý - vrěždaů, brěždatý; konqčU,
konqčýtý - konqčaů, končitý; lobwžU, lobwzatý - lobyzaů, lobyzatý.
Od vidu nedokonavého se dokonavý tvoří vid tvoří pomocí předpony např. od tvorů, tvorýtý (nedokonavý vid)
můžeme vytvořit sekundární slovesa swtvorů, swtvorýtý, pretvorů, prětvorýtý, zatvorů, zatvorýtý, potvorů, potvorýtý,
prýtvorů, prýtvorýtý. Přidaná předpona zároveň mění lexikální význam slovesa. Odvozená slovesa můžeme pomocí
předpon vytvořit i ze sloves vidu dokonavého, kde výchozí sloveso bylo v praslovanštinštině bez předpony, ve
starobulharštině se už neobjevuje načqýU, načEtý, vwčqýů, vwčEtý, učqýů, učEtý..

29
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Některá základní slovesa nedokonavého vidu s infinitivní příponou –ě- nemusí měnit svůj vid, i když je ke
slovesu připojena předpona např. věmq, vědětý (ned. vid), swvěmq, swvědětý (ned. vid), ýzvěmq, ýzbědětý (ned. vid) ale
pověmq, povědětý (dok. vid), uvěmq, uvědětý (dok. vid).
Od odvozených sloves dokonavého vidu tvořených pomocí předpony, se mohou tvořit odvozená sekundární
slovesa nedokonavá, která označují opakování děje, jestliže se připojí přípona -a- např. sěkU, sěštý (ned. vid) - posěkU,
posěštý (dok. vid)- posekaů, posěkatý (ned. vid).
Připojená předpona obvykle nemění vid sekundárního slovesa nedokonavého vidu např. ýmU, Etý (dok. vid) émlů, ýmatý (ned. vid) - vwzemlů, vwzýmatý (ned. vid). 30

9.5. Tvoření dokonavých sloves pomocí předpon
Slovesa v bulharském i českém jazyce mají schopnost tvořit vidové dvojice, pomocí kterých jsou vyjádřeny
rozdíly v průběhu slovesného děje. O vidové dvojici mluvíme pouze v případě, že si obě slovesa zachovají svůj jednotný
lexikální význam. Slovesa, která vyjadřují
ohraničení děje (запея, прилетя, дочета) chápeme jako dokonavá. Jedná se o příznakové členy vidové korelace.
Lexikální význam slovesa se mění v menší či větší míře. V některých případech nemění předpona význam slovesa, ale
pouze jeho vid. Tehdy mluvíme o desémantizovaných nebo prázdných předponách. „Ve slovese radit se jeho protějšek
poradit nijak neliší významem ale pouze videm. Jestliže však ke stejnému slovesnému základu připojíme například
předponu z- vytvoříme úplně nové samostatné sloveso- zradit. Vidové prefixy odlišují dokonavý tvar od nedokonavého,
nemodifikují lexikální význam slovesa, lexikální prefixy modifikují význam slovesa, změna vidu je jevem průvodním.“31
Dokonavý vid je schopen časově postihnout pouze minulost a budoucnost (nesl, udělám), zatímco nedokonavý vid
popisuje děj také v přítomnosti (nosím, dělám).
Nedokonavá slovesa se tvoří od primárních dokonavých sloves pomocí přípon. Dokonavá slovesa se v bulharštině
tvoří od nedokonavých dvojím způsobem:


pomocí předpony



pomocí odvozování příponou -н- (od těchto dokonavých sloves je třeba odlišovat skupinu neproduktivních
nedokonavých sloves s příponou –н-, např. бръсна - holit se, вехна - vadnout, висна - viset…32

Někdy se oba způsoby dají kombinovat: махам ‘mávat‘– махна ‘mávnout‘ - помахна ‘zamávat‘.

9.6. Perfektivizace sloves pomocí předpon
Vidová perfektivizační funkce je zřejmá, je-li prefix připojitelný k infinitivnímu tvaru slovesa. Případy absence
perfektivizační role předpony jsou pouze výjimečné. V češtině jsou vyznačeny formálně vždy dlouhým vokálem prefixu:
závidět. V bulharštině předpona c- může měnit vid pouze u sloves, která nemají místní význam: съгледам, съгреша.

30

ДРИНОВ, И., Граматика на старобългарския език, София 1991, 262.

31

MALIŠ, O. - MACHOVÁ S., Současný český jazyk, Nauka o tvoření slov, Praha 1992.
KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 193.
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U některých sloves se povědomí o prefixaci zcela ztratilo. Slovesa typu zpívat, rozumět, pozorovat jsou přijímána
jako nedokonavá. Z těchto sloves můžeme vytvořit prefixací dokonavá slovesa zazpívat, porozumět, zpozorovat.
„Některá slovesa jsou v obou jazycích pouze nedokonavá. Jsou to především slovesa modální a stavová: трябва, имам,
лежа, мълча/moci, žít, spát. K těmto slovesům lze připojit předpony a utvořit různá slovesa dokonavého typu. Kvůli
svému odlišnému lexikálnímu významu však spolu nevytvoří vidovou dvojici: мразя (nenávidět) /намразя (zanevřít na
někoho), cпя (spát)/поспя (pospat si) apod.“ 33
Slovesa pouze dokonavá se vyskytují v případě, že základ dokonavého slovesa je na -а- nebo -ва-: зараждам (začít
rodit) помилвам (polaskat), запразнувам (začít slavit). Slovesa vidově nepárová vyjadřují různé způsoby slovesného
děje (posedět, zahřmít, rozpršet se). Nejčastěji jsou spojovány s předponami за-/za-, на-/na-, по-/po, раз-/roz.
Slovesa se dvěma či více prefixy jsou vesměs dokonavá: доизям, предлназнача.
„Přidání předpony vede vždy k vytvoření dokonavého slovesa nebo dokonavého tvaru. Kromě nedokonavých
futur typu ponesu prefixace působí vždycky dokonavost. Nedokonavé futurální tvary se totiž nevztahují na okamžik
promluvy. Futurum s předponou по- je zcela pravidelné u všech sloves determinativních понеса, поведа.“34 Nápadný
futurální význam můžeme najít i u staroslověnské předpony vъz-.

9.7. Prefix по- a jeho funkce z hlediska vidu
Slovanská slovesa dokonavá se nejčastěji tvoří od sloves nedokonavých pomocí předpony. Spojením
s předponou se obvykle mění vid slovesa, zřídka však u předpony по-s tvary přítomnými. Pomocí této předpony se od
některých sloves netvoří jejich dokonavý vid, ale pouze tvary budoucího času podám, pojedu, porovnám.35 V
bulharském jazyce neexistují slovesa s předponou по- s významem budoucího nedokonavého vidu jako v češtině: pojedu,
ponesu, v bulharském jazyce v tomto případě řekneme ще понеса.

9.8. Čistě vidové předpony
Slovesné předpony, které se označují jako tzv. gramatické neboli čistě vidové. Nelze jim připsat sémantickou
funkci. Z českých přepon jsou to podle Kopečného především předpony z- ( zdanit, zpustošit), za- (zastavit, zabloudit),
na- (nalít, najíst), po- (pozdravit, pověsit). Bulharské čistě vidové předpony jsou nejčastější на-(напиша), по(порасна), о-(остарея).36
„Předpony, jejichž lexikální význam se překrývá s významem neprefigovaného slovesa jsou tzv. subsumpční. Subsumpce
je produktivní způsob pro vytváření absolutně stejných sloves dokonavého i nedokonavého vidu. Ivan Poldauf označuje
předpony, jejichž význam se vztahuje k významu prostého nedokonavého slovesa jako řadicí. Podle autora zdůrazňují
specifické rysy významu sloves a zároveň vystupují jako gramatické jednotky. Sloveso se pomocí předpony stane
dokonavým, ale tím sloveso neprochází žádnou sémantickou modifikací (význam slovesa se nemění), předpona není

33

KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 197.
KOPEČNÝ, F., Slovesný vid v češtině, Praha 1962, 97.
35
КОПЕЦКИЙ Л., Морфология современного литературного языка, Praha 1976, 208.
36
KUFNEROVÁ, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990, 197.
34
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slovotvorná.“

Řadicí předpony uchovávají svůj reálný význam, ale při spojení se slovesem pouze opakují význam

slovesa a nemohou se přijímat jako významotvorné.
Podobné charakteristiky předpon najdeme v pracích F. Kopečného, který se zabývá českým slovesným videm.
Rozdělil předpony na čistě vidové a lexikální, které mají gramatickou a slovotvornou funkci. Prefixace má nejčastěji
funkci gramatickolexikální, vytváří nová dokonavá slovesa např. zradil, slezl, popsal, upsal, přibral, zalil atd. Někdy má
však jen funkci gramatickou, perfektivizační např. zklamal, shnil, udělal, zaplatil.
V prvním případě jde o nová slovesa, ke kterým je třeba vytvořit nedokonavé, párové tvary, tzv. sekundární
imperfektiva, např. zrazovat, popisovat, otloukat.
V druhém případě vznikly dokonavé tvary k základním nedokonavým slovesům, prostá pefektiva, perfektivní
paralely ke klamat, platit, dělat, psát. Další derivace typu *udělávat, napisovat je zbytečná. V případě sloves jako psát,
zapsat, zapisovat je možné sekundární impefektiva ještě některými prefixy zdokonavit a vytvořit tak distributiva např.
pozapisovat.
S kategorií vidu je spojena kategorie způsobu děje, která vyjadřuje způsob provedení děje, např. začátek nebo
konec děje, slabý nebo silný stupeň děje apod., pomocí slovotvorných jednotek slovesných předpon.
„U subsumčních perfektiv je běžná

nadpárová derivace. Nadpárová imperfektiva se tvoří pod tlakem

produktivnosti dokonavého imperfektivizačního systému, zdůrazňuje významový rys slovesa, které chce zůstat zachováno
i ve vidu nedokonavém. Proto vytváříme nové imperfektum se zachovanou předponou obhájit, obhajovat. Více prostých
perfektiv k jedinému základnímu imperfektivu se tvoří proto, aby mohly být vyjádřeny další situační a významové
odstíny, které nejsou v základním slovese vyjádřeny.“38
V bulharském jazyce je sekundární imperfektiv generalizační proces.39 Sekundární nedokonavé sloveso
nemůže být použito v reálném přítomném čase, je prefigováno čistě vidovou předponou.40
Úloha prefixace v čistě vidové opozici je sporná. Za nesporný prostředek změny vidové polarity slovesa se
pokládá sufixace.

37

POLDAUF, I., Spojování s předponami při tvoření dokonavých sloves v češtině. SaS (1954), č.
15, 50.

38

KOPEČNÝ, F., Slovesný vid v češtině, Praha 1962, 90.
АНДРЕЙЧИН, Л., Славистичен сборник (По случай V. Международен конгрес на
славистите в София), София 1963.
40
ИСАЧЕНКО, А. В., Грамматический строй русского языка. Морфология, ч. II., Bratislava, 165.
39
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10. Syntaktická charakteristika předponových sloves
V syntaktické charakteristice vycházíme z české analýzy předponových sloves F. Uhera uvedené v jeho práci
Slovesné předpony. Na základě srovnání se pokoušíme vystihnout shody a změny v intenci v bulharských větách a
zároveň charakterizovat syntaktickou úlohu prefixů v obou jazycích.

10.1. Lexikálně – syntaktické důsledky prefixace a její schopnost syntetizační
Úloha prefixu je vždy lexikálně-sémantická. Prefixy u sloves vyvolávají valenční nebo intenční změny ve větě.
Intenční změnou rozumíme vznik, zánik nebo doplnění věty.
Jestliže v české větě Kolem domu rostl břečťan k původnímu slovesu přidáme sufix ob-, substantivum
směrového doplnění se stane subjektem místo původního podmětu, který se přesunul na druhou stranu Dům obrostl
břečťanem. Stejně tak můžeme tvořit věty v bulharštině: Върху къщата расте бръшлян/Къщата е обрасла с
бръшлян Самолетът лети около света/Самолеът облита света.
V českém a bulharském jazyce rozlišujeme posuny intence u bezpředmětových i předmětových sloves.
Nejdůležitější změnou je tranzitivizace sloves bezpředmětových jako odraz působení předponou determinovaného děje
na přímý objekt: лъжа/слъжа (lhát/obelhat). K důležitým intenčním projevům v rámci tranzitivizace patří také přeměna
fakultativního (neintenčního) doplnění v obligatorní (nutné): плача/ оплача (plakat (celou noc)/proplakat noc).
Tranzitivizace se považuje za průvodní funkci předpon.
„V češtině se tranziivizace projevuje jako vazebná změna prostých pádů i pádů předložkových v akuzativ. Změna
předložkové akuzativní vazby je formálně deprepozicionalizací - přeskočit přes A.//A. Změna tranzitivních sloves
v intranzitivní je spjata s významovými posuny, které se dotýkají kvantity zásahu objektu dolít +G., fází děje zamilovat se
do G., kvality objektu moci A./ pomoci D.“41
U přechodu objektových sloves v bezobjektová jde o tzv. detranzitivizaci. Velmi časté je tvoření neobjektových
sloves smíšeným postupem prefixálně-reflexivním.: pátrat po/dopátrat se koho.
Spojení prefixace a reflexivizace je velmi časté. Řidší je dereflexivizace sloves: смея се/разсмея (smát
se/rozesmát). Reflektivizace sloves vede také k lexikálním posunům: пише/напише се (napíše/napíše se).
Nejde tedy pouze o čistě syntaktickou roli prefixů, nýbrž prefixace vždy znamená i posun lexikální ve významu
slovesa. Například proti věšet má ověšet význam dějem dokola zaplnit.
„Prefixace se v syntaktické rovině projevuje i dalšími způsoby. Patří sem například druh diateze, představovaný v češtině
dvojicí vět Bude brát dopisy ze schránky x Vybere schránku jako dvěma způsoby realizace téže situace. Předpokladem
k vynechání objektu je sémantická determinace slovesa prefixem (vybere).“42
Jiným druhem změny jsou přeměny akuzativního objektu v adverbiální vyjádření nástroje, prostředku apod.: лепя
тапети на стената, облепя с тапети стената (lepit tapety na zeď/polepit zeď tapetami).
Prefixativa mají také úlohu syntetizačních prostředků: udělat něco jednoduše / zjednodušit něco a schopnost
redukce větných členů: завършвам танца / дотанцувам (dokončit tanec / dotančit).

41

KOPEČNÝ 1962, KOPEČNÝ, F., Slovesný vid v češtině, Praha 1962, 90.

42

UHER 1987, UHER, F., Slovesné předpony, Praha, 1987, 92.
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10.2. Předpony ve spojení s předložkou
Řada bulharských jazykovědců definovala dříve předložky ve spojení s předponami. D. Mišev ve své práci
Ръководство по български език podává následující charakteristiku: „Предлогът е неизменяема част на речта.
Предлозите се употребяват отделно и слято. 1. Отделно предлозите стоят пред имената и образуват с тях косвени
падежи, които показват или отношението им към пространството и времето. 2. Слято предлозите се употребяват с
глаголите и показват направлението на действието: отхапах от хляба.“ 43
Současní autoři rozlišují striktně hranice mezi předložkou a předponou. M. Ivanov: „При глаголи не се поставят
предлози“… „Представки се пишат слято с думите, а предлозите отделно.“
St. Stojanov: „По-голямата част от простите предлози като безударни думи в много случаи са се слели с
глаголи по този начин са се превърнали в техни съставни елементи, т.е. в морфеми. Понеже и морфемите,
произлизащи от предлози, като словообразователни елементи стоят пред корена в състава на думата, наречени са
п р е д с т а в к и .“44

bulharské předložky

české předložky

без
bez
в, във
v, ve
до
do
за
za, pro
зад
za
из
z
край
vedle
към
k
на
na
над
nad
о
o
от
od
по
po
под
pod
пред
před
през
přes
при
při
с, със
s, se
у
u
Poznámka: Ve skupině bulharských předložek nenajdeme na rozdíl od češtiny předložku pro. Této předložce se nejvíce
v bulharštině blíží předložka за (аз ще дойда за съвет 'přjít pro radu‘).

43
44

КОНСТАНТИНОВА, В., Предлозите в българската граматична литература, София 1982, 33.
КОНСТАНТИНОВА, В., Предлозите в българската граматична литература, София 1982, 37.
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10.2.1. Kolokabilita předpona předložek v bulharštině
Nejpřesnější kvalifikaci předložek by podle I. Kucarova

mohla zajistit kategorie pádu, to znamená, že

předložky jsou vymezeny genitivem, dativem, akuzativem, lokativem nebo instrumentálem. Bulhaři však nemají žádnou
jazykovou zkušenost s pádovými vztahy. Předložky v bulharštině jsou určeny především svým postavením k jednotlivým
významovým sférám, ve kterých se projevuje jejich potřeba. Výběr jednotlivých předložek je závislý na vztahu k místu,
času, příčině, cíli a dalších.45
Mezi slovesnými předponami a předložkami nacházíme v kontextu určitou spojitost. V lexikálně syntaktické
funkci navzájem spolupracují – v bulharštině např. достигам до, вляза в, отнеса от, ale zároveň mohou být i
v opozici – v češtině např. rozejít se s přáteli. Předložky jsou v bulharštině vymezeny jako slova neohebná, která mají
svůj vlastní význam pouze ve spojení se jmény a určují vztahy mezi předměty.

в- (въ-)

směr dovnitř, do centra

předložky
význam
bg
předložky
в
směr dovnitř

въздо-

směr nahoru
dosažení hranice, předělu,
dosažení cíle
doplnění k dosažení výsledku
směr

на
до
до
до
за

poloha na povrchu
hranice
cíl
výsledek
místo

възнеса се на
небето
дочета до края
донеса в училище
доведа до целта
замина за Прага

směr hluboko, dovnitř

зад

místo

завра зад шкафа

из-

směr vzhůru nebo ven

от

místo

изляза от стая

на-

pohyb směřující na povrch

на

над-

nahoře nebo nad něčím

над

poloha na povrchu налепя на кутията
надстроя
етаж
над дома
místo

о- (об-)
от-

zahrnutí celého objektu
oddělení části od celku

о, около
от

místo
místo

vzdalování od něčeho

от

vzdálení

směr pod něco

към

místo

под

místo

předpony

за-

под-

препредпри45

význam předpoy

překonání prostoru
през
pohyb před dějem v místním
пред
nebo časovém významu
přiblížení k určitému místu,
předmětu
към

místo
místo
směr přiblížení

КУЦАРОВ И., Лекции по българска морфология, София 1997, 72-73.
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příklad
влизам в стаята

озърна се около
себе си
отлeя от чаша
отделя от децата
подхождам към
метод
подпиша се под
заявление
пренеса
през
прага
предложа пред
комисия
приближа
към
ухото
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про-

раз-

с-(съ-)

у-

pohyb skrz něco

през

překonání
překážky

zahrnutí celého objektu

през

místo

пробутам
през
мрежа
просмуча
през
повърхността
разхождам се из
града

pohyb do různých stran

из

místo

dělení celku na části

на

výsledek

с

podíl
разбия на части
užití
nástroje,
prostředku
съживия с вода

směr shora dolů

от

výsledek

směr k sobě

с

vzájemnost

vzdálení se od čeho

от

místo

спада от небето
свържа
родители
убегна
обязаност

c
от

10.2.2. Význam předpon a předložek v bulharštině
Podle původu se předpony vytvořily z předložek. Předložky, které měly tvaroslovný význam, vstoupily do
skupiny jiných slov jako předpony a tímto způsobem vytvořily nová slova. Předložky si zachovaly svůj prvotní místní a
prostorový význam a později se k nim připojily i významy přenesené a abstraktní. Předpony neopakují význam předložek,
ale mění věcný význam slovesa.
Neodvozené předložky mají v bulharštině rozvinutou mnohovýznamovost, zahrnující významy konkrétní
(prostorové, časové apod.) i abstraktní. Narozdíl od češtiny vyjadřují některé prosté předložky také gramatické významy,
pádové vztahy. V bulharštině se dosti často vyskytují zdvojené předložky за в účel, за към směr pohybu, за след, от по
podíl, за пред účel, z nichž každá si zachovává svůj samostatný význam. Облича се спортно за пред аудиторията.
Obléká se sportovně kvůli posluchačům

10.2.3. Kolokabilita předpon a předložek v češtině
Předložky jsou slova neohebná, která se pojí s podstatnými jmény. Vyjadřuje vztah mezi jménem a slovesem
nebo mezi jmény navzájem V češtině můžeme předložky třídit podle jejich schopnosti spojování s jednotlivými pádovými
formami. Můžeme je rozdělit podle počtu pádů, s nimiž se pojí a podle významové specifikace (prostorové, časové
apod.), kterou vyjadřují.
předpony význam
v češtině předpon
do
směr
dosažení cíle
končící fáze
pohyb směřující
na povrch
na
o
výsledek
zahrnutí objektu

předložkové
vazby v češtině
do+G
do+A
do+G
na+A
s+I
okolo+G

význam
předložek
hranice
cíl
výsledek
poloha na
povrchu
změna stavu
směr

36

příklad
dočíst do konce
donést do školy
dovést do cíle
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od

pro

pře
při

pře
před
pod
roz
s
u
v
vy
vz
za

směr
oddělení
vzdálení
směr
zahrnutí objektu
směr
směr
doplnění
směr
směr
místo
směr
výsledek
směr
směr
směr
směr
směr
směr

do+G
z+G
od+G
přes+A
skrz+A
po+L
přes+A
na+A
k+D
pro+A
k+D
před+A
pod+A
na+A
z+G
s+I
od+G
do+G
z+G
na+A
za+A

směr
místo
místo
směr

odjet do Prahy
odlít ze sklenice
oddělit od dětí
prostrkovat přes mříže
prosáknout skrz povrch
procházet se po městě
přenést přes práh
přistavět (patro) na dům
přiblížit k uchu
přijít pro knihu
přejít k metodě
předložit před komisi
podepsat se pod prohlášení
rozbít na kusy
spadnout z nebe
spojit se s rodiči
utéct od rodičů
vejít do pokoje
vyjít z pokoje
vznést se na nebe
zastrčit za skříň

místo
místo
směr
směr
místo
směr
místo
místo
směr
směr
směr
směr
směr
směr
místo

10.2.4. Význam předpon a předložek v češtině
Slovesné předpony se stejně jako v bulharštině připojují ke slovesu a mění tak jeho lexikálně-gramatický význam.
Předložky fungují jako synsémantický slovní druh, který vyjadřuje funkci jména v jeho pádových formách. Nejběžnější
předložky v češtině jsou bez, do,
k, ke, ku, kolem, kromě, mezi, na, nad, od, po, pod, podél, před, přes, s, se, u, v, ve, z, za, ze. V češtině můžeme najít
v inventáři sekundárních, nepůvodních předložek složené předložky typu zpoza, zpod, ku, napříč, naproti, naspodu,
oproti, vespodu, zespoda, apod. Složené předložky jsou typické i pro bulharštinu (изпод, иззад apod.). Narozdíl od
bulharštiny má čeština předložku pro, která se pojí s předponami vyjadřujícími směr při-, za-, do (přijít, zajít, dojít pro).

10.2.5. Porovnání kolokability předpon a předložek v češtině a bulharštině
V bulharštině stejně jako v jiných analytických jazycích mají předložky velmi důležitou úlohu. Plní především
funkci gramatickou. Vyjadřují funkci jména ve větě. Tuto funkci v češtině vyjadřujeme pomocí pádů. Další funkce
bulharských předložek jsou obdobné českým: vyjadřují v předložkových konstrukcích vztahy mezi jmény nebo mezi
jménem a slovesem (určení místa, času, původu, důvodu, cíle, prostředku apod.). V bulharštině se v předložkových
konstrukcích používá vždy základního tvaru jména, v češtině pak různých pádů.
Předpony se vytvořily z předložek, které se přimkly ke slovesu. Původ předpon je patrný i ze současné spisovné
bulharštiny. Většina předpon je svým významem totožná s předložkami. Porovnání slovesných předpon ve spojení
s předložkou v češtině a bulharštině uvádíme v tabulce č. 15.
Z tabulky vyplývá, že proti předložkám stojí navíc v bulharském a českém jazyce předpony roz-/раз, vz-/въз-,
pře/пре, vy-. Naproti tomu chybí prefix k-. Bulharština nezná na rozdíl od češtiny předložku pro-.
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V prvotním neboli místním a časovém významu se předpona roz- pojí v češtině s předložkou s (rozejít se
s přáteli), předpona раз- se spojuje s předponou из- (разхождам се из града). Předpona раз-/roz- se shoduje v obou
jazycích s předponou на/na ve významu dělení celku (rozbít na kusy, разбия на части).
Předpona vz-/въз- se v obou jazycích pojí s předložkou na/на ve významu směru nahoru, na povrch.(възнесе на
небе/ vznést se na nebe). Předpona pře/пре má význam překonání prostoru a nejlépe se významově pojí s předložkou
přes/през (пренеса през прага/ přenést přes práh). Předponě vy- odpovídá v bulharštině předpona из-. V místním
významu se
předpona vy- pojí s předložkou z (vyjít z pokoje) a předpona из- s předložkou от (излизам от стая).
Předložka k je významově spojitelná především s předponou při-/при- ve významu přiblížit se k něčemu.
Shodným předponám v obou jazycích se stejným základním významem mohou být připojovány odlišné
předložky. Předponě v-/в- odpovídá v češtině ve významu směru dovnitř předložka do, v bulharštině předložka в.
Předložce от odpovídá ve významu směru shora dolů předložka z, která v bulharštině neexistuje.
Předpona под má v bulharštině význam přiblížení a pojí se s předložkou k. V češtině se v tomto významu
neobjevuje.
Předpona за se v bulharštině pojí s předložkou зад, nese stejný význam předpony- směr za předmět.

11. Stylistická příznakovost předpon
11.1. Slovesné předpony a stylová povaha textu
Prefixy jsou samy o sobě stylově bezpříznakové. Stylistickou hodnotu nabývají až ve spojení se slovesy a s
ostatními slovy, která tvoří text. Za hlediska stylového hodnocení považujeme knižnost, expresívnost, archaizmy,
neologizmy, okazionalizmy a přináležitost jednotky k vrstvě charakteristické pro funkční styl. U hovorových sloves,
jejichž význam je především metaforický, je podíl prefixu méně zjevný. Předpona se podílí především na vyjádření
příznaku expresívnosti.
Tvoření předponových sloves je ovlivněno funkčními styly. V odborném stylu se používají předpony, které
zpřesňují daný pojem. V uměleckém stylu se často využívá spojení předpony a slovesa, které neodpovídá jejich vzájemné
kompatibilitě.
Zjistili jsme, že v uměleckém stylu jsou prefigována především slovesa konkrétní činnosti напиша, slovesa
pohybu разходя се a slovesa hodnotící засмея се. V odborném stylu jsou to především slovesa abstraktní прекъсвам a
denominativní изработя. V publicistickém stylu slovesa hodnocení оценявам.
Předpony nemůžeme však obecně využít jako indikátory stylové příslušnosti. Rozdíly v používání předpon
z hlediska stylu nejsou tak výrazné, abychom mohli přiřadit určité předpony k jednomu funkčnímu stylu.
V některých případech mohou mít slovesa jedné vidové dvojice různou stylistickou charakteristiku nebo jsou
různé sféry jejich použití. Jsou to především slovesa, která nenesou žádnou zvláštní sémantickou charakteristiku, ale
jedno sloveso z vidové dvojice se používá velmi vzácně. Nedokonavý vid je zaměněn sekundárním nedokonavým videm.
Tak můžeme objasnit vzácný výskyt prostého nedokonavého vidu sloves jako např. беднея (od обеднея/обеднявам),
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богатя (od обогатея/обогатявам), ветрея (od ответрея/изветрея), дивя (od удивя/удивявам).46 Deprefigovaná
slovesa se jen málo odlišují od svých prefigovaných protějšků. V sémantickém významu jde pouze o rozdíl způsobu děje,
ale i ten je nepatrný. Výjimečnost neprefigovaných sloves je v jejich velmi malém používání, což je dělá neobvyklými
v řadě jazykových stylů. Slovesa пиша се ve významu записвам се a плача се ve významu оплаквам се jsou
hovorová. Předponová slovesa запиша се a оплача се jsou stylisticky neutrální.47

12. Vývojové tendence prefixace
V naší práci se dotýkáme problému vývoje slovesných předpon v jazyce, který je jedním z výrazných zájmů
současné lingvistiky.48 V souvislosti se zkoumáním nových slov v jazyce se zajímáme především o integraci neologizmů
do morfologického systému porovnávaných jazyků a o kategorii slovesného vidu.

12.1. Neologizmy
Neologizmy jsou slova nově přejatá do jazyka z jiných jazykových systémů nebo slova nově v jazyce vytvořená.
Tato tendence vede k rozšiřování slovní zásoby jazyka.
Неологизмите са изразни средства, коите се появяват избежно и постоянно в езиците (…)
Неологизмите са думи, значения, сложни названия или фразеологизми употребявани от по широки
социални кръгове или в поограничената практика на различни специалности, коите в някакъв период се
схващат от носителите на определен език като нови несъшествовали изобщо или използвани в друг
смисъл.49 Nová slova se zařazují do jazyka tematicky, podle prostředí ve kterém se používají, a gramaticky, podle
způsobu jejich tvoření. Do moderního bulharského spisovného jazyka, podobně jako do českého, se dostávají nová slova
především díky cizím jazykovým vlivům. Nová slova jsou v jazyce tvořena s cílem pojmenovat nové jevy ve společnosti
nebo nově pojmenovat již známé předměty nebo jevy se stylistickým záměrem. Bývají i výsledkem spontánního tvoření.
Protože neologizmy jsou svým vznikem vázány na určitou dobu a protože mohou mít určitou stylistickou hodnotu,
bývají charakterizovány jako vrstva dobově příznakových prostředků současné slovní zásoby. 50
Kategorie slovesa je jednou z nejméně zastoupených v neologizmech. Charakteristická jsou slovesa cizího
původu, která jsou adaptovaná do gramatického systému spisovného bulharského i českého jazyka.
Známkou vyššího stupně integrace původem cizího slovesa do českého lexikálního systému je
jeho schopnost stát se východiskem pro tvoření dalších lexémů. Přejatá slova motivují často další, významově samostatná
slova: surfovat- prosurfovat- doserfovat- zaserfovat- odsurfovat,…

46

ИВАНОВА, К., Десемантизацията на глаголните преставки в съвременния български книжовен език, София
1966, 103.
47
ИВАНОВА, К., Десемантизацията на глаголните преставки в съвременния български книжовен език, София,
1966, 103.
48

MARTINCOVÁ, O. et al., Neologizmy v dnešní češtině, Praha 2005.
DOKULIL, M., Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov, Praha 1961.
ПЕРНИШКА, Е., Речник на новите думи и значения в българския език, София 2003.
ДИМИТРОВА, Л., Новите думи в съвременния български книжовен език, София 1980.
49
ПЕРНИШКА, Е., Речник на новите думи и значения в българския език, София 2003, 5.
50
BACHMANNOVÁ, J., Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, 284.
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„Nutnost přizpůsobit přejímaná slovesa českému morfologickému systému hned při prvním použití se netýká
kategorie vidu. Většinou se očekává, že vytváření vidových korelací bude mít charakter postupného procesu, neboť
předpokládá odvozování nových sloves. Nová vrstva slov však ukazuje, že vidová adaptace probíhá velmi rychle,
v některých případech v podstatě okamžitě.“51 V češtině i v bulharštině jsou přejatá slovesa schopná vyjadřovat dokonavý
i nedokonavý vid. V bulharštině přijímáme všechna přejatá slovesa jako obouvidová. V tabulce, kterou jsme vytvořili
v kapitole 6 (6.3. Prefixace u sloves cizího původu), jsou všechna slovesa obouvidová. Můžeme to dokázat na
jednoduchých příkladech:
Всеки ден (несв) ходя, казвам, принтирам, организирам…
Днес трябва да/ще (св) отида кажа, принтирам,организирам...
Prefigována slovesa jsou tvořena od dokonavého vidu, můžeme je použít v kontextu
"днес имам да…, днес трябва да…, днес ще…“
Sloveso принтирам má i variantu "принтя- изпринтя."
V češtině je u sloves tvořených odvozováním obsah základového slovesa modifikován vidovým, časovým,
směrovým nebo jiným příznakem: skenovat- dok. doskenovat. U slovotvorných neologizmů v češtině existuje tendence
vyjádřit oba vidy také u sloves, která jsou přijímána jako slangová. Příznak slangovosti mají slovesa s kmenotvorným
formantem –i-/-í- nebo –nou-,/-nu- mailnout, gambleřit. Jejich bezpříznakovými protějšky jsou slovesa s formantem –
ova-/-uj- nebo předponově příponová slovesa: zamailovat.
Formálním signálem zdokonavění slovesa původně vidově nepříznakového jsou v češtině prefixy na-, o-, vy-, zaa především -z: privatizovat-zprivatizovat. V bulharštině jsou zdokonavujícími předponami до- ve významu
rezultativním, от- provedení činnosti, на- provedení děje ve velké míře, из- dosažení cíle, výsledku děje.
Tendence k vyjádření způsobu slovesného času a slovesného vidu se projevuje velmi nápadně. Prefixace se
ukazuje jako jeden ze základních způsobů integrace sloves s cizími základy do slovotvorné a morfologické stavby
českého i bulharského jazyka.
Značnou část neologizmů tvoří slovesa, která jsou již v jazyce známá, ale v průběhu času přibírají nový význam.
Tato slovesa uvádíme s českým překladem v tabulce číslo 16.
Slovesa odvozovaná z domácích substantiv a adjektiv jsou méně četná. Větší zastoupení sloves domácími základy
je u prefixálně-sufixálních formací: zasněžovat, pozápadňovat.52 V nové lexice se velmi často používá v bulharštině
předpona при: прилуня се – прилунявам се, приводня се – приводнявам се. Předpona vnáší do slovesa význam
připojování, stýkání. U takto nově utvořených slov můžeme najít analogii se slovesem приземявам се – přistávat na
zemi: прилунявам се - přistávat na měsíci, приводнявам се – přistávat na vodě.53
Velký výskyt předponových neologizmů a rozvoj prefixability sloves je kromě snadnosti tvoření podmíněn také
postojem uživatelů jazyka, kteří nejsou při tvoření a užívání nových slov svázáni žádnými pravidly. Nová slovní zásoba
v jazyce se zaznamenává v neologických slovnících, které podávají popis nových slov po stránce lexikálně-sémantické,
tvaroslovné a pravopisné. Tvorbou slovníků neologizmů se zabývá neografie.
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MRAVINACOVÁ, J., Přejímání cizích lexémů in Neologizmy v dnešní češtině, Praha 2005, 202.
MARTINCOVÁ, O., Nová slovesná pojmenování in Neologizmy v dnešní češtině, Praha 2005, 120.
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ЙОРДАНОВА, Л., Новите думи в съвременния български език, София 1980, 54.
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12.2. Neočekávané předpony
Slovesa se známými předponami se v jazyce často vyskytují v nové podobě, aby vystihly nový význam, který byl
předtím vyjadřován jiným způsobem. Podle V. Murdarova, který se tímto problémem zabývá, použitím slovesné
předpony зa- ve větě като да зачета
информация chceme vyjádřit, že informaci přečteme – ще я прочетем. V bulharštině existuje sloveso
зачета/зачитам s významem - уважавам. Sloveso зачитам се má také úplně jiný význam - задълбочавам се в
четенето. Ve výrazech jako да замериш температурата, да замериш нивото на реката přepona за- nahradila
původní předponu –из. Ve spojení подмяна на документите, které se používá v řeči, je třeba si uvědomit, že
подменянето obyčejně vyjadřuje dovršení falzifikace. Při opisování děje, který má vyjadřovat konání děje v rámci
zákona, by měla být použita předpona с- nebo за- (сменям, заменям). Moderní je používat v řeči výraz заделят
средства, ačkoliv správná bulharská předpona by měla být v tomto případě от- (отделя средства).
Neočekávaný výskyt nových předpon u sloves není vždy jasný. Nové výrazy mohou být mechanicky přejímány
mluvčími do běžného jazyka z různých jazykových stylů. Jestliže se později tyto nové obraty dostanou do medií,
získávají na popularitě a zvyšuje se jejich frekvence používání. Ve slovese започвам je původní předpona заnahrazována nesprávnou předponou от- отпочвам. S touto variantou se potkáváme především v administrativním stylu.
Objevují se i další slovesa, ve kterých je předpona nesprávně použita. V bulharštině můžeme použít věty Иван зачете
новата книга nebo Иван се зачете в новата книга. Můžeme říci Иван заслуша с внимание беседата i Иван се
заслуша с внимание в беседата. Stejný způsobem můžeme vytvořit věty Иван загледа новата картина nebo Иван
се загледа в новата картина. Ve spisovném jazyce znamená зачета - започвам да чета, заслушам - започвам да
слушам, загледам - започвам да гледам. V administrativním stylu tato slovesa označují význam - прочел съм,
изслушал съм, изгледал съм. Slovesná přepona за- ve spisovném jazyce vyjadřuje začátek děje, procesu. Sloveso
зачета je tvořeno od slovesa чета a předpony за- a označuje začátek procesu čtení. Stejně je to se slovesy заслушам,
загледам. V administrativním stylu předpona за- přijímá významy vyčerpání nebo završení daného procesu. Vytvoření
slovesa заслушам pomocí předpony за- má v administrativním stylu význam začátku i zakončení procesu slyšení.
V administrativním stylu nahradila v těchto případech předpona

за- předpony про- (прочета) из- (изгледам,

изслушам). Dochází k nepotřebnému rozšiřování významů předpony за-, které se ve spisovném jazyce nevyskytují.
Tento proces může působit potíže v komunikaci mezi nositeli jazyka.54
Tato slova představují synonyma ke slovům, která již existují a pouze je doplňují o nový významový odstín. Nejde
tedy o zánik významů jednotlivých prefixů, ale o vývoj konkurence mezi jednotlivými předponami. Bez velkého váhání se
přijímá multiprefixální slovesná struktura, která získává mnoho nových variant (přeobjednat препоръчам, doobsadit,
дозаплъня, přeutřít преизбръша). Stejné tendence nacházíme i v češtině.

54

Мурдаров, В.,Още 99 езикови съвета, София 1993, 87.

41

Slovesné předpony v bulharsko-českém kontextu
____________________________________________________________________________

42

Slovesné předpony v bulharsko-českém kontextu
____________________________________________________________________________

13. Pravopisná problematika předpon
13.1. Bulharské slovesné předpony o- a уV bulharštině je často v gramatických příručkách popisován problém určování předpony o- a у- na začátku slova
z hlediska pravopisu. Jedná se o slova neodvozená např. око, ухо nebo o slova derivovaná, která začínají předponou onebo y –, např. одобря, уговоря.
Určení jasného pravidla pro psaní těchto předpon na začátku bulharských sloves je skoro nemožné. Nepřízvučné
samohlásky jsou v bulharštině redukovány, čímž dochází ke změně kvality výslovnosti.
V bulharském jazyce se touto problematikou zabývá J. Tiševa.Ve své práci Й. ТИШЕВА 2008: ТИШЕВА, Й.,
Българският език-трудни въпроси, лесни отговори, София 2008, 60-61, komentuje autorka chyby a nepřesnosti
v pravopisu v přijímacích testech bulharských studentů-kandidátů na vysoké školy a uvádí reálné ukázky použití
nesprávných variant slovesných předpon:
špatně: Тук основната идеа е, че автора бунтовника иска да ни укоражи, макар и само със стиховете
си.
správně: Тук основната идеа е, че автора бунтовника иска да ни окоражи, макар и само със
стиховете си.
špatně: За да убузначи и коментира вярата, надежда и любов_ поетът Ботев изговаря най често
думите майка и сърце.
správně: За да обузначи и коментира вярата, надежда и любов_ поетът Ботев изговаря най често
думите майка и сърце.
Nepřízvučná samohláska o- se ve výslovnosti blíží samohlásce y-. Sloveso окуража je tvořeno od podstatného
jména кураж, ze kterého můžeme určit pravopis u druhé slabiky slovesa. U předpony nám ale toto srovnání nepomůže.
V některých případech můžeme však s jistotou pravopis těchto předpon určit. U slovesa обознача, je předponové
sloveso vytvořeno ze základního slovesa означа a předpony об-. Předpona уб- v bulharském jazyce neexistuje.
Problém s váháním použití o- nebo у- na začátku slov v bulharštině odpadá u sloves, která začínají na обез-.
Sloveso обезверя je tvořeno základovým slovesem веря a složenou předponou обез-. Varianta s y- v bulharštině
neexistuje.
Správnou slovesnou předponu můžeme dále určit podle jejího sémanticky lexikálního významu:

y-vzdálení od něčeho (убегна, улетя)
- dosažení výsledku děje (упътя, ушия)
-opatření nějakou kvalitou (украся, увия)
-směr dovnitř, do centra objektu (убия, увия)
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о-zahrnutí celého objektu (обраста, обшия)
- zabezpečení koho čím (озвуча, озаглавя)
-změna stavu (обогатeя, осиротея)
-různé významové typy (обясня, обменя)
Bulharská nejfrekventovanější slovesa s předponou об –обез-, o- a y- uvádíme v tomto přehledu:
Bulharská slovesa s předponou обобвея
обвия
обвиня
обградя
обкържа
обкова
обознача
обоснова
обособя
обругая
обсаждам
обсипя
обсъдя
обтягам
обуздая
обусловя
обуча
обхвана
обходя
Bulharská slovesa s předponou обезобезболя
обезверя
обезвредя
обезглавя
обезкриля
обезкуража
обелича
обезлюдя
обезобразя
обезнадеждя
обезопася
обезоръжа
обезпокоя
обезправя
обезсиля
обезсмъртя
обезумея
обезценя
обезчестя
безщетя
Bulharská slovesa s předponou уубегна
убия
убода (се)
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уважавам
уведомя
увековеча
увелича
уверя
увлека се
увредя
увълча се
увехна
угасна
уговоря
уголемя
удавя се
удебеля
удесетворя
удивя
удостоя
удребня
удуша
удължа
ужиля
узаконя
узная
узрея
украся
укрепя
укрия
укротя
улесня
уловя
умилостивя
умиля се
умиря се
умисля се
умножа
умаля
унизя
унищтожа
упадна
уподобя
употребя
управлявам
упътя
уредя
уроня
усамотя се
усвоя
усетя
усиля
услужа
утека
утроя
учудя се
Bulharská slovesa s předponou oобагря
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обая
обеся
обирам
обистря
обитавам
облагодетелствам
облагородя
обогатая
одобря
обожавам
обожествя
обслужа
обоснова
оборвам
объркам
оглавя
оградя
огледам
оглушея
оглупея
оголя
ограбя
ограмотя
огранича
огрея
огриза
одирам
одялам
оживея
ожуля
озаглавя
оздравея
озлобя
окопая
окуража
окъпя
олекна
омаломощя
омаля
омекотя
онагледя
опадам
опека
опустоша
опустея
опусна
оспорвам
осуетя
осъдя
осъзная
осъществя
отека
оценя
оцветя
очакам
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очаровам
ощастливя
очовеча
омиротворя - умиротворя
осредня - усредня
Tato slova jsou dubletní. Mohou se psát na začátku jak s předponou o- tak s předponou у-. Obě varianty jsou
správné
.

13.2. Problémy v pravopisu u českých slovesných předpon s- a zV pravopisu sloves s předponami s- a z- obvykle rozhoduje význam nikoli výslovnost.
Předpona s- má několik významů. Význam směřování dohromady, k sobě: sejít se, sloučit, smluvit, sbírat, slepit.
Význam směřování shora dolů nebo pryč z povrchu: sejít, seskočit, smýt, spadnout. Dále je předpona s- v několika
ustálených případech: skončit, spálit, spáchat, strávit apod.
Předpona z- se píše u sloves dokonavých vyjadřujících výsledek děje nebo změnu stavu. Je to např. v těchto
případech: zorganizovat, zorat, zkomplikovat, ztloustnout, zemřít.
Přepona z- se píše u sloves odvozených od podstatných a přídavných jmen s významem stát se tím, co představuje
jméno: ocel - zocelit, viditelný – zviditelnit.
Objevuje se u sloves nedokonavých utvořených příponou k slovesům dokonavým: zmírat, zjišťovat,
znehodnocovat, zesměšňovat apod.
V několika ustálených případech: zhostit se, zkoumat, způsobit.
V češtině najdeme dvojice slov různého významu rozlišených jen předponou s- a z-.
Obě slova jsou rozlišena nejen v pravopisu, ale i ve výslovnosti: např. sjednat (např. mír, smlouvu) - zjednat (např.
pořádek, nápravu, na práci), slít (dohromady), zlít (polít), zmazat (umazat) směna, směnit (např. peníze), svolit
(souhlasit), zvolit (vyvolit).
Obě slova se rozlišují pravopisem, nikoli výslovností: stéci (se), stékat (se), (dolů nebo dohromady), ztéci, ztékat
(např. hradby), stěžovat si (naříkat), ztěžovat (činit obtížným)
Zvláštní skupinu tvoří slovesa, u nichž předpona s- nebo z- význam jen nepatrně pozměňuje. Předpona s- mu
dodává význam shora dolů nebo dohromady anebo trochu, poněkud, předpona z- vyjadřuje spíše prostou dokonavost,
popřípadě velkou míru děje. Je proto možno psát např. schytat -zchytat; skrápět-zkrápět, smontovat-zmontovat, spráskatzpráskat apod.

ZÁVĚR
Na základě pozorování slovesných předpon jsme došli k závěru, že prefixace v bulharském jazyce je založena na
podobném principu jako v jazyce českém. Český jazyk má dvacet produktivních předpon, bulharština osmnáct. Shodné
předpony v obou jazycích jsou: v-/в-, въ-, vz-/въз, do-/до-, za-/за-, na-/на-, nad-/над, o-/о-, ob-/об-, od-/от-, po-/по-,
pod-/под, pře-/пре, před-/пред, pro/-про-, při-/при-, roz-/раз, s-/с, съ, u-/у-.
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V repertoáru předpon v českém a bulharském jazyce existují jisté rozdíly. Bulharština nemá předponu z-, ta
vznikla v češtině z předpon vъz- a jьz- a také částečně z předpony s- před znělými souhláskami. V češtině se vyskytuje
předpona vy-, která nemá obecně slovanský charakter. V bulharštině se shoduje s předponou из-. Obě předložky shodně
vyjadřují pohyb zevnitř ven. Čeština nezná složenou předponu oбез- a izolované slovesné předpony низ-, зад-, през-,
без-. Předpony зад-, през- a без– se v bulharštině shodují s předložkami, proto je můžeme určit jako předložkové.
Obecně však můžeme říci, že až na uvedené výjimky se české a bulharské předpony z formálního hlediska shodují.
Zkoumáním vztahu předpony a předložky jsme se dotkli i tématu historického původu slovesných předpon.
Předpony se vytvořily z předložek, které se přimkly ke slovesu. Původ předpon je patrný i ze současného spisovné
bulharštiny. Většina předpon je svým významem totožná s předložkami. Navíc jsou v bulharském a českém jazyce
předpony roz-/раз, vz-/въз-, pře/пре, vy-. Naproti tomu chybí prefix k-. V bulharštině narozdíl od češtiny neexistuje
předložka pro.
Také z hlediska místního významu se předpony v obou jazycích liší pouze dílčími významy. Co se týče místních
vztahů, je třeba podotknout, že v češtině neexistuje odpovídající ekvivalent bulharské antonymické dvojice předpon: под/oт, které mají význam přiblížení se nebo vzdálení se subjektu / objektu (поднеса/отнеса). Český jazyk má k dispozici
antonymickou dvojici předpon při-/od- (přinést / odnést), kterou najdeme také v bulharštině (принеса/отнеса). Prefix
въз- vyjadřuje začátek nějakého dlouhotrvajícího děje a v tomto významu může být v češtině nahrazen předponou за(zasnít se - възмечтая).
Máme-li porovnat využití předpon v obou jazycích, shledáváme největší shodu tam, kde předpona má základní
příslovečný význam, méně již v ostatních případech. Při pozorování lexikálně sémantických významů jednotlivých
předpon jsme dospěli k zjištění, že bulharské slovesné předpony jsou z hlediska slovotvorby produktivnější než předpony
české. Bulharská předpona má totiž jedinečnou schopnost, měnit význam sloves pouze s pomocí prefixu. Naproti tomu
čeština si v mnoha případech musí pomoci opisem, a mnohdy ani tenkrát nedokáže vystihnout přesný význam, který do
slovesa vnáší bulharský prefix.
Významovou stránku předpon můžeme rozdělit do třech základních bodů
a) mění vid a způsob slovesného děje
b) pozměňují vazbu
c) mění význam sloves
Spojením s předponou se sloveso bezpředmětové mění v předmětové a někdy nabývá zvratné podoby.
Přidáním předpony ke slovesům předmětovým se v češtině často mění jejich vazba: pít, napít se čeho.
Při zkoumání gramatických kategorií jsme došli k závěru, že slovesné předpony jsou důležitým prostředkem
k vyjádření vidu a budoucího času. Se vznikem kategorie vidu ztratily slovanské jazyky potřebu užívat některé ze
slovesných časů. Bulharština však přesto tyto slovesné časy zachovává.
Přidání předpony vede vždy k vytvoření dokonavého slovesa nebo tvaru. Kromě nedokonavých futur typu pojedu
prefixace působí vždy dokonavost. O volbě prostě zdokonavující předpony rozhoduje především zásada tzv. subsumpce,
zahrnutí pod obecnější pojem. Zdokonavujeme sloveso předponou, jež vyjadřuje takový obecnější pojem, do něhož
můžeme obsah příslušného slovesa nebo nějaký jeho význačný rys jistým způsobem zahrnout nebo podle Poldaufovy
terminologie zařadit (odtud český termín řadicí předpony).
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Stylistická hodnota prefixů se určuje z příznakovosti jejich užití ve slovese v textu. Rozdíly nejsou tak veliké,
aby jisté předpony byly vázány na slovesa jistého stylu. Prefixy jsou samy o sobě stylově bezpříznakové. Syntaktická
funkce předpon je vždy spjata s lexikální modifikací. Změny intence slovesa po prefixaci se objevují v rekčních
změnách, ve vzniku a zániku obligatorních doplnění.
Kategorie slovesa je jednou z nejméně zastoupených v neologizmech. Vývojové tendence v užívání prefixů
jsou nejzřetelněji vyznačeny prefixativy, která vznikají spojením sloves cizího původu a předpony. Nová slova jsou
nejčastěji přejímána z jiných jazyků, mohou být výsledkem spontánního tvoření nebo se slovesa se známými
předponami se vyskytují v jazyce v nové podobě, aby vystihly nový význam, který byl předtím vyjadřován jiným
způsobem.
Posledním tématem naší diplomové práce byla pravopisná problematika předpon v bulharském a českém
jazyce. Na základě určení daných pravidel, jsme zjistili, jak správně psát předpony о- a у- v bulharštině a předpony s- a
z- v češtině.
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RESUMÉ
This Master thesis presents the studying of the verbal prefixes in the Bulagarian-Czech comparative scheme and is
divided

into

13

chapters.

The

thesis

contains

of

several

sections.

In the first one is described the state and the development of the verbal prefixes in Bulagrian and Czech languages, there
is

a

comparison

of

the

lexical-semantic

meaning

of

these

prefixes.

Modified meanings of the verbs are accord to a tradition the investigation of the ganeral problems of word-formation and
also in a context with the characteristic of the verbal aspect and we have to say that the problem of the pure aspect
prefixes hasn´t been univocally solved in
a lingustics cercles yet.
The second section contains the syntactic characteristic of the prefixes and stylistic features of the verbal prefixes.The
third section pays attention to the development tendencies in a language, first of all to obsarvation of the occurrence of the
prefixes in the neologizms. In the last section we touch the problem in an ortography of Bulgarian and Czech verbal
prefixes

as

well.

The results of the Master thesis form the exact description of the functional separations of the verbal prefixes, their
classification, summary of the lexical-semantic meanings of each used prefix, lexical-syntactic subseqences of the
prefixation and the whole summary of the development of the verbal prefixes.
The conclussion of the thesis is enriched of the tabular summaries, which compare identical and distinctive features of the
Bulgarian and Czech prefixation accord to a point of view of the lexical-semantic characteristic.
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č.1

SLOVESNÉ PŘEDPONY v bulharštině
produktivní

neproduktivní

jednoduché
předpony

předpony
cizího původu

příslovce
přeměněné
v předpony

izolované
předpony

složené
předpony

в- въ-

де-

взаимо-

без-

доиз-

въз-

дез-

връх-

зад-

недо-

до-

дис

контра-

низ-

обез-

за-

ре-

полу-

през-

1
2
3
4
5
из-

противо-

на-

разно-

над-

само-

о-об-

срещу-

6
7
8
9
от10
по11
под12
пре13
пред14
при15
про16
раз17
с-съ18
у-
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č.1a

SLOVESNÉ PŘEDPONY v češtině

produktivní

neproduktivní

jednoduché
předpony

předpony cizího
původu

nevlastní
předpony

do-

de-

nedo-

na-

dez-

mezi-

nad-

dis-

polo-

o-

re-

spolu-

1
2
3
4
5
ob-

znovu-

6
od7
po8
pod9
pro10
pře11
před12
při13
roz14
s15
u16
v17
vy18
vz19
z20
za-
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č.2

Lexikálně sémantický význam jednotlivých slovesných předpon v bulharském jazyce

bulhaské
předpony
в- (въ-)

význam
1. směr dovnitř, do centra

2. přechod k novému stavu

въз-

1. směr nahoru

2. opakovaní nebo znova provedení děje
3. dosažení výsledku děje

4. intenzivnost děje, náhlost,
značný stupeň
до-

1. dosažení hranice, předělu,
dosažení cíle

2. doplnění k dosažení výsledku

3. přechod k novému stavu
4. vyjádření přání v neosobních vazbách
за-

1. začátek dějě

2. příležitostný děj
3. pokrytí, zakrytí prostoru

4. směr hluboko, dovnitř
5. nabývání, dobývání nového stavu,
významu
6. výsledek děje uveden do nežádoucího
stavu
některá slovesa této skupiny se užívají
v přeneseném významu
7. dosažení konečného výsledku děje

8. intenzivní dlouhé trvání děje

příklad
вляза
вкарам
въвлека
вмъкна
вразумя се
вковар се втръдя се
вдървя се
възнеса
възкача
възвря
възвърщам
възобновя
възпра
възправя
възлюбя
възпея
възнаградя

odpovídající
předpony v
češtině
vzazavu
z
z
vy
z
začít+inf.
na
znovu+vyzavzzavyod-

překlad do češtiny
vstoupit
zavést
zavléct
vplížit
umoudřit se
ztvrdnout
zdřevěnět
vynést
zvednout
začít vřít
navrátit
znovu obnovit (vybavit)
zastavit
vzpřímit
zamilovat si
vychválit
odplatit

донеса
допра
дочета
докося
добавя
докупя
долея
дожалее ми
доядее ме
дочете му се

dodododododo-, přido-, přiopis
dochtít+inf.

donést
doprat
dočíst
dokosit
doplnit
dokoupit (přikoupit)
dolít (přilít)
být líto
dopálit
chce se mu číst

доспи ми се

chtít+inf.

chce se mi spát

заиграя
запея
замоля
занеся
заведа
затрупам
замажа
закрия
завия
завра
завладея
завзема
забъркам
задръстя
задуша
заплета
залюбя
застигна
завърша
замечтая се
загрижа се

začít+inf.
začít+inf.
začít+inf.
zazazazazazazazzazaza-, uza-, uza-, zzaza-, dodo-, zazaza-

začít si hrát
začít zpívat
začít prosit
zanést
zavést
zasypat
zamazat (zatmelit, omítnout)
zakrýt
zabalit
zastrčit
zmocnit se (opanovat, uchvátit)
zabrat
zamotat
zacpat (ucpat)
zadusit (udusit)
zaplést (zkomplikovat)
zamilovat se
zastihnout (dostihnout)
dokončit, završit
zasnít se
zarmoutit (způsobit starosti)
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9. přibližování objektů navzájem

10. záměna

11. směr daleko, stranou, za hranice
из-

1. směr vzhůru nebo ven

2. dovedení děje do konce

k této skupině patří i slovesa, jejichž děj
se týká všech objektů v daném okruhu
3. oddělení od celku

4. výsledná vlastnost
5. jednorázový akt
на-

1. pohyb směřující na povrch

2. dosažení výsledku děje

3. docílení výsledku nahromaděním

4. naplnění činností

5. výsledná vlastnost

6. směr dovnitř

7. ingresivní charakter děje
8. velká míra děje

над-

1. nahoře nebo nad něčím

2. předstihnutí jiného účastníka děje
3. převyšování míry
о- (об-)

1. zahrnutí celého objektu

2. zabezpečit koho čím

залепя
закрепя
зашия
застъпя
заложа
заместя
захвърля
замина

spřizazazanazaod-

slepovat
připevnit
zašít (přišít)
zastoupit
zastavit (dát do zástavy)
nahradit
zahodit
odjet (odejít)

изляза
извися
издигна
изпия
изям
изчета
избия
извадя
изтрепя
излея
изтичам
изтласкам
избледнея
изчернея
избръмча
изсмея се

vyzvzdododovyvyopis
u-, vyodvyvyznáhle+zazačít+inf.

vyjít
zvýšit
povznést (vztyčit)
dopít
dojíst
dočíst
vyhubit
vytáhnout
navzájem se pobít
ulít (vytéct)
odtéct
vytlačit
vyblednout
zčernat
náhle zabzučeti
začít se smát

налепя
наклада
накаля
напиша
науча
насея
наваля
натрупам
наплета
напълня
натоваря
надуя
надебелея
намокря се
начервя се
напъхам
набутам
натикам
напия
наприкажа
накопая
наплача се

nanazananao-, na-, zasnanananananananananananananana-

nalepit
narovnat
zablátit (nanést bláto)
napsat
naučit
osít (nasít, zasít)
seskupit
nashromáždit
naplést
naplnit
naložit
nafouknout
ztloustnout
namočit se
namalovat se
nastrkat
namačkat
nacpat
napít se
navypravovat
nakopat
naplakat se

надпиша
надвисна
надзърна
надбягам
надпреваря
надценя
надтежава

napřenapředpředpře-

nadepsat
viset nad něčím, přesáhnout
nahlédnout
předběhnout
předstihnout
přecenit
být těžší než něco jiného

обраста
обшия
опиша
озвуча

o(b)o(b)oo-

obrůstat
obšít
opsat
ozvučit
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3. změna stavu

4. různé významové typy

от-

1. vzdalování od něčeho

2. směr ven, provedení děje
v obráceném směru
3. úplné uspokojení děje
4. zakončení, přerušení děje

5. oddělení části od celku

6. dosažení výsledku děje

по-

1. pohyb směřující na povrch

2. krátká míra děje

3. ingresivní charakter děje

4. neplná míra opakovaného děje
u nedokonavých sloves
5. změna stavu
6. postupné rozšíření děje

7. dosažení výsledku děje
под-

1. směr pod něco

2. začátek děje

3. pohyb zdola nahoru

4. malá míra opakovaného děje

5. malá míra neopakovaného děje

озаглавя
омъжа се
обогатя се
осиротея
овдовея
обясня
обменя
обмисля
отвлека
откъсна
отделя
отговоря
отмъстя
отплатя
отживея си
отходя си
отболя
отзвуча
отмирише се
отлея
отпия
отсипа
отчета
отраста
отхраня
положа
полепя
посипя
почакам
почета
попея
понеса
повлека
потегля
поболявам
пописвам
полягам
побелея
побеснея
попукам
попадам
покъсам
поместя

nad(e)prozoovysroz-, proododododpood-,ounapředovyod-, uuodvyod-, doodpopopopopotrochu+zazačít+inf.
začít+inf.
popoz-.
rozpoorozu-

nadepsat (nazvat)
provdat se
zbohatnout
osiřet
ovdovět
vysvětlit
směnit
rozvážit (promyslet)
odvléct
odtrhnout
odpoutat (oddělit)
odpovědět
pomstít
odplatit (oplatit)
užít života
nachodit se (po zábavách)
přestat bolet
doznít
vyčichnout
odlít (ulít)
upít
odsypat (usypat)
vyúčtovat
odrůst (dorůst)
odchovat (vychovat)
položit
polepit
posypat
posečkat
počíst
trochu zazpívat
začít nést (odnést)
začít vléct (odvléct)
dlouho trpět
pobolívat
občas trochu psát
polehávat
zbělet
rozzuřit
popraskat
opadat
roztrhat
umístit

почистя

u-, vy-

uklidit (vyčistit)

подпиша
подчертая
подкрепя
подкарам
подведа
подгоня
подскоча
подтикна
подплисна
подвикна
подсмъркна подсмърчам
подканя
поднеса

pod(e)podpodupřipopovypo-

podepsat
podtrhnout
podepřít
uvést do pohybu
přivést
pobídnout
povyskočit
postrčit
šplíchnout ze spodu
občas křiknout
popotahovat nosem
občas pobídnout
trochu něčeho přinést
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6. skryté uskutečnění děje

7. změna stavu

8. dosažení výsledku děje

9. doplnění k dosažení výsledku

пре-

1. předělání něčeho

2. velká míra děje

3. přerušení děje

4. rozdělení na části

5. dosažení výsledku děje

6. zahrnutí celého objektu

7. překonání prostoru

8. překonání časového úseku

предпри-

подсуша
подхапна
подклеветя
подслушам
подлъжа
подлудя
подварям
подсиля
подскажа
подпаля
подмигна
подсоля
подлея
подкиселя
прерисувам
прередя
преоблека
преуморя
презрея
пресоля
прежаля
преболедувам
прекипя
преградя
пресека
прехапя
преуспея
претегля
преглътна
прегърна
преброя
прелистя
пренеса
прескоча
преплувам
презимувам
пренощувам
преживея

trochu+otrochu+popotajně+inf.
o(b)zsponapodzapřipopřipřepřepřeupřepřeopřepřepřepřepřeprossspropřepřepřepřepřepře-

trochu osušit
trochu pojíst
pomluvit
tajně odposlechnout
obelhat
zbláznit se
svařit
posílit
napovědět
podpálit
zamrkat
přisolit
trochu pokropit
přikyselit
přemalovat
přeřadit
převléknout se
příliš se unavit
přezrát
přesolit
oželet
přebolet
překypět (mít toho dost)
přehradit
přeseknout
překousnout
prospět
spolknout
smířit se (bez protestu)
obejmout
spočítat
prolistovat
přenést
přeskočit
přeplavat
přezimovat
přenocovat
přežít

1. pohyb před dějem v místním

предплатя

pře-

předplatit

nebo časovém významu

предвидя

pře-

předvídat

1. přiblížení k určitému místu, předmětu

привлека
придвижа
примигна
привикам
приисква ми се
прибързам
приплача
приcпи ми се
прияде ми се

2. začátek děje

3. nenadálý děj
k této skupině patří i neosobní slovesa
spojená se zájmenem ve 3. pádu
označující vznik tělesných stavů
4. dosažení výsledku děje

5. malá míra děje
6. vykonávat pečlivě

připřizazačít+inf.
začít+inf.
u-

přitáhnout
přiblížit
zamrkat (začít mrkat)
začít náhle volat
začít chtít
ukvapit se
dát se do spěchu
být ospalý
dostat chuť

приготвя
приключа
призова
притворя
приболява
примоля се

us-, pro-, před
připosnažně+inf.

připravit
ukončit
svolat (provolat, předvolat)
přivřít
pobolívat
snažně prosit

преглеждам

pozorně+inf.

pozorně ošetřovat
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7. přizpůsobení se

8. doplnění k dosažení výsledku

про-

1. pohyb skrz něco

2. dosažení výsledku děje

3. začátek děje

4. zahrnutí celého objektu

5. vyčerpání prostoru celého objektu

6. malá míra děje
7. uvedení do nežádoucího stavu
8. jednorázový akt

раз-

1. pohyb do různých stran

2. začátek intenzivního průběhu děje
3. dělení celku na části
4. provedení děje v obráceném směru

5. dovršení děje kladným výsledkem

6. změna stavu
с-(съ-)

1. dosažení výsledku děje

2. pohyb k sobě mezi předměty

3. směr shora dolů

4. začátek děje

5.snižování rozsahu použití

привикна
приспособя
приуча
присипя
притуря

připřipřipřipři-

zvyknout si
přizpůsobit se
přiučit se
přisypat
připojit

прекупя

při-

přikoupit

пробода
прозра
прочета
продам
проследя
продъня
проработя
проходя
пропуша
прогния
прочистя
просмуча
прогуляя
пропилея
проиграя
проблесна
прокашля се
пропусна
проваля
продумам
прорева

proproproprovyprozačít+inf.
začít+inf.
začít+inf.
proproproproproproprolehce+inf.
prozproza-

probodnout
prosvitnout
pročíst
prodat
vysledovat
prorazit
začít pracovat
začít chodit
začít kouřit
prohnít
pročistit
prosáknout
prohýřit
promrhat
prohrát
probleskovat
lehce zakašlat (významně)
promeškat
zbořit
promluvit
zařvat

промърморя

za-

разблъскам
разгоня
разкарам
разхваля се
разиграя се
разбия
разхвърля
разплета
развъжа
разлепя
разреша
разясня
разузная
разбогатея
разхубавея

rozrozrozzačít+inf.
rozrozrozrozrozrozrozvy
vyzz-

rozrážet (lokty)
rozehnat
rozvézt
začít se vychvalovat
rozehrát se
roztlouci
rozházet
rozplést
rozvázat
rozlepit
rozčesat
vysvětlit
vyzvědět
zbohatnout
zkrásnět

скрия
свика
стопля
свържа
сгодя
стегна
спадна
сваля
стека
сбия се
сръгам
сборя се
смачкам се

ssoszasssspo-

skrýt
svolat
ohřát
spojit
zasnoubit se
stahovat,
spadnout
sundat (svrhnout)
stéci
srazit se (poprat se)
šťouchnout
pustit se do sebe
zmačkat
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у-

1. změna stavu

2. vzdálení se od čeho
3. opatření něčeho nějakou kvalitou

4. dosažení výsledku děje

сгърча

s-

stáhnout

убия
угния
установя
убегна
улетя
украся
увия
упътя
уредя
уравновеся
ушия

zazuuuoo-

zabít
změknout
ustanovit
utéct
uletět
ozdobit
omotat
ukázat cestu
zařídit
vyvážit
ušít

č.2a Lexikálně sémantický význam jednotlivých slovesných
předpon
v českém jazyce
do

1. směr

dojít

2. končící fáze

dovést

3. evaluace

dokázat

4. kvantita

dodat, doplnit

1. rezultát

napsat, naučit

2. kvantita

naklonit

nad

1. směr

nadskočit

o

1. směr, rezultát

otočit

ob

1. směr

obejít

od

1.směr

odejít

2. reciprocita

odpovědět, odrážet

1. rezultát

poznat, podařit

2. směr

poslat, pohladit

3. kvantita

poklesnout

na

po

pod

1. směr

podhrabat

pro

1. existence

prohrát, prodat, projevit

2. směr

projít

1. směr

přejít

2. evaulace

překonat

3. rezultát

přečíst

před

1. směr

předběhnout

při

1. směr

přijít, přinést

2. evaluace

přizpůsobit, přikývnout

roz

1. směr

rozšířit

2. čas

rozběhnout se

3. existence

rozbíjet

1. rezultát

skončit

2.směr

sejít se

3. evaluace

spojit se, seznámit se

1. rezultát

uvidět

2. kvantita

usmívat se

pře

s

u
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3. existence

uplynout

v

1. směr

vejít

vy

1. směr
2. existence,

vyjít
vytvořit, vyjádřit

vz

1. existence

vzniknout

z

1. rezultát

změnit, způsobit, zmizet

č.3

Lexikálně sémantický význam slovesných předpon v bulharském jazyce
význam

předpony

směr dovnitř

в- въ-

směr dolů, pod

с-съ-

dole, pod něčím

под-

směr nahoru

въз-

nahoře, nad něčím

над-

за-

на-

из-

от-

у-

из-

přiblížení , dosažení cíle

до-

при-

oddělení od celku, provedení děje v
obráceném směru

из-

от-

раз-

pohyb k sobě

за-

при-

с-съ-

pohyb směřující na povrch

на-

по-

за-

из-

про-

раз-

пре-

про-

за-

за-

vzdálení se od předmětu, směr ven

zahrnutí celého prostoru objektu
překonání prostoru
začátek děje
přerušení děje
opakovaní nebo znova provedení děje
ingresivní charakter děje
dovedení děje k výsledku

о-об-

по-

пре-

под-

при-

раз-

с-съ-

про-

пре-

от-

въз-

пре-

на-

по-

въз-

за-

из-

на-

над-

о-

от-

до-

по-

под-

пре-

при-

про-

с-съ-

у-

въз-

за-

на-

над-

от-

про-

под-

intenzivnost děje nebo velká míra děje

пре-

malá míra děje

под-

при-

jednorázový akt

из-

про-

doplnění k dosažení výsledku

до-

под-

при-

в- въ-

за-

до-

про-

по-

раз-

об-

у-

пре-

раз-

změna stavu
dělení na části
záměna
vyjádření přání v neosobních vazbách

задо-

krátká míra děje

по-

pohyb skrz něco

про-
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vykonávat pečlivě

при-

přizpůsobit se

при-

nenadálý děj

при-

uvedení do nežádoucího stavu

про-

pohyb do různých stran

раз-

dovršení děje kladným výsledkem

раз-

snižování rozsahu použití

с-съ-

udělat nějakým

у-

opatření něčeho čím

у-

bulhaské
předpony
в- (въ-)
въздо-

за-

из-

нанадо- (об-)
от-

поподпрепредприпроразс-(съ-)

odpovídající
předpony v
češtině
vvy-

význam
směr dovnitř, do centra
směr nahoru

příklad
вляза
възнеса

poznámky

dosažení hranice, předělu,
dosažení cíle
doplnění k dosažení výsledku
pokrytí, zakrytí prostoru
směr hluboko, dovnitř

донеса

do-

+

добавя
затрупам
завия

dozaza-

+
+
+

směr vzhůru nebo ven

изляза

vy-

+

oddělení od celku
pohyb směřující na povrch
směr dovnitř
nahoře nebo nad něčím
zahrnutí celého objektu

изтласкам
налепя
напъхам
надпиша
обраста

vynananad(e)o(b)-

+
+
+
+
+

vzdalování od něčeho
směr ven, provedení děje
oddělení části od celku
pohyb směřující na povrch
směr pod něco
překonání prostoru
překonání časového úseku
pohyb před dějem v místním
nebo časovém významu
přiblížení k určitému místu, předmětu
pohyb skrz něco
zahrnutí celého objektu
pohyb do různých stran
dělení celku na části
pohyb k sobě mezi předměty
směr shora dolů
snižování rozsahu použití

отвлека
отговоря
отлея
положа
подпиша
пренеса
презимувам
предплатя

odododpopod(e)přepřepřed-

+
+
+
+
+
+
+
+

привлека
пробода
прогния
разблъскам
разбия
свържа
спадна
смачкам се

připroprorozrozssz-

+
+
+
+
+
+
+

+
N

význam vzhůru, do výšky má v češtině předpona vyvynést

bulharské předponě из- odpovídá česká předpona
vyvyjít

bulharské předponě от- odpovídá česká předpona
ododvléct

N

v bulharštině neexistuje slovesná předpona zzmačkat

уvzdálení se od čeho
убегна
u+
Poznámka: Z tabulky můžeme vypozorovat, že místní významy bulharských a českých slovesných předpon se, až na nepatrné vyjímky, zcela
shoduje.
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č.5

Bulharské slovesné předpony s antonymickým významem

význam

předpony

příklad

přiblížení

vzdálení

до-

от-

доведа

отведа

přiblížení

vzdálení

при-

от-

приведа

отведа

směr nad

směr pod

над-

под-

надпиша

подпиша

směr nahoru

směr dolů

въз-

с-

възляза

сляза

směr dovnitř

směr ven

в-

из-

вляза

изляза

směr dovnitř

směr ven

за-

из-

заведя

изведя

přidání

odebrání

при-

от-

присипя

отсипя

přidání

odebrání

на

от-

налея

отлея

přidání

odebrání

под-

от-

поднеса

отнеса

pohyb od sebe

pohyb k sobě

раз-

с-

развия

свия

velká míra děje

malá míra děje

пре-

по-

препуша

попуша

pohyb od sebe

pohyb k sobě

раз-

за-

развия

завия

pohyb k sobě

pohyb od sebe

за-

от-

закрия

открия

směr dovnitř

směr ven

в-

от-

впиша

отпиша

směr dovnitř

směr ven

за-

от-

запиша

отпиша

spojení

rozdělení

съ-

раз-

съградя

разградя

přidání

odebrání

на

с

намъкна

смъкна

č.6

Bulharské slovesné předpony cízího původu
sloveso

význam v bulharštině

překlad do češtiny

де- първа съставна част на думи със значение извършване,

деболшевизирам

девалвирам

реализиране в обратна посока; без раз от:
,-аш, несв. и св., прех., полит.
Извършвам, осъщестявам
debolševizovat
деболшевизация. БСП е
деболшевизирана.
,-аш, несв. и св. 1. прех. Обезценявам,
понижавам обменния курс (на валута и
др.) Правителството девалвира
долара. 2. непрех., прен. Обезценявам
се, понижавам стойността си. Всички
човешки ценности девалвираха.
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дегенерирам

деидеологизирам

деинсталирам

,-аш, несв. и св., непрех., книж.
Израждам се физически или духовно.
degenerovat
Дегенерирал плод. Дегенерирало
растение.
,-аш, несв. и св., прех., полит.
Извършвам, осъщестявам
деидеологизация. Висшето
образоване бе деидеологизирано с
deideologizovat
премахване на задължителните
идеологически дисциплини и на
политическия държавен изпит.
,-аш, несв. и св., прех., комп. Изтривам
програма от харддиска. Ако ви
намалява свободното място,
deinstalovat
деинсталирайте програма, която
неизползвате.

деквалифицирам

,-аш, несв. и св. 1. прех. Правя, ставам
причина на някой да загуби или да
понижи квалификацията си. 2. непрех.
-се. Губя, загубвам или понижавам
квалификацията си.

dekvalifikovat

декласирам

,-аш, несв. и св. 1. прех. Отделям от
класата или съсловието. 2. спец. В
спорта - отстранявам от класиране
поради неспазване на някакви
изисквания.

deklasovat

декомпозирам

,-аш, несв. и св., прех. 1. Разлагам на
соъставни части. 2. спец. Развалям
влакова композиция.

dekompozitovat

декомпресирам

,-аш, несв. и св., прех., комп.
Извършвам декомпресиране. Когато
искате да декомпресирате обратно
файл, записан върху няколко дискети,
стартирайте WinZip.

dekompresovat

декомунизирам

,-аш, несв. и св., прех., полит.
Извършвам осъщестявам
декомунизация.

dekomunizovat

декомунизирам се

,непрех., полит. Отстранявам бивши
руководни комунистически дейци от
състава си. Висшата атестационна
комисия се декомунизира.

dekomunizovat se

декриптирам

,-аш, несв. и св., прех., информ.
Извършвам декриптиране. Колкото
по-дълга е паролата за криптиране
на файлове, толкова по-дълго се
декриптират.

dekriptovat

делегитимирам

,-аш, несв. и св., прех., книж. Правя
някого или нещо от легитимност. През
зимата на 1996-1997 г. се ражда
гражданско общество в България,
което делегитимира управлението
не БСП.

delegitimovat

демаскирам

,-аш, несв. и св. 1. прех. Снемам
маскировката, от нещо или някого.
Демаскирам оръдие. 2. Разкривам
истинския облик, същността на нещо
или някого.

demaskovat

демилитаризирам

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам
демилитаризация.

demilitarizovat
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демитологизирам

,-аш, несв. и св., прен., книж.
Разрушавам създадената в
обществото идеализирана представа
за широко популярна личност, като
посочвам нейните недостатъци,
отрицателни качества. Творците на
предаването "Ку-ку" продължиха да
демитологизират политиците,
показвайки, че и те са хора.

demytologizovat

демобилизирам

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам
демобилизация. След края на
военните занятия ги
демобилизираха. Неуспехът го
демобилизира.

demobilizovat

демодирам се

,-аш, несв. и св., прех. Престава да
бъда модерен, не съм на мода.

demodernizovat se

демонтирам

,-аш, несв. и св., прен. Постепенно
отстранявам, премахвам определени
структури, елементи и под., присъщи
на нещо (обикн. на определена
обществено-политическа система).
Демонтирането на
социалистическата система може да
продължи още цяло десетилетие.

demontovat

деморализирам

,-аш, несв. и св., прех. Правя
demoralizovat
неморален; покварявам, развращавам.

денационализирам

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам
денационализация.

деполитизирам

,-аш, несв. и св., прех., полит.
Извършвам, осъщестявам
деполитизация. Ние веднъж ги
depolitizovat
деполитизирахме тези посланци - пак
ли да почваме отначало?

деполитизирам се

,-аш, непрех. За служител в
определени структури (управленски
апарат, съдебна система и др.) отказвам се от членство в политически
партии. Номенклатурата от втория
depolitizovat se
ешелон охотно се деполитизира,
защото се освобождава от вече
неносещото дивиденти присъствие в
тази каста.

дерайлирам

,-аш, несв. и св., прех. 1. За превозно
средство, което се движи по релси излизам от релсите по време на
движение. 2. прен. Изпадам в
затруднено, объркано положение,
разстройвам се.

vykolejit, vyšinout

дестабилизирам

,-аш, несв. и св., прех., книж.
Нарушавам стабилността,
устойчивостта на нещо. Това ще
дестабилизира икономиката.

destabilizovat

детронирам

,-аш, несв. и св., прех. 1. Свалям от
трона, лишавам от властта на монарх.
2. прен. Свалям от заеман пост или
положение.

svrhnout z trůnu,
degradovat

деформирам

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам
деформация. - деформирам се.
Прменявам формата или размерите
си; търпя деформация. От дългото
носене обувките ми деформираха.

deformovat

denacionalizovat
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децентрализирам

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам,
провеждам децентрализация.
Децентрализирам производството в
малките населени места.

дешифрирам

,-аш, несв. и св., прех. Правя
dešifrovat
неморален; покварявам, развращавам.

decentralizovat

дез- словообразователна частица в чужди, главно френски
думи, означаващи отсътствие, липса или отстраняване на означенето

дезактивирам

в основната част на думата:
,-аш, несв. и св., прех., книж.
Извършвам, осъщестявам
дезактивация.

deaktivovat

дезинтегрирам

,-аш, несв. и св., прех., книж.
Причинявам дезинтеграция.

дезинтересирам се

,-аш, несв. и св., прех. Преставам да се ztrácet zájem
интересувам.

дезинфектирам

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам
дезинфекция.

dezinfikovat

дезинфекцирам

,-аш, несв. и св., прех. Дезинфектирам.

dezinfikovat

дезинформирам

dezintegrovat

,-аш, несв. и св., прех. Въвеждам в
заблуждение, като давам лъжлива
информация.

dezinformovat

дезорганизирам

,-аш, несв. и св., прех. Правя
дезорганизация.

dezorganizovat

дезориентирам

,-аш, несв. и св., непрех. Лишавам от
правилна ориентация; заблуждавам.

dezorientovat

дис- първа съставна част на думи със значение отстраняване, отрицание; не-, раз- :
,-аш, несв. и св., прех. 1. Обявявам за
неспособен да извършва някаква
работа. 2. В спорта - лишавам от
дисквалифицирам
diskvalifikovat
правото да участва в състезание
поради нарушение на спортните
правила.

дискредитирам

,-аш, несв. и св., непрех. Лишавам от
извоювания авторитет. Последните му
скандални прояви го дискредитираха. - diskreditovat
дискредитирам се. Загубвам аторитета
си и доверието на другите (поради
поведение, нарушаващо общоприетите
норми).
,-аш, несв. и св., прех. Размествам,
разполагам (военни части на
определени места.)

дислокирам

dislokovat

,-аш, несв. и св., прех. Създавам,
disharmonovat
внасям дисхармония, намирам се в
дисхармония с нещо.
ре- ппедставка със значение възобновяване, повторение на
действието или противоположно действие:

дисхармонирам

реанимирам

,-аш, прен., книж. Възстановявам,
възобновявам нещо, което е било в
лошо състояние, изчезнало, замряло и
под.; съживявам, възраждам.
Социалдемократическите утопии
няма да реанимират левицата.
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реваксинирам

,-аш, несв. и св., прех. Повторно
ваксинирам.
,-аш, несв. и св., прех. Изплащам ,
възстановявам изцяло или частично
стойността на заплатени от пациент
лекарства или медицински услуги.
Лечението на жените в
климактериума не се реимбусира от
НЗК.

реимбусирам

revakcinovat

refundovat

реконструирам

,-аш, несв. и св., прех. Правя
реконструкция.

rekonstruovat

рекултивирам

,-аш, несв. и св., прех., спец. Подлагам
на рекултивация.

rekultivovat

ремилитаризирам

,-аш, несв. и св. Въоръжавам,
милитиризирам отново, подготвям
отново за война.

remilitarizovat

ремонтирам

,-аш, прен. Внасям поправки, промени,
допълнения в нещо (документ, закон и
под.) Депутатите ще ремонтират
закон за тайните на републиката.

remontovat

,-аш, несв. и св., прех. Извършвам
реорганизация; преустройвам,
преобразувам, променям, обновявам.
Реорганизираха дейността си.

реорганизирам

,-аш, несв. и св., прех., Извършвам
рефинансиране.

рефинансирам

reorganizovat

refinansovat

,-аш, несв. и св., прех., спец.
Възстановявам, правя годно за
повторна употреба нещо старо,
recyklovat
използвано (вторични суровини,
техника и др.) чрез специална
преработка. Фигура груп рециклира
автомобилни гуми.
Příslovce v bulharštině přeměněné ve slovesné

рециклирам

č.7
předpony
sloveso

význam v bulharštině

překlad do češtiny

противо- пръва съставна част на думи със значение
противодействащ, пречещ:
противодейст(ву)вам

,-аш, несв., непрех. Оказвам противодействие. stavět na odpor

противополагам

,-аш, несв., противоположа, св., прех., ср.
Противопоставям.

противопоставям

противореча

противостоя

stavět proti sobě

,-яш, несв. 1. прех. Насочвам против, срещу,
като противодействам. 2. Сравнявам за да
установя разликата. Противопоставям
odporovat, vzpírat se,
твоето мнение на неговото. 2. непрех. -се.
vzdorovat
Обявявам се против нещо. Противопоставям
се на решение.
,-иш, несв., непрех. 1. На кого. Не се
съгасявам с някого, възразявам му. 2. На
какво. Не съм в съгласие с нещо друго, в
противоречие съм с нещо друго. Това
odporovat, nesouhlasit
противоречи на предишното изказване.
Противореча си. Непоследователен съм в
действията и изказванията си, първо
говоря/върша едно, после обратно.
,-иш, несв., противопоставя, св., непрех.
Устоявам срещу нещо. Противостоя на
бурите. Противостоя на плановете им.

stavět se na odpor

връх- първа съставна част на думи със значение направление нагоре; над:
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,-аш, несв., връхлетя, св., 1. непрех и прех.
Спускам се изведнъж и неочаквано връху
нещо. Котката връхлетя връху птичката и
я грабна. Връхлетя ни буря. 2. Влизам с все
сила, стремително някъде. Той отвори
napadat, vrhat se, narážet,
вратата и направо връхлетя отгоре ми. 3.
връхлитам и връхлетявам
prudce dopadnout,
непрех. Натъквам се, попадам ненадейно. Уж
postihnout
се криех, а изведнъж връхлетях на нея. 4.
непрех. Нахвърлям се с викове и ругатни. Тя
връхлиташе срещу него, разярена и
раздърпана. 5. прех. Само в трето лице сполетявам. Върхлетя ме нещастие.
само- първа съставна част на сложни думи със значение 1. Насоченост към

самобичувам се

самия себе си. 2. Извършване без чужда намеса, автоматично:
,-аш, несв., възвр. 1. В религията -наказвам
себе си с физически страдания за извършени
bičovat se, trýznit se
грехове. 2. Подлагам се на нравствени
страдания за извършени грешки; разкайвам
се, самоизмъчвам се

самовнушавам си

,-аш, несв., самовнуша си, св., възвр.
Внушение сам на себе си. Самовнушава си,
че е гулям писател.

vsugerovat si

самовъзпитавам се

,-аш, несв., самовъзпитам се, св. Работя над
себе си, за да формирам характера и
навиците си.

sebevzdělávat se,
samovzdělávat se

самозабравям се

,-яш, несв., самозабравя се, св., непрех.
Изпадам в самозабрава. Самозабравям се от
възторг. Самозабравям се от власт.

zapomínat se, překročit
meze slušnosti

самозадоволявам се

,-аш, несв., самозадоволя се, св., непрех. 1.
Задоволявам свои нужди с произведени от
мене средства, храна. Самозадоволяваме се с stávat se soběstačným
домати. 2. В медицината - удовлетворявам
сам половите си нужди, без партньор.

самозалъгвам се

,-аш, несв., възвр. Залъгвам себе си,
заблуждавам се съзнателно по отношение на
неприятна истина. Самозалъгвам се, че
всичко ще стане по-добре.

lhát sám sobě

самозапалвам се

,-аш, несв., самозапаля се, св. 1. възвр.
Запалвам самия себе си. Полял се с бензин и
се самозапалил. 2. непрех. Запалвам се,
започвам да горя без външна намеса или без
видима причина, от само себе си.
Нитроглиценирът при леко сътресение се
самозапалва.

zapálit se, vznítit se

самозараждам се

,-аш, несв., самозародя се, св., непрех., книж.
Зараждам се, възниквам произволно, без
въшна причина, намеса, влияние.

vznikat (samovolně)

самозащитавам се

,-аш, несв., самозащитя се, св., възвр.
Извършвам самозащита.

bránit se, hájit se

самоиздържам се

,-аш, несв., възвр. 1. Живея на сомоиздържка.
2. За предприятие, учреждение - съществувам vydržovat se sám
със собствени приходи.

самоизключвам се

,-аш, несв., самоизключа се, св., възвр.
Изключавам сам себе си.

vylučovat sám sebe

самоизмамвам се

,-аш, несв., самоизмамя се, св., възвр. Мамя,
измамвам сам себе си; самооблъщавам се.

klamat sám sebe
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самоизобличавам се

,-аш, несв., самоизоблича се, св., възвр.
Изобличавам сам себе си.

oblékat sám sebe

самоизтезавам се

,-аш, несв., възвр. Изтезавам сам себе си;
самоизмъчвам.

sebetrýznit

самоизтребвам се

,-аш, несв., самоизтребя се, св., възвр. 1.
Изтребвам сам себе си. 2. Само мн.
Изтребваме се един друг, взаимно.

vzájemně se zničit, vyhubit

самоизяждам се

,-аш, несв., самоизям се, св., възвр. 1.
Унищожавам, измъчвам себе си психически и
морално, обикн. от безсилен гняв. 2. Само мн.
užírat se
Изяждаме се взаимно. 3. Само мн. Измъчваме
се взаимно, проваляме си взаимно кариерата
и др. Самоизяждам се от завист.

самоконтролирам се

,-аш, несв., възвр. 1. Извършвам самоконтрол
над себе си. 2. Само мн. За група от хора контролираме се взаимно при работа или
дейност.

kontrolovat se navzájem

самокритикувам се

,-аш, несв. Правя си самокритика.

dělat sebekritiku

самонаблюдавам се

,-аш, несв., възвр. Наблюдавам собственото
си психическо и/или физическо състояние; в
медицината - инроспексция.

pozorovat sám sbe

самонаранявам се

,-аш, несв., самонараня се, св., възвр.
Наранявам сам себе си, обикн. умишлено, за
да не участвам в бой, война.

sebezraňovat se

самонастанявам се

,-аш, несв., самонастаня се, св., непрех.
Настанявам се някъде самоволно, без
разрешение, обикн. в някакво жилище.

usadit se, usídlit se

самообвинявам се

,-аш, несв., самообвиня се, св., възвр.
Обвинявам сам себе си . Самообвинявам се
за несполуките на семейството си.

obviňovat sám sebe

самооблъщавам се

,-аш, несв., самооблъщая се, св., непрех.,
книж. Самозалъгвам се, самоизмамвам се,
като си въобразявам нещо за себе си.

klamat sám sebe, dělat si
iluze

самообразовам се

,-аш, несв. и св., възвр. Образовам се сам
чрез четене, без системни занятия в училище,
без преподавател. Не е следвал, но се е
самообразовал по медицина.

sebevzdělávat se

самообслужвам се

,-аш, несв., самообслужа се, св., възвр. 1.
Обикн. за болен - мога да задоволявам сам
obsloužit sám sebe
физиологическите си нужди; обслужвам се. 2.
Обслужвам се сам като клиент, купувач.

самоограничавам се

,-аш, несв., самоогранича се, св., възвр.
Ограничавам сам себе си, сам си налагам
ограничение.

omezovat sám sebe

самооправдавам се

,-аш, несв., възвр. Оправдавам сам себе си,
собствените си прояви.

ospravedlňovat se

самоопределям се

,-яш, несв., самоопределя се, св., възвр.
Определям се сам по отношение на
националност, религия, обществено
положение и др. Населението в този район
се самоопределя като българско.

sebeurčovat, určovat svůj
osud
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самоотбранявам се

,-аш, несв., възвр. Прибягвам до
самоотбрана, отбрана.

bránit se

самоотлъчвам се

,-аш, несв., самоотлъча се, св., възвр. и
непрех. Напускам без разрешения работа,
служба, пост, казарма.

svévolně opouštět

самоотравям се

,-аш, несв. Самоубивам се чрез отравяне.

spáchat sebevraždu

самоотричам се

,-аш, несв., самоотрека се, св., непрех.
Проявявам самоотрицание.

odepřít si, odpírat si

самоотровя се, св.,

,-иш, св. Самоотравям се.

otrávit se

самопожерт(ву)вам се

,-аш, несв. и св. Жертвам на себе си за
другите, правя жертви.

obětovat se

саморазправям се

,-яш, несв., саморазправя се, св., непрех.
Лично се разправям заради обида, побой и
престъпление, без съдействието на властта.
Саморазправям се с крадъца.

vyřizovat si spory mezi
sebou

саморазпускам се

,-аш, несв., саморазпусна се, св., възвр. 1. За
организация, институция - разпускам се по
собствено решение. Народното събрание се
саморазпусна. 2. За работници , ученици и др.
- розотиваме се по собствено решение.
Учителят не дойде и класът се
саморазпусна.

rozpustit se

саморазтоварвам се и саморазтоварям
се

,-аш, несв., саморазтоваря се, св., възвр.
Разтоварвам се сам, без външна намеса.

vykládat se (o zboží)

саморазтурвам се

,-аш, несв., саморазтурва се, св., възвр.
Разтурвам се доброволно.

dobrovolně se rozcházet ((o
spolku)

самосъхранявам се

,-аш, несв., самосъхраня се, св., възвр.
Защитавам, опазвам живота, здравето,
работата, личността си в трудни или
заплашващи ги условия.

živit sám sebe, zaopatřovat
se

самоубивам се

,-аш, несв., самоубия се, св., възвр. 1. Сам
слагам край на живота си. Самоубил се
заради нещастна любов. 2. прен.Чрез
поведение или начин на живот унищожавам,
разсипвам здравето си, кариерата си,
положението си. Самоубивам се с пушене.

spáchat sebevraždu,
zabíjet se

самоунищожавам се

,-аш, несв., самоунищожа се, св., възвр. 1.
Унищожавам сам себе си. 2. Само мн.
Унищожаваме се взаимно. Самоунищожаваме ničit sám sebe
се от завист и вражди. Във всяка война
хората се самоунищожават.

самоуправлявам се

самоуспокоявам се

самоусъвършенст(ву)вам се

,-аш, несв. и св. имам самоупревление,
автономия.
,-аш, несв., самоуспокоя се, св. 1. Успокоявам
сам себе си. 2. Въобразявам си, че съм
постигнал много, че съм преодолял всички
мъчнотии.
,-аш, несв. и св. и св. Полагам грижи за
собственото си развитие в дадена област;
усъвършенствам се.

samostatně se, autonomně
se spravovat
uspokojavat, ukolébávat
sám sebe

sebezdokonalovat se

взаимо- първа съставна част на думи със значение взаимен:
,-аш, несв., непрех. Намирам се във
взаимодейст(ву)вам (си)
vzájemně působit
взаимодействие.
контра- пръва съставна част на думи със значение противодействие,
противопоставяне:
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,-аш, несв. и св., прех. Провеждам
zaútočit, provést protiútok
контраатака.
разно- първа съставна част на думи със значение значение различен, отличаващ се:
,-аш, несв., разнообразя, св., прех. Правя да
стане разнообразен. Разнообразявам
разнообразявам
zpestřovat
обстановката.
срещу- първа съставна част на думи със значение насочвенето към нещо в движение против:
,-аш, несв., срещуположен, св., прех. Полагам
položit naproti
cрещуполагам
насреща.
контраатакувам

полу- първа съставна част на думи със значение половин, наполовина или отчасти,
донякъде, не напълно:
полузакривам
полуизсъхвам
полуотварям

č.8

,-аш, несв., полузакрия, св., прех. Покривам
скривам наполовина. Дървото ме
полузакрива.
,-аш, несв., изсъхна, св., нпрех. Ставам на
половина сух.
,-аш, несв., отворя, св., прех. Отстранявам
наполовина преградата. Полуотварям
прозорец.

Složené slovesné předpony v bulharštině
sloveso

význam v bulharštině

překlad do češtiny

обез- сложната приставка в състава на глаголи със значение лишавам
от нещо, освобождавам от нещо:
обезболявам

,-аш, несв., обезболя, св., прех. Правя
безболезнено, да не се чувства болка.
Обезболявам засегнатото място.

zbavovat bolesti

обезбългарявам

,-аш, несв., обезбългаря, св., прех.
Правя нещо българско да загуби
българския си характер и население.
Турските и гръцките власти
обезбългариха Южна Тракия.

zahubit bulharský
národ

обезверявам

,-аш, несв., обезверя, св., прех.
Лишавам от вяра, от доверие. Губя
вяра, надежда; отчайвам се.

podlamovat víru,
naději

обезводнявам

,-аш, несв., обезводня, св. 1. прех.
Лишавам от вода, правя безводен,
пресушавам. Хората обезводняват
блатата. 2. Обезводнявам
се/обезводня се. Губя част от
процентното съдържание на вода в
организма си. Кърмачетата бързо се
обезводняват при разстройство.

odvodňovat

обезвреждам

,-аш, несв., обезвредя, св., прех.
Правя безвреден. Обезвреждам
противника си. Обезвредих две мини.

zneškodňovat

обезглавявам

,-аш, несв., обезглавя, св., прех.1.
Кого. Убивам някого , като отрязвам
главата му. Обезглавявам чрез
гилотиниране. 2. Прен. Какво.
Лишавам от ръководство. Многото
арести обезглавяват мафията.

stínat hlavu

обездвижвам

,-аш, несв., обездвижа, св. 1. прех.
Правя някой или нещо да престане да
се движи, да стане неподвижен. 2. -се.
непрех. Преставам да се движа,
ставам неподвижен. Хората много да
се обездвижиха.

zbavovat pohybu,
přestat se pohybovat
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обеззаразявам

,-аш, несв.,обезаразя, св. прех.
Унищожавам зараза; дезинфекцирам.
Обеззаразявам облекло.

zbavovat nákazy

обезземлявам

,-аш, несв., обезземля, св., прех.
Лишавам от земя.

odnímat půdu

обезкосмявам

,-аш, несв., обезкосмя, св., прех.
Отстранявам, премахвам косми,
лишавам нещо от косми.

zbavovat chlupů, vlasů

обезкостявам

,-аш, несв., обезкостя, св., прех.
Отстранявам костите (от месо за
храна).

vykosťovat

обезкуражавам

,-аш, несв., обезкуража, св., прех. 1.
Лишавам от кураж, от увереност;
привеждам в състояние на
неувереност. Загубите го
обезкуражиха. 2. -се. Губя куража си,
духа си; обезсърчвам се.

zbavovat odvahy,
ztrácet odvahu, klesat
na duchu

обезкръвявам

,-аш, несв., обезкръвя, св., прех., книж.
Унищожавам жизнените сили на
prolévat krev
някого или нещо.

обезлесявам

,-аш, несв., обезлеся, св., прех.
Лишавам от лесове, от гори. При
необмислената сеч се обезлесиха
големи пространства в планините.

zbavovat lesů, ničit les

обезлиствам и
обезлистям

,-аш, несв., обезлистя, св., прех.
Лишавам от листа, унищожавам,
премахвам листата на нещо.
Гъсениците обезлистиха дървтата.

zbavovat, ztrácet listí

обезличавам

,-аш, несв., обезлича, св., прех. Правя
безличен, лишавам от индивидуални
качества. - обезличавам се/обезлича.
Губя индивидуалността си,
положителните си качества.

zbavovat osobnosti,
svéraznosti, jména

обезлюдявам

,-аш, несв., обезлюдея, св. 1. прех.
Правя безлюден, лишавам от
население. Миграционните процеси
обезлюдиха селата. 2. прех.
Унищожавам или изгонявам хората,
населението от дадено място, област.
vylidňovat
Немскиям фашизъм искаше да
обезлюди славянските земи. 3.
непрех. -се. Лишавам се от население,
ставам безлюден. Селата се
обезлюдиха. 4. Ставам безлюден.
Улиците рано обезлюдиха.

обезмаслявам

,-аш, несв., обезмасля, св., прех.
Лишавам от маслено съдържание,
намалявам количеството масло.

,-аш, несв. прех., обезмирися, св.,
обезмирисявам и
Премахвам, отнимам миризма на
обезмирисвам
нещо, правя да не мирише.

обезмитявам

odstřeďovat, zbavovat
tuku

zbavovat zápachu

,-аш, несв., обезмитя, св., прех.
Освобождавам нещо от митница, след
odbavovat, vyclívat
като заплащам митото. Обезмитявам
пратка от чужбина.
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,-аш, несв., обезнадеждя, св. 1. прех.
Отнемам надеждата, лишавам някого
обезнадеждавам
от надежда. Тревожните слухове
и обезнадеждвам
лесно обезнадеждават страхливците.
2.-се. непрех. Губя надежда.

brát naději, pozbývat
naději

обезнаследявам

,-аш, несв., обезнаследя, св., прех.
Лишавам някого от правото на
наследство.

vydědit

обезобразявам

,-аш, несв., обезобразя, св., прех.
Лишавам от естествения външен вид;
правя уродлив, безобразен. Ударите
обезобразиха лицето му.

znetvořovat, zohavovat

обезопасявам

,-аш, несв., обезопася, св., прех.
Правя нещо да стане безопасно или
да не бъде застрашено от опасност.

zbavovat nebezpečí

обезоръжавам

,-аш, несв. прех., обезоръжа, св. 1.
Отнемам оръжието на някого.
Обезоръжих нападателя. 2. Прен.
Лишавам от възможност за действие;
неутрализирам или печеля на своя
страна. Красотата и го обезоръжи.

odzbrojovat

обезпечавам

,-аш, несв., обезпеча, св., прех. 1.
Предоставям достатъчно средства за
живот. Обезпечавам материално
децата си. 2. Снабдявам с нужното
количество. Обезпечавам
производството със суровини. 3.
Правя реален, възможен, сигурен.
Обезпечавам успеха му.

zabezpečovat,
zajišťovat

обезпокоявам

,-аш, несв., обезпокоя, св. 1. прех.
Нарушавам спокойствието,
причинявам вълнение. Съобщението
ми го обезпокои. 2. непрех. -се.
Обзема ме безпокойство, тревога.
Много се обезпокоих, като разбрах, че
ще закъснееш.

znepokojovat,
zneklidňovat

обезплодявам

,-аш, несв., обезплодя, св., прех.
Правя безплоден, лишавам от
възможност да оплодява или да се
оплодява.

stávat se neplodným,
sterilizovat

обезправявам

,-аш, несв., обезправя, св., прех.
Лишавам някого от права.

zbavovat práv

обезпрашавам и
обезпрашвам

,-аш, несв., обезпраша, св., прех.
Отделям, отстранявам твърди
частици, прах от въздуха.

odprašovat, zbavovat
prachu

обезсилвам

обезславям

обезмислям

,-аш, несв., обезсиля, св., прех.
Лишавам от сила, от валидност. Тези
думи го обезсилиха. Обезсилвам
документ.
,-яш, несв., обезславя, св. 1. прех.
Лишавам от слава. 2. -се, непрех.
Лишавам се от слава, оставам без
слава.
,-яш, несв., обезсмисля, св., прех.
Правя нещо да загуби смисъла си, да
стане безсмислено. Това обезсмисля
целия ми живот.

zbavovat síly

zbavovat slávy

zbavovat smyslu
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обезсмъртявам

,-аш, несв., обезсмъртя, св., прех.
Правя безсмъртен, увековечавам. В
поезията си обезсмърти техния
подвиг.

обезсолявам

,-аш, несв., обезсоля, св. 1. непрех.
Ставам безсолен. 2. прех. Отнемам,
отстранявам солта на нещо, изкисвам zbavovat soli
нещо да стане безсолено. Рибата е
много солена, трабва да я обезсолим.

обезсърчавам

,-аш, несв., обезсърча, св. 1. прех.
Лишавам от смелост, от мъжество, от
кураж. Несполуките го обезсърчиха.
2. възвр. -се. Губя желанието си за
работа, вярата си в успеха;
обезкуражавам се.

обезумявам

обезформявам и
обезформям

обезцветявам

обезценявам

обезчестявам

обезщетявам

,-аш, несв., обезумея, св., непрех.
Лишавам се от разсъдък, ставам
безумен; побърквам се. Обезумя от
ярост.
,-аш, яш, несв., обезформя, св. 1.
прех. Правя нещо да стане
безформено, да загуби формата си.
Много бързо си обезформил обица. 2.
-се. непрех. Ставам безформен.
,-аш, несв., обезцветя, св. Правя нещо
да стане безцветно. 1. прех.
Обезцветявам плат. 2. непрех. -се.
Загубвам цвета си. Блузата се е
обезцветила.
,-аш, несв., обезценя, св., прех. 1.
Намалявам стойността на нещо, правя
малоценно. 2. Прен. Правя нещо да не
се цени. Инфлацията обезценява
парите. Конфликтите обезценяват
отношенията между хората. 3.
възвр. -се. Губя стойността си,
цеността си.
,-аш, несв., обезчестя, св., прех. 1.
накърнявам честта, достойнството на
някого; опозорявам. С постьпката си
обезчести името на целия род. 2.
Отнемам девствеността;
озлочестявам, опозорявам.
Обезчести момичето.

zvěčňovat, stávat se
nesmrtelným

brát odvahu, chuť

zešílet, přicházet o
rozum

deformovat,
zdeformovat

odbarvovat

znehodnocovat

zneuctívat, znásilňovat

,-аш, несв., обезщетя, св., прех. Давам odškodňovat,
обезщетение.
nahrazovat škodu

недо- сложна представка със значение на недостатъчност
непълнота в сравнение с известна норма:
,-аш, несв., недоваря, св., прех. Не
варя достатъчно, докрай, оставям
недоварявам
nedovařovat
нещо ненапълно сварено. Гладен не
доварява.

недовиждам

,-аш, несв., недовидя, св., прех. 1. Не
виждам достатъчно добре. Тя
недовижда и затова носи очила. 2. Не
успявам да видя нещо, не виждам
нещо добре, обикн. поради
невнимание; недоглеждам.

nevidět dobře, nedívat
se dobře,
nezpozorovat

недоволст(ву)вам

,-аш, несв. прех. Проявявам
недоволство.

projevovat
nespokojenost
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недоглеждам

,-аш, несв., недогледам, св., прех. Не
забелязам нещо нужно, проявявам
nedávat dost pozor,
недостатъчно внимание, правя грешки nevšímat si, opomíjet
поради невнимателно отношение.

недоизказвам

,-аш, несв., недоизкажа, св., прех. Не
изказвам докрай това, което съм
започнал да казвам.

недооценявам

недоспивам си

,-аш, несв., недооценя, св., прех. Не
оценявам правилно, подценявам.
Недооцених силите на противника
си.
,-аш, несв., недоспя си, св., непрех.
Не спя достатъчно. Бебето плаче
всяка нощ и аз редовно си
недоспивам.

nedopovědet

nedoceňovat,
podceňovat

dostatečně se
nevyspat

недоумявам

,-аш, несв., непрех. Изпитвам
недоумение; неразбирам и се
учудвам, колебая се. Недоумявам как
си тръгнал в този студ без палто.

недочувам

,-аш, несв., недочуя, св. 1. непрех. Не
чувам достаточно добре, имам
увреден слух, чувам слабо. 2. прех. Не nedoslýchat
успявам да чуя нещо достаточно
добре.

недояждам си

,-аш, несв., недоям си, св., непрех.
Храня се недостатъчно, не
задоволявам глада си; храня се лошо.

být v rozpacích, na
pochybách, nechápat

nedojídat se,
nedostatečně jíst

доиз- сложна представка за образуване на глаголи, означаващи
довършване,
извършване докрай на започнато действие:
доизбелвам

,-аш, несв., доизбеля, св., прех.
Избелвам до край, всичко.

doloupávat

доизбелявам

,-аш, несв., доизбеля, св., непрех.
Избелявам изцяло, докрай.

úplně vybělit, stávat se
bílým

доизбивам

,-аш, несв., доизбия, св., прех.
Избивам изцяло, докрай.

vybíjet, dotloukat

доизбирам

,-аш, несв., доизбера, св., прех.
Избера докрай.

dokončovat volbu

доизбистрям

,-яш, несв., доизбистря, св., прех.
Избистрам напълно, докрай.

udělat čirým,
průhledným

доизброявам

,-аш, несв., доизброя, св., прех.
Изброявам докрай.

dopočítávat

доизваждам

доизварявам

,-аш, несв., доизвадя, св., прех.
Изваждам още малко или всичко,
докрай.
,-аш, несв., доизваря, св., прех.
Изварявам всичко, докрай.
Доизварихме ли ракията?

vytahovat
dokončovat vyvářku,
pálení

доизвързвам

,-аш, несв., доизвържа, св., прех.
Извързвам всичко, докрай.

dovazovat

доизгарям

,-яш, несв., доизгоря, св., непрех.
Изгарям докрай.

dohořívat (úplně)

доизгасвам

,-аш, несв., доизгасна, св., непрех.
Изгасвам съвсем, всичко.

dohasínat
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доизгасявам

,-аш, несв., доизгася, св., непрех.
Изгасям съвсем, всичко.

hasit (až do konce)

доизглаждам

,-аш, несв., доизгладя, св., прех.
Изглаждам всичко, докрай.

uhladit

доизглеждам

,-аш, несв., доизгледам, св., прех.
Изглеждам всичко, докрай.

prohlížet (dokonce)

доизграждам

,-аш, несв., доизградя, св., прех.
Изграждам всичко докрай, довършвам
изграждането на нещо.

dostatvovat,
dokončovat stavbu

доиздоявам

,-аш, несв., доиздоя, св., прех.
Издоядам всичко, докрай.

vydojit

доизгравам

,-аш, несв., доизграя, св., прех.
Изгравам всичко, докрай.

dohrávat (do konce)

доизживявам

,-аш, несв., доизживея, св., прех.
Изживявам нарълно, докрай.

prožívat (do konce)

доизказвам

,-аш, несв., доизкажа, св. 1. прех.
Изказвам всичко, докрай. 2. непрех. се. Изказвам се докрай, изказвам
всичко, което имам да кажа, обикн.
пред събрание.

dopovídat

доизкупвам и
доизкупвам

,-аш, несв., доизкупя, св., прех.
Изкупувам или изкупвам всичко
докрай, изкупувам или изкупвам и
това, което е останало да се изкупува,
изкупва.

skupovat (všechno)

доизкусурявам

,-аш, несв., доизкусуря, св., прех.
Довършвам изкусуряването на нещо,
изкусурявам нещо докрай.

dokončovat, dovést do
konce

доизлавям

,-яш, несв., доизловя, св., прех.
Излавям всичко или всички докрай.

vychytávat, schytávat

доизлекувам

,-аш, несв. и св., прех. Лекувам или
излекувам докрай.

dovyléčit (úplně)

доизмазвам

,-аш, несв., доизмажа, св., прех.
Измазвам докрай. Свършихме варта
domazávat, doomítat
и не можахме да доизмажем къщата.

доизмервам

,-аш, несв., доизмеря, св., прех.
Измервам докрай.

doměřovat

доизмивам

,-аш, несв., доизмия, св., прех.
Измивам докрай.

domývat

доизнасям

,-яш, несв., доизнеса, св., прех.
Изнасвам докрай.

vynášet něco (do
posledního kusu)

доизносвам

,-аш, несв., доинося, св., прех.
Износвам докрай.

nosit, dotrhávat (až do
konce)

доизоравам

,-аш, несв., доизора, св., прех.
Изоравам докрай.

doorávat

доизострям

,яш, несв., доизостря, св., прех.
Изострям докрай.

zaostřovat
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доизпивам

,-аш, несв., доизпия, св., прех.
Изпивам докрай.

dopíjet

доизпирам

,-аш, несв., доизпера, св., прех.
Изпирам докрай, довършвам прането.

dopírat

доизпиcвам

,-аш, несв., доизпиша, св., прех.
Изписвам докрай.

dopisovat

доизпичам

,-аш, несв., доизпека, св., прех.
Изпичам докрай.

dopéct

доизплащам

,-аш, несв., доизплатя, св., прех.
Изплащам докрай.

doplácet (zbytek)

доизплитам

,-аш, несв., доизплета, св., прех.
Изплитам докрай.

uháčkovat, uplést

доизпридам

,-аш, несв., доизпреда, св., прех.
Изпридам докрай.

dopřádat

доизпродавам

,-аш, несв., доизпродам, св., прех.
Изпродавам всичко, докрай.

prodat (úplně,
všechno)

доизпявам

,-аш, несв., доизпея, св., прех.
Изпявам всичко, докрай.

zpívat (až do konce)

доизработвам

,-аш, несв., доизработя, св., прех.
Изработвам докрай.

dokončovat, dodělávat
(práci)

доизраствам

,-аш, несв., доизрасна и доизраста,
св., непрех. Израствам напълно,
докрай.

dorůstat

доизричам

,-аш, несв., доизрека, св., прех.
Изричам напълно, докрай.

doříkávat

доизсичам

,-аш, несв., доизсека, св., прех.
Изсичам напълно, докрай.

vykácet, vysekávat
(zbytek)

доизслужвам

,-аш, несв., доизслужа, св., непрех.
Изслужвам докрай.

dosloužit

доизслушвам

,-аш, несв., доизслушам, св., прех.
Изслушвам докрай. Децата не
доизслушаха приказката и заспаха.

poslouchat (až do
konce)

доизсмуквам

,-аш, несв., доизсмуча, св., прех.
Изсмуквам докрай.

vysávat

доизстисквам

,-аш, несв., доизстискам, св., прех.
Изтисвквам напълно.

vymačkávat (úplně)

доизсушавам

,-аш, несв., доизсуша, св., прех.
Изсушавам напълно, докрай. Печем
сливите в пещта, побе ги
доизсушаваме на слънце.

dosušovat

доизсъхвам

,-аш, несв., доизсъхна, св., непрех.
Изсъхвам напълно, съвсем. Дрехите
са малко влажни, остави ги да
доизсъхнат.

dosychat

доизтичам

,-аш, несв., доизтека, св., непрех.
Изтича всичко.

vytékat (do poslední
kapky)

доизтребвам

,-аш, несв., доизтребя, св., прех.
Изтребвам всичко или всички докрай.

hubit (zbytek, všechno)
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доизтрепвам

,-аш, несв., доизтрепя, св., прех.
Изтрепвам, избивам всички докрай.

vyhubit, zabíjet
(hromadně)

доизтъкавам

,-аш, несв., доизтъка, св., прех.
Изтъквам докрай. Доизтъках
платното.

utkat

доизтърпявам

,-аш, несв., доизтърпя, св., прех.
Изтърпявам нещо изцяло, докрай.
odpykávat (do konce)
Отива да си доизтърпи наказанието.

доизтърсвам

,-аш, несв., доизтърся, св., прех.
Изтърсвам всичко, докрай.

vytřepávat, vyklepat
(všechno)

доизучавам и
доизучвам

,-аш, несв., доизуча, св., прех. Уча,
изучавам нещо докрай. Поизучих
занаята, но още не съм го доизучил.

doučovat

доизхабявам

,-аш, несв., доизхабя, св., прех.
Изхабявам още повече, изхабявам
докрай. Бръсначът беше изхабен, а
ти си го доизхабил.

opotřebovat, otupit

доизхарчвам

,-аш, несв., доизхарча, св., прех.
Изхарчвам докрай, изхарчвам и това,
което е останало да се харчи.

utrácet (všechno)

доизхранвам

,-аш, несв., доизхраня, св. 1. прех.
Изхранвам докрай. 2. непрех. -се.
Храня се, изхранвам се докрай. През
тежките зими едвам се
доизхранвахме.

vyživovat

доизцеждам

,-аш, несв., доизцедя, св., прех.
Изцеждам всичко, докрай.

ždímat, cedit (až do
konce)

доизцерявам

,-аш, несв., доизцеря, св., прех.
Излекувам.

léčit (až do vyléčení)

доизчаквам

,-аш, несв., доичакам, св., прех.
Изчаквам докрай.

vyčkávat

доизчитам

,-аш, несв., доизчета, св., прех.
Изчитам докрай. Още не съм доизчел
книгата.

dočítat

доизчупвам

,-аш, несв., доизчупя, св., прех. Изчупя dotloukat, rozbíjet (do
съвсем.
posledního kusu)

доизяждам

,-аш, несв., доизям, св., прех. Изяждам
докрай, изяждам и това, което е
dojídat
останало. Доизяж си хляба и тръгвай.

доизяснявам

,-аш, несв., доизясня, св., прех.
Изяснявам напълно, докрай.

č.9

vyjasňovat

Neproduktivní izolované slovesné předpony
sloveso

význam v bulharštině

překlad do češtiny

без- в състава на думи със значение отсътствие:
,-аш, несв., непрех. Стоя, без
да проявявам дейност; не
работя; нищо не правя.
být nečinný, neprojevovat
бездейст(ву)вам
Времето минава и ние
se
бездействаме. Машините
бездействат.
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,-иш, св., непрех. Прекарвам
времето си в безделие;
отдавам се на безделие. По
цял ден безделничат, чудят
се какво да правят.

безделнича

zahálet, nic nedělat

зад- в състава на думи със значение отвъд наякакво пространство,
предмет:
,-аш, несв., задмина, св., прех.
1. Настигам и изпреварвам в
движение. В планината
трудно се задминават
камионите. 2. Подминавам,
което не се движи.
Задминахме магазина , който
търсим. 3. прен. Изпреварвам
по степен на развитие, по
успех и под. По немски
настигна и задмина всички.

задминавам

předbíhat, předstihovat

низ- в състава на думи със значение довършване до резултата:
,-аш, несв., низвергна, св.,
прех. Изпъждам, свалям,
низвергвам
svrhovat, sesazovat
изгонвам. Низвергнаха го от
царството.
през- в състава на думи със значение пресичане:
презполовявам

,-аш, несв., презполовя, св.,
прех. Преполовявам.

přepůlit, rozdělit na dvě
půlky

č.10

Dvojnásobná prefixace slovesných předpon

sloveso
дооб-

význam v bulharštině

překlad do češtiny

дообмислям

,-яш, несв., дообмисля, св., прех. Обмислям
докрай. Въпросът трябва да се дообмисли.

promyslet

дообработвам

,-аш, несв., дообработя, св., прех. Обработвам
напълно, докрай.

dokončovat
opracování

,-яш, несв., допринеса, св., прех. Принасям
своя дял или заслуга, оказвам въздействие;
спомагам, повлиявам.

přispívat, dopomáhat

,-аш, несв., доушия, св., прех. Ушивам
напълно, докрай.

došívat

заоткъсвам

,-аш, св., прех. Заоткъсвам малко.

začít otrhávat

заотстъпвам

,-аш, св., прех. Заотстъпвам малко. В някаква
игра.

začít odstupovat

допридопринасям
доудоушивам
заот-

заподзаподмятам

,-аш, св., прех. Заподмятам малко.

заподскачам

,-аш, св., прех. Заподскачам малко.

заподсмърчвам

,-аш, св., прех. Заподсмърчвам малко.

začít pohazovat,
vyhazovat (do výšky)
začít poskakovat
začínat posmrkávat,
popotahovat

запризапригласям

,-яш, св., непрех. Започнам да пригласям.
Единият запя, а другия веднага му
заприглася.

začít doprovázet
(hlasem)
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,-аш, св., прех. 1. Започна да приказвам,
заговарям. Той заприказва бавно и тихо. 2.
Въвличам в разговор, накарвам някого да
започне да пирказва с мене; загаварям. Той се
мъчеше да го заприказва. 3. непрех. Увличам
се в приказки, в разговор (с някого).

zapřádat rozhovor, dát
se do řeči

,-аш, св., прех. Започна да разглеждам.
Заразглеждаха ме с голямо внимание.

začít prohlížet, pustit
se do prohlížení

,-аш, несв., издокарам, св., прех., разг. 1.
Докарвам всичко или всички. Издокара
всичките камъни за къщата.

dovážet

,-аш, несв., иззабогатея, св., прех.
Забогатяваме всички.

zbohatnout

несв. и св., изнаизляза св., непрех. Само мн. и
3 л. ед. Излизаме мнозина или всички ;
изпонаизлизам. Щом свирна тръбата, всички
изнаизлязоха от окопите.

vylézat

изоткарвам

,-аш, несв., изоткарам, св., прех. Откарвам
всичко.

odvádět všechny

изотсичам

,-аш, несв., изотсека, св., прех. Отсичам
всичко.

porážet, vysekávat
(úplně)

заприказвам

зараззаразглеждам
издоиздокарвам
иззаиззабогатявам
изна-

изнаизлизам

изот-

изпоизпоболявам се

несв., изпоболея се, св., непрех. Само мн. и 3
rozstonávat se (o
л. ед. Поболяваме, разболяваме се всички или
všech nebo většině)
мнозина. Изпоболяхме се от малария.

изпобърквам

,-аш, несв., изпобъркам, св., прех. Обърквам
много или всичко. Изпобъркахме сметките.

poplést

изпогазвам

,-аш, несв., изпогазвам, св., прех. С газене
смачквам, отъпквам много или всичко. Минали
през ливадата и изпогазили тревата.

pošlapávat (všechno)

изпогарям

,-яш, несв., изпогоря, св., прех. Горя, изгорям
голямо количество или всичко. Изпогорихме
гората да се топлим.

spalovat (všechno)

изпогубвам

,-аш, несв., изпогубя, св., прех. 1. Губя,
изгубвам много или всичко; разгубвам.
Изпогубих ключовете от всички шкафове. 2.
Погубвам мнозина или всички. Тези
кръвопийци изпогубиха света.

ztrácet (postupně)

изподирам

,-аш, несв., изподера, св., прех. Издирам много
roztrhávat (na kusy)
или всичко. Изподрах си дрехите в тая гора.

изподрасквам

,-аш, несв., изподраскам и изподращя, св.,
прех. Драскам много всичко или всички.
Котката изподраскала детето.

изпожилвам

,-аш, несв., изпожиля, св., прех. За пчела, оса жиля, ужилвам на много места или всички. Не pobodat (všechny)
бъркай в кошера, че те изпожилват пчелите.
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изпозабравям

,-яш, несв., изпозабравя, св., прех. Забравям
много неща или всичко, съвсем забравявам.
Знаех много приказки, но съм ги
изпозабравил.

pozapomínat

изпозаключвам

,-аш, несв., изпозаключа, св., прех. Заключвам
всичко, съвсем заключвам.

pozamykat (všechno)

изпозатварям

,-яш, несв., изпозатваря, св., прех. Заключвам
всичко, съвсем заключвам.

pozavírat (všechno)

изпокалвам

,-аш, несв., изпокапя, св., прех. разг. Каля,
изкалвам много неща или всичко. Изпокаляхме zašpinit (úplně)
ми чергите с мръсните си обуща.

изпокапвам

,-аш, несв., изпокапя, св. 1. прех. Капя,
окапвам, накапвам нещо на много места или
всичко или всички. Изпокапя си дрехите с
opadávat, pokapávat
манджа. 2. непрех. Само мн. и 3 л. ед. Капваме
много, мнозина или всички. Листата на
дърветата изпокапаха.

изпокарвам се

,-аш, несв., изпокарам се, св., непрех. Карам
се, скарвам се с мнозина или всички.
Изпокарах се с колегите си.

rozhádat se (se
všemi)

изпокрадвам

,-аш, несв., изпокрада, св., прех. Изпокрадвам
всичко, съвсем.

vykrádat, rozkrádat
(všechno)

изпокривам

,-аш, несв., изпокрия, св. 1. прех. Скривам
много, мнозина или всички. Спекулантите ще
изпокрият храните. 2. непрех. - се. Само мн. и
3 л. ед. Крием се, скриваме се мнозина или
всички. Изпокрихме се из гората.

poschovávat
(všechno)

изпокълцвам

,-аш, несв., изпокълцам, св., прех. Изпокълцам
всичко.

osekávat, ořezávat,
rozkouskovávat
(všechno)

изпокършвам

,-аш, несв., изпокърша, св., прех. 1. Кърша,
откършвам нещо, много, съвсем, окършвам
много неща или всичко. Вятърът изпокърши
коните.

polámat, zlámat
(všechno)

изпокъсвам

,-аш, несв., изпокъсам, св. 1. прех. Късам,
скъсам, окъсвам нещо на много места.
Окъсвам много или всички. Изпокъсам си
roztrhat, potrhat,
дрехите. 2. Късам, откъсвам много или всички. rozškubat
Изпокъса цветята в градината. 3. непрех. се. Дрехите му се изпокъсаха.

изполъгвам

,-аш, несв., изполъжа, св., прех., разг. Лъжа,
излъгвам мнозина или всички.

obelhávat mnoho
(osob)

изпонабявам

,-аш, несв., изпонабява, св., прех. Набявам
голямо количество.

opatřovat, dodávat
(velké množství)

изпомачквам

,-аш, несв., изпомачкам, св., прех., разг.
Мачквам, измачквам нещо много или много
неща, всичко. Изпомачкахме си дрехите.

zmačkat, zmuchlat
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изпопадвам

несв., изпопадам, св., непрех. Само мн. и 3 л.
ед., разг. Падаме мнозина, всички или много в
голямо количество. Тръснах дървото и
ябълките изпопадаха.

popadávat

изпоплашвам

,-аш, несв., изпоплаша, св., разг. 1. прех.
Изплашвам мнозина, много или всички.
Изпоплашихме децата с тия гърмежи. 2.
непрех. - се., обикн. мн. и 3 л. ед. Изплашваме
се мнозина или всички.

plašit, strašit
(všechny)

изпорязвам

,-аш, несв., изпорежа, св., прех., разг.
Нарязвам, орезявам много или всички,
порязвам на много места. Изпорязах си
пърстите.

pořezat, rozřezat

изпосъбарям

,-яш, несв., изпосъборя, св., прех., разг.
Събарям много, всичко.

porážet, svrhnout,
zbořit

изпотрошавам

,-аш, несв., изпотроша, св., разг. 1.
прех.Троша, строшавам много, всичко. Не
остана здрава чиния - всичко изпотроши.
2.непрех. -се. Всички съдове се изпотрошиха.

lámat, tříštit, drtit
(všechno)

изпотъпквам

,-аш, несв., изпотъпча, св., прех. Тъпча,
стъпквам много неща или всичко.
Изпотъпкаха тревата.

ušlapávat, přešlapávat

изпохабявам

,-аш, несв., изпохабя, св., прех. Хаби от
използованието.

opotřebovat, pokazit

изпохапвам

,-аш, несв., изпохапя, св., прех., разг. Хапя,
ухапвам много, мнозина, или всички, ухапвам
на много места. Изпохапаха ни комари.

poštípat, pokousat

изпохарчвам

,-аш, несв., изпохарча, св., прех., разг. Харча,
похарчвам много или всичко.

vydávat, utrácet
(všechno)

изпочупвам

,-аш, несв., изпочупя, св., разг. 1. прех. Чупя,
счупвам много или всичко. Изпочупили са
прозорците. 2.непрех. -се. Стъклата се
изпочупиха от взрива.

polámat, rozlámat
(všechno)

изпояждам

,-аш, несв., изпоям, св., разг., прех. 1. Ям,
изяждам много неща или всичко. Изпоядоха
кокошките в селото. 2. За молци - прояждам
дреха, кожух и др. на много места. Молци
изпоядоха шубата. 3. Ухапвам на много
места; изпохапвам. Изпоядоха ме комари.

vyjídat, pokousat,
poštípat

изпреброявам

,-аш, несв., изпреброя, св., прех. Броя отново,
повторно.

přepočítávat

изпревървям се

несв., изпровървя се, св., непрех. Само мн. и 3
л. ед. разг. Вървим, преминаваме един след
друг мнозина или всички; изпровървявам се.
Цяло село се изпревървя да го види.

přicházet ve velkém
počtu

изпревързвам

,-аш, несв., изпревържа, св., прех. Превързвам
мнозина или всички.

převazovat všechno)

изпрекопавам

,-аш, несв., изпрекопая, св., прех., разг.
Прекопавам много или всичко.

překopávat (úplně

изпре-

84

Slovesné předpony v bulharsko-českém kontextu
____________________________________________________________________________
изпремествам

,-аш, несв., изпреместя, св., прех., разг.
Премествам много неща или всичко.

přemisťovat (úplně)

изпренасям

,-яш, несв., изпренеса, св., прех., разг.
Пренасям много неща или всичко.

přenášet (úplně)

изпреписвам

,-аш, несв., изпрепиша, св., прех., разг.
Преписвам много неща или всичко.

přepisovat (úplně)

изпровървявам
се

несв., изпровървя се, св., непрех. Само мн. и 3
л. ед., прост. Провървяме се мнозина или
всички. Изпровърви се цяло село, за да види
госта.

přicházet ve velkém
množství

изпродупчвам

,-аш, несв., изпредупча, св., прех., разг.
Продупчивам много неща или всичко,
продупчвам нещо на много места. Куршумите
бяха изпродупчили ламарината.

proděravět,
propichovat, provrtat,
prorazit (úplně)

изпростудявам
се

несв., изпростудя се, св., непрех. Само мн. и 3
л. ед., разг. Простудяваме се мнозина или
всички.

prochlazovat

изпрочитам

,-аш, несв., изпрочета, св., прех., разг.
Прочитам много, всичко или всички. (книги,
вестници, статии и т. н.)

pročíst (úplně)

надовличам

,-аш, несв., надовлека, св., разг. 1. прех.
Довличам много доста. Надовлякоха дърва от
гората. 2. непрех. -се. Само мн. и 3 л. ед.,
неодобр. Довличам се мнозина или всички;
надомъквам се.

přitahovat, natahovat

надокарвам

,-аш, несв., надокарам, св., прех. Докарвам
доста, много. Надокараха любеници и пъпеши
за цяла седмица. .

navozit, natahat

надомъквам

,-аш, несв., надомъкна, св. 1. прех., Донасям,
домъквам доста неща; надонасям.
přitáhnout, nanosit
Надомъкнаха разни книги. 2. непрех. -се. Само
(mnoho věcí)
мн. и 3 л. ед., неодобр. Домъкваме се мнозина;
надовличам се.

надонасям

,-яш, несв., надонеса, св., прех. Донасям доста
неща. Надонесоха разни стари мебели.

nanosit (mnoho věcí)

надохаждам и
надохождам

несв., надойда, св., непрех. Само мн. и 3 л. ед.
Дохождаме мнозина. На събора надойдоха от
всички краища на околията. Надойде цялата
рода.

přicházet (ve velkém
počtu), hrnout se

наизваждам

,-аш, несв., наизвадя се, св., прех. Вадя,
изваждам много неща или всичко.

vyndat (mnoho věcí)

наизвличам

,-аш, несв., наизвлека, св., прех. Извличам
много или мнозина, всички. Наизвлякоха на
двора дрехи, мебели - какво ли не!

navléct (mnoho věcí)

наизскачвам

,-аш, несв., наизскачам и наизскоча, св.,
непрех. Само мн. и 3 л. ед. Изскачаме мнозина vyskočit
или всички. Ще наизскачам през прозореца.

изпро-

надо-

наиз-
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нао,-аш, несв., наопека, св., прех. Пека, опичам
известно количество, много.

naopékat

,-яш, несв., напринеса, св., прех. Принасям
много, доста. Напринесъл е за ядене какво ли
не.

nanosit dost

повъздишвам

,-аш, несв., повъздишам, св., непрех.
Въздишам малко, за кратко време.

povzdychávat,
vzdychat (trochu)

повъздъхвам

,-аш, несв., повъздъхна, св., непрех.
Въздъхвам леко, слабо.

povzdechnout (občas)

,-яш, несв., подразделя, св. 1. прех. Разделям
част от цяло на по-дребни части, групи.
Отделните групи подразделям на тройки. 2.
непрех. -се. За дял, част от нещо - деля се,
разделям се отново. На по-малки части.

rozdělit (se) na další
části

попобутвам

,-аш, несв., попобутна, св., прех. и непрех.
Побутвам малко, леко или от време на време.
Седнеш ли до него все те попобутвам.

popostrkovat,
popošťuchovat

попобягвам

,-аш, несв., попобягна, св., непрех. Побягвам
малко или време от време.

popobíhat

поповдигам

,-аш, несв., поповдигна, св. 1. прех. Повдигам
pozdvihovat (se),
леко, малко. 2. непрех. -се. Повдигам се малко. pozvedávat (se)

попоглаждам

,-аш, несв., попогладя, св., прех. Поглаждам
леко или време на време. Ппопглажда си
брадата.

hladit (trochu)

попоглеждам

,-аш, несв., попогледна, св., прех. и непрех.
Поглеждам малко, набързо към млякото на
огън.

pokukovat (trochu)

поподрязвам

,-аш, несв., поподрежа, св., прех. Подрязвам
малко. Поподрязвам си мустаците.

přistřihovat

поподремвам и
поподрямвам

,-аш, несв., поподремна, св., непрех.
Подремвам малко или от време на време.
Бабите стоят в черквата и поподремват.

podřimovat

поподувам се

,-аш, несв., поподуя се, св., непрех. Подувам
се леко, малко; понадуя се.

natékat (trochu)

поподушвам

,-аш, несв., поподуша, св., прех. Подушвам
малко; понадушвам.

větřit (trochu)

пополивам

,-аш, несв., пополея, св., прех. и непрех.
Поливам малко или от време на време.
Пополей ми да се измия. Трябва да
пополивате дръвчета.

zalévat, polévat
(trochu)

попораствам

,-аш, несв., попорасна и попораста, св.,
непрех. Пораствам малко.

poporůstat (trochu)

попохвалвам

,-аш, несв., попохваля, св., непрех. Похвалвам
се малко или от време на време.

chválit (trochu)

наопичам
напринапринасям
повъз-

подраз-

подразделям

попо-
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поизпоизбелвам и
поизбялвам

,-аш, несв., поизбеля, св., прех. Избелвам
малко, до известна степен. Поизбелих
платното.

bílit (trochu)

поизбистрям

,-яш, несв., поизбистря, св.1. прех. Избистрям
малко, донякъде. 2. непрех. -се. Водота се е
поизбистрила.

dělat čirým, čistit
(trochu)

поизбледнявам

,-аш, несв., поизбледнея, св., непрех.
Избледнявам малко, не съвсем. Спомените
му са поизбледнели.

blednout, vybledat

поизбутвам

,-аш, несв., поизбутам, св., прех. Избутвам
нещо, донякъде, малко.

vystrkovat (trochu)

поизбързвам

,-аш, несв., поизбързам, св., непрех. Избързам
малко в нещо, с нещо. Поизбързахмне с тая
работа.

pospíchat (trochu,
občas)

поизбърсвам

,-аш, несв., поизбърша, св., прех. Избърсвам
леко, малко; пообърсам. Поизбърши си
ръцете.

utírat (trochu)

поизвехтявам

,-аш, несв., поизвехтея, св., непрех.
Извехтявам малко; поовехтявам. Дрехите ми
са поизвехтели.

chátarat,
opotřebovávat se

поизгладнявам

,-аш, несв., поизгладнея, св., непрех.
Изгладнявам малко.; поогладнявам.

dostávat hlad (trochu,
občas)

поизглаждам

,-аш, несв., поизгладя, св., прех. Изглаждам
малко, донякъде. Поизгладих си
панталоните.

uhlazovat, přežehlovat
(trochu)

поизглеждам

,-аш, несв., поизгледам, св., прех. Изглеждам
някого или нещо малко, за кратко време. Той
се обърна и го поизгледа.

podívat se ( narychlo,
na chvlí)

поизгнивам

,-аш, несв., поизгния, св., непрех. Изгнивам
малко. Дървото е поизгнило.

zahnívat (trochu)

поиздрасквам

,-аш, несв., поиздраскам и поиздращя, св.,
прех. Издрасквам малко, леко. Котето ме
поиздраска.

poškrábat (trochu)

поиздърпвам

,-аш, несв., поиздърпам, св., прех. Издърпвам
малко. Поиздърпах чекмеджето и пъхнах
книгата.

povytahovat,
poodtahovat

поиздялвам

,-аш, несв., поиздялям, св., прех. Издялвам
малко, донякъде.

přitesávat

поизженвам

,-аш, несв., поизженя, св.1. прех. Изженвам
известна част, не всички. 2. непрех. -се. Само
ženit, vyvdat (některé
мн. и 3 л. ед. Изженваме се, оженваме се
z dětí)
доста, мнозина. Поизжениха се доста младежи
тая зима.

поизкарвам

,-аш, несв., поизкарам, св., прех. Изкарвам
малко, донейде. Поизкарваш ли нещо от
допълнителнота работа?

téměř dokončovat

поизкачвам се

,-аш, несв., поизкача се, св., непрех. Изкачвам
се малко, донякъде.

trochu vystupovat
(nahoru)
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поизкашлям се

,-аш, несв., поизкашля се, св., непрех.
Изкашлям се леко. Поизкашляй се, на тогава
влизай.

odkašlávat si (trochu,
občas)

поизкривявам

,-аш, несв., поизкривя, св., прех. Изкривявам
малко. Поизкривил си браздата.

křivit, ohýbat (trochu)

поизкъпвам

,-аш, несв., поизкъпя, св., прех. Изкъпвам
набързо и отгоре-отгоре.

koupat (trochu)

поизкърпвам

,-аш, несв., поизкърпя, св., прех. Изкърпвам
малко, донякъде. Поизкърпих чорапите на
децата.

spravovat, látat
(občas)

поизкъртвам

,-аш, несв., поизкъртя, св., прех. Изкъртвам
малко. Докато внесем гардероба,
поизкъртихме мазилката.

odrolovat (trochu)

поизлежавам

,-аш, несв. и св., непрех. Излежавам се малко,
за известно време. Бащата е пъргав, но
синът обича да се поизлежава.

povalovat se

поизлъгвам

,-аш, несв., поизлъжа, св., прех. Излъгвам
малко; послъгвам. Поизлъгах го от немайкъде.

lhát (trochu, občas)

поизмазвам

,-аш, несв., поизмажа, св., прех. Измазвам
малко, набързо. Трябва да поизмажем
стените.

vymazávat hlínou,
maltou (trochu)

поизмачквам

,-аш, несв., поизмачкам, св., прех. Измачквам
малко. Поизмачках си дрехите.

vymačkávat (trochu)

поизменям

,-яш, несв., поизменя, св., прех. Изменям
малко, отчасти. Поизменихме първоначалния
проект.

proměňovat,
pozměňovat (trochu)

поизмивам

,-аш, несв., поизмия, св., прех. Измивам малко
или набързо.

vymývat, omývat
(trochu)

поизмитам

,-аш, несв., поизмета, св., прех. Измитам малко
или набързо. След всяко ядене поизмитам
pozametat (trochu)
стаята.

поизмокрям

,-иш, несв., поизмокря, св., прех. Измокрям
малко. Дъждът ще ви поизмокри.

поизмръзвам

,-аш, несв., поизмръзна, св., непрех. Измървам
малко, не напълно. Картофите са
pomrzat (trochu)
поизмръзнали.

поизмърсявам

,-аш, несв., поизмърся, св., прех. Измърсявам
малко.

znečišťovat (trochu)

поизмъчвам

,-аш, несв., поизмъча, св. 1. прех. Измъчвам
малко. 2. непрех. -се. Измъчвам се малко.
Поизмъчих се с тая работа.

týrat, potrápit se
(trochu)

поизоставам

,-аш, несв., поизостана, св., непрех. Изоставам
opožďovat (trochu)
малко. Часовникът ми е поизостанал.

поизострям

,яш, несв., поизостря, св. 1. прех. Изострям
ostřit, nabrousit
малко. 2. непрех. -се. Изострям се малко, леко. (poněkud)

поизпадвам

,-аш, несв., поизпадам, св., непрех. Изпадам
отчасти. Поизпадали се му зъбите.

povypadávat (trochu)

поизпарвам

,-аш, несв., поизпаря, св., прех. Изпарвам
малко. Поизпарете дрехите и ги прострете
на слънце.

vypařovat, napařovat
(trochu)
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поизпивам

,-аш, несв., поизпия се, св., прех. Изпивам
малко, донякъде.

propít, opít se

поизпирам

,-аш, несв., поизпера се, св., прех. Изпирам
малко. Поизпирах си ризата.

prát (trochu)

поизпичам

,-аш, несв., поизпека, св., прех. Изпичам малко, propékat, vypékat
набързо. Поизпекохме картофи и хапнахме.
(poněkud)

поизплаквам

,-аш, несв., поизплакна, св., прех. Изплаквам
малко, набързо. Поизплакни чашите.

oplachovat nádobí

поизплаквам

,-аш, несв., поизплача, св., прех. и непрех.
Плача, изплаквам малко или от време на
време.

poplakat

поизплащам

,-аш, несв., поизплатя, св., прех. Изплащам
малко, отчасти. Поизплатих дълговете си.

splácet (částečně)

поизпотявам се

,-аш, несв., поизпотя, св., непрех. Изпотявам
се малко. Ще се поизпотите, докато ни
настигнете.

potit se (trochu)

поизраствам

,-аш, несв., поизрасна и поизраста, св., непрех.
Израствам малко. Децата скоро ще
povyrůstat
поизрастат.

поизрусявам

,-аш, несв., поизруся, св., прех. Правя да стане obarvit, přebarvit na
малко рус. Поизрусила косата си.
červeno

поизрязвам

,-аш, несв., поизрежа, св., прех. Изрязвам
малко. Поизрежи си ноктите.

vyřezávat, odřezávat,
ořezávat (trochu)

поизскубвам

,-аш, несв., поизскубя, св., прех. Изскубвам
малко. Поизскуби тревата в лозето.

vytrhávat, vyškubávat

поизсмуквам

,-аш, несв., поизсмуча, св., прех. Изсмуквам
малко. Болестта ме е поизсмукала.

vysát (poněkud)

поизстисквам

,-аш, несв., поизстискам, св., прех. Изстисквам
малко. Поизстискай дрехите от водата.

vyždímat (trochu)

поизсушавам

,-аш, несв., поизсуша, св., прех. Изсушавам
малко, отчасти. Поизсушете си дрехите.

vysoušet (trochu)

поизстудявам

,-аш, несв., поизстудя, св., прех. Изстудявам
малко. Поизстудете бирата.

vychlazovat (trochu,
občas)

поизтеглям

,-яш, несв., поизтегля, св., прех. Изтеглям
малко. Поизтеглих му ушите.

povytahovat

поизтичам

,-аш, несв., поизтека, св., непрех. Изтичам
малко. Виното е поизтекло от бъчвата.

vytékat, odtékat
(trochu)

поизтрезнявам

,-аш, несв., поизтрезнея, св., непрех.
Изтрезнявам малко, отчасти. Като
поизтрезнее, сам ще се прибере.

stávat se střízlivějším,
vystřízlivět (poněkud)

поизучвам

,-аш, св., прех. Изучавам малко, отчасти или за učit se (něčemu
известно време.
trochu)

поизхарчвам

,-аш, несв., поизхарча, св., прех. Изхарчвам
малко. Поизхарчих от парите.

utrácet (trochu)

поизцапвам

,-аш, несв., поизцапам, св., прех. Изцапвам
малко. Поизцапах си ръцете.

pošpinit (trochu)
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поизчаквам

,-аш, несв., поизчакам, св., прех. Изчаквам
малко, известно време. Поизчакай да
престане дъждът.

vyčkávat

поизчервявам се

,-аш, несв., поичервя се, св., непрех.
Изчервявам се малко. Като му го казах, той
се поизчерви.

začervenat se,
zčervenat

поизчиствам

,-аш, несв., поизчистя, св., прех. Изчиствам
малко, до известна степен. Поизчисти ориза и
го сложи до ври.

očistit (trochu)

поизчуквам

,-аш, несв., поизчукам, св., прех. Изчукам
малко, леко. Поизчукай гвоздея от дъската.

vyklepávat (kladivem)

пообагрям

,-яш, несв., пообагря, св., прех. Обагрям
малко, донякъде. Зората почна да пообагря
небето.

zbarvovat (trochu)

пообвързам се

,-аш, несв., пообвържа, св., непрех. Обвързам
се малко, до известна степен.

ovazovat (trochu)

пообгарям

,-яш, несв., пообгоря, св., прех. Обгарям нещо
леко, малко. Огънят го пообгори.

opalovat, ožehovat
(trochu)

пообирам

,-аш, несв., пообера, св., прех. Обирам
донякъде, не напълно. Пообрахме лозето,
малко остана.

obírat, očesávat
(trochu)

пооблепвам

,-аш, несв., пооблепя, св., прех. Облепвам
малко, донякъде. Пооблепихме стените с
афиши.

oblepovat

пообмислям

,-аш, несв., пообмисля, св., прех. Обмислям,
до известна стерен. Ще пообмися отговора и
ще ти кажа.

promýšlet

пообръсвам

,-аш, несв., пообръсна, св. 1. прех. Обръсвам
малко, набързо или как да е. Седни да те
holit (trochu)
пообръсна. 2. възвр. -се. Обръсвам се набързо
или как да е.

поовалвам

,-аш, несв., поовалям, св., прех. Овалвам
малко. Пооваляй парчетата риба в брашно.
Поовалях си бялата рокля.

poválet trochu

поовехтявам

,-аш, несв., поовехтея, св., непрех. Овехтявам
малко. Дрехите ми са поовехтели.

stávat se vetchým

пооглаждам

,-аш, несв., поогладя, св., прех. Оглаждам
малко, до известна степен. Поогладих
кърпите.

uhlazovat, žehlit
(trochu)

пооглеждам

,-аш, несв., поогледам, св. 1. прех. Оглеждам
малко или от време на време. Поогледах
мястото, но не видях никого. 2. непрех. -се.
Оглеждам се малко или от време на време.
Пооглеждай се, когато пресичаш улицата.

obhlížet, rozhlížet
(trochu)

пооглупявам

,-аш, несв., пооглупея, св., непрех. Оглупявам
малко. Бабата е пооглупяла.

hloupnout (trochu)

поогорчавам

,-аш, несв., поогорча, св., прех. Огорчавам
леко, малко.

roztrpčovat (trochu)

поо(б)-
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поодрасквам

,-аш, несв., поодраскам и поодращя, св., прех.
Одрасквам малко. Котката поодраска
детето.

poškrábat (trochu)

поодялвам

,-аш, несв., поодялам, св., прех. Одялвам
малко. Поодялах тоягата.

otesávat (trochu)

поокалям

,-яш, несв., поокаля, св., прех. Окалвам малко.

znečišťovat blátem
(trochu)

поокапвам

,-аш, несв., поокапя, св., непрех. Окапвам,
опадвам малко. Косата му е поокапала.

okapat (trochu)

поокъсвам

,-аш, несв., поокъсам, св., прех. Окъсвам
малко, тук-там. Поокъсахме си дрехите из
трънака.

otrhávat (trochu)

поолеквам

,-аш, несв., поолекна, св., непрех. Олеквам
малко, ставам малко, по-лек. Изядохме хляба
и раницата поолекна. Полеква ми, полекна
ми, непрех. Олеква ми малко, става ми малко,
по-леко. Поолекна ми на сърцето.

ulehčovat

поомачквам

,-аш, несв., поомачкам, св., прех. Омачкавам
малко.

pomačkávat (trochu)

поомръзвам

,-аш, несв., поомръзна, св., непрех. Омръзвам
малко, до известна степен. Поомръзнах на
другарите си. Поомръзва ми, поомръзне ми,
непрех. Омръзва ми малко, донякъде.
Поомръзна ми това скитане.

stávat se protivným
(trochu)

поопивам

,-аш, несв., поопия, св. 1. прех. Опивам леко,
малко. 2. непрех. -се. Опивам се леко. От
една чашка се поопих.

opíjet (trochu)

поопирам

,-аш, несв., поопера, св., прех. Опирам,
изпирам малко, до известна степен. Поопрала
дрехите в студена вода.

prát (trochu)

поописвам

,-аш, несв., поопиша, св., прех. Описвам малко, popisovat, líčit
набързо.Те ми поописаха положението.
(trochu)

поопичам

,-аш, несв., поопека, св. 1. прех. Опичам малко,
до известна степен или количество. 2. непрех. opékat (trochu)
-се. Опичам се малко. Хлябът се поопече.

поопознавам

,-аш, несв., поопозная, св. 1. прех. Опознавам
малко, до известна степен. Учителят вече ни
поопозна. 2. възвр. и взаим. Децата ще се
поопознаят и ще почнат игрите.

poznávat, seznamovat
se (trochu)

поопростявам

,-аш, несв., поопростея, св., непрех.
Опростявам малко, ставам малко по-прост.

zjednodušovat
(trochu)

пооскубвам

,-аш, несв., пооскубя, св., прех. Оскубвам
малко, донякъде.

oškubávat, otrhávat
(trochu)

поослушва се

,-аш, несв., поослушам се, св., непрех.
Ослушвам се малко. Поослушай се и ще чуеш
далечни стъпки.

zaposlouchávat se

поотичам

,-аш, несв., поотека, св., непрех. Отичам леко,
малко. Бузата ми е поотекла.

otékat (trochu)

поохладнявам

,-аш, несв., поохладнея, св., непрех.
Охладнявам малко. Напоследък поохладнях
към спорта.

ochladnout (trochu)
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поохранвам

,-аш, несв., поохраня, св. 1. прех. Охранвам
малко. 2. непрех. -се. Охранвам се малко.
Новобогаташите се поохраниха.

vykrmovat (trochu)

пооцапвам

,-аш, несв., пооцапам, св., прех. Оцапвам
малко или понякога, от време на време.

špinit (trochu)

поочиствам

,-аш, несв., поочистя, св., прех. Очиствам
малко, до известна стерен; поизчиствам.

očišťovat (trochu)

поочуквам

,-аш, несв., поочукам, св., прех. Очуквам
малко. Поочукали сме статуйката.

otloukat (trochu)

поочупвам

,-аш, несв., поочупя, св. 1. прех. Очупвам
olamovat
малко. 2. непрех. -се. Поочупвам клони за огън

поояждам се

,-аш, несв., пооям се, св., непрех., разг.
Ояждам се малко, до известна степен. Поояде
си и взе да вири нос.

okusovat (trochu)

поотбирам

,-аш, несв., поотбера, св., прех. Отбирам,
отделям малко или известно количество.
Пообрах ябълки за гостите.

vybírat, přebírat
(trochu)

поотболява ме

,-аш, несв., поотболи ме, св., непрех. Отболява
přestávat bolet
ме малко или от време на време; попреболява
(trochu)
ме.

поотбутвам

,-аш, несв., поотбутам и поотбутна, св., прех.
Отбутвам малко или понякога. Поотбутайте
колата да не пречи.

поотвързвам

,-аш, несв., поотвържа, св., прех. Отвързвам за
късо време или от време на време.
rozvazovat (trochu)
Поотвързайте раната да я лъха въздух.

поотделям

,-яш, несв., поотделя, св. 1. прех. Отделям
понякога или малко, известно количество.
Поотделяй по някой лев за лоши времена. 2.
непрех. -се. Отделям се малко.

oddělovat (trochu)

поотказвам

,-аш, несв., пооткажа, св., прех. Отказвам
донякъде, не напълно. Той поотказа, но може
да се съгласи.

odmítat (částečně)

пооткрадвам

,-аш, несв., пооткрадна, св., прех. Открадвам
малко или понякога, от време на време. Всеки
гледа да пооткрадне.

krást (trochu, občas)

пооткъсвам

,-аш, несв., пооткъсна, св., прех. Откъсвам
малко или понякога, от време на време. Цяла
есен си пооткъсвахме грозде от лозата.

trhat (trochu)

поотлепвам

,-аш, несв., поотлепя, св. 1. прех. Отлепвам
малко. 2. непрех. -се. Отлепвам се малко,
донякъде. Подметките ми са се поотлепили.

odlepovat (trochu)

поотливам

,-аш, несв., поотлея, св., прех. Отливам малко;
поотсипвам. Поотлей от чашата,
препълнена е.

odlévat (trochu)

поотмествам

,-аш, несв., поотместя, св. 1. прех. Отмествам
малко, на късо разстояние. 2. непрех. -се.
Отмествам се малко. Поотмести се, че ми
пречиш.

přemísťovat,
posunovat (trochu)

поот-
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поотмивам

,-аш, несв., поотмия, св., прех. Отмивам малко,
до известна степен. Поотмих мастиленото
omýt
петно.

поотнасям

,-яш, несв., поотнеса, св., прех. Отнасям
малко, на кратко разстояние. Пороят е
поотнесъл пясъка.

poodnést

поотпивам

,-аш, несв., поотпивя, св., прех. Отпивам
малко.

upíjet (trochu)

поотпирам

,-аш, несв., поотпера, св., прех. Отпирам
малко.

vyprat (trochu)

поотпушвам

,-аш, несв., поотпуша, св., прех. Отпушвам
малко. Трябва да поотпушим канала.

uvolňovat (něco
ucpaného)

поотскачам

,-аш, несв., поотскоча, св., непрех. Отскачам
малко, на известно разстояние или понякога.
Топката поотскочи. Поотскачаш ли до
съседите?

odskakovat

поотскубвам

,-аш, несв., поотскубя и поотскубна, св., прех.
Отскубвам малко или понякога. Поотскубваме odškubávat, otrhávat
си пресен лук.

поотсрамвам се

,-аш, несв., поотсрамя се, св., непрех.
Отсрамвам се понякога или до известна
степен. Поотсрамихме се пред гостите.

podávat pohoštění,
projevit patřičnou
pozornost hostům

пооттеглям

,-иш, несв., пооттегля, св., прех. Оттеглям
малко или за кратко време.

poodtahovat

пооттичам се

,-аш, несв., пооттека се, св., непрех. Оттичам
се малко. Водата се пооттече.

odtékat (trochu)

поотхапвам

,-аш, несв., поотхапя се, св., прех. Отхапвам
малко или понякога. Поотхапвам си от
геврека.

ukusovat (trochu)

поотхвръквам

,-аш, несв., поотхвръкна, св., непрех.
Отхвръквам понякога или на известно
разстояние.

poodlétat

поотчупвам

,-аш, несв., поотчупя, св., прех. Отчупвам
малко или понякога.

odlamovat (trochu)

поподвиквам

,-аш, несв., поподвикна, св., непрех.
Подвиквам леко, малко или понякога. Научил
се да поподвиква на жена си.

pokřikovat

поподгизвам

,-аш, несв., поподгизна, св., непрех. Подгизвам
малко или от време на време.

topit se, brodit se

поподгонвам

,-аш, несв., поподгоня, св., прех. Подгонвам
малко или понякога.

popohánět

поподгрявам

,-аш, несв., поподгрея, св., прех. Подгрявам ;
постоплям. Поподгрях яденето.

oteplovat, ohřát

поподкопавам

,-аш, несв., поподкопая, св., прех. Подкопавам
малко. Водата е поподкопала основите.

podrývat (trochu)

поподкрепвам

,-аш, несв., поподкрепя, св. 1. прех. Подкрепям
podpírat, podporovat
малко до известна степен. 2.непрех. -се.
(trochu)
Подкрепям се малко.

поподмивам

,-аш, несв., поподмия, св., прех. Подмивам
малко или понякога, от време на време.

попод-
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поподмитам

,-аш, несв., поподмета, св., прех. Подмитам
малко или понякога, от време на време.

pozametat

поподплашвам

,-аш, несв., поподплаша, св. 1. прех.
Подплашвам малко. 2. непрех. -се.
Подплашвам се малко.

strašit (trochu)

поподсказвам

,-аш, несв., поподскажа, св., прех. и непрех.
Подсказвам малко или понякога.

napovídat (trochu)

поподсмивам се

,-аш, несв., поподсмея, св., непрех. Подсмивам
pousmívat se
се леко или от време на време.

поподсмърчам

,-аш, св., непрех. Подсмърчам малко, кратко
време.

popotahovat (chvíli)

поподхващам

,-аш, несв., поподхвана, св., прех. Подхващам
леко. Поподхванаха ме да ме подпитват.

podchycovat, zespodu
podebírat (trochu)

попребледнявам

,-аш, несв., попребледнея, св., непрех.
Пребледнявам леко, малко.

blednout (občas)

попреболява ме

несв., попреболи ме, св., непрех. Преболявам
ме малко, отчасти. Стомахът ме попреболя.

přestávat bolet
(trochu)

попреброявам

,-аш, несв., попреброя, св., прех. Преброявам
набързо, надве-натри.

přepočítat (trochu,
narychlo)

попревалявам

несв., надомъкна, св., непрех., обикн. в 3 л.
или безл. 1. Вали , превалява малко или от
време на време. Следобед може и да
попревали. 2. Превалява, престава да вали до
известна степен , но не съвсем. Дъждът
попреваля - търгвайте.

poprchávat, přestávat
pršet

попреварявам

,-аш, несв., попреваря, св., прех. Преварявам
малко. Попреварила си яйцата.

převařit

попреведа

,-еш, св., прех. Преведа малко.

převést přes něco
(trochu)

попревивам

,-аш, несв., попревия, св., прех. Превивам
малко или от време на време.

ohýbat (trochu)

попревирам

,-аш, несв., попревря, св., непрех. Превирам
малко. Картофите попреврели.

vřít

попревлича

,-аш, несв., попревлека, св., прех. Превличам
малко , донякъде или как да е. Попревлякохме
багажа.

přivlékat

попревозвам

,-аш, несв., попревозя, св., прех. Превозвам
малко, отчасти. Попревозихме ли дървата?

převážet

попревтасвам

,-аш, несв., попревтасам, св., непрех.
Превтавсвам малко. Тестото е
попревтасало.

překynout (trochu)

попревързвам

,-аш, несв., попревържа, св., прех. Превързва
малко.

převazovat (trochu)

попревъртявам

,-аш, несв., попревъртя, св., прех. Превъртя
малко.

otáčet (trochu)

попрегарям

,-яш, несв., попрегоря, св. 1. прех. Правя да
прегори малко. Попрегорих хляба. 2. непрех.
Прегорям малко. Печенето е попрегоряло.
Кожата ми попрегоря на слънцето.

spalovat se (trochu)

попре-

94

Slovesné předpony v bulharsko-českém kontextu
____________________________________________________________________________

попреглеждам

,-аш, несв., попрегледам, св., прех.
Преглеждам малко, набързо, за кратко време
или от време на време. Лекарят попрегледа
болните и си отиде. Попреглеждай частите
на машината. Искам да попрегдеждам класни
упражнения.

přehlížet, prohlížet
(trochu)

попрегълтвам и
попрегълщам

,-аш, несв., попрегъна, св., прех. и непрех.
Прегълщам малко или от време на време.
Попрегълтнах обидите.

spolykat, polykat
(trochu)

попрегния

,-еш, св., непрех. Прегния малко или от време
на време.

hnít (trochu)

попреговарям

,-яш, несв., попреговоря, св., прех. Преговоря
леко, малко или от време на време.

přeříkávat, opakovat
(trochu, občas)

попреграждам

,-аш, несв., попреградя, св., прех. Преградя
малко.

zahrazovat (trochu)

попреграквам

,-аш, несв., попрегракна, св., непрех.
Преграквам малко.

ochrapět (trochu)

попрегреша

,-иш, св., непрех. Погреша малко.

zhřešit (trochu)

попрегрявам

,-аш, несв., попрегрея, св., прех. Прегрявам
малко. Попрегрял си водата. Колата е
попрегояла.

přehřát, ohřát (trochu,
znova)

попрегъвам

,-аш, несв., попрегъна, св., прех. Прегъвам
малко. Попрегънал края на картата.

zpřehýbat (trochu)

попрегърбвам се

,-аш, несв., попрегърбя се, св., непрех.
Прегърбвам се леко, малко. Попрегърбих се
от старост.

trochu se hrbit
(trochu)

попредумвам

,-аш, несв., попредумам, св., прех. Предумвам
малко, донякъде. Попредумахме го да дойде с
нас.

přemlouvat (trochu)

попредъвквам

,-аш, несв., попредъвча, св., прех. Предъвкам
малко. Попредъвках хапката и я глътнах.

přežvýkávat (trochu)

попрежалвам

,-аш, несв., попрежаля, св., прех. Прежалвам
малко, до известна степен.

želet (trochu)

попреживявам
попреживям

,-аш, несв., попреживея, св., прех. и непрех.
Преживявам малко или как да е.
,-яш, св., непрех. Преживям малко. Овцете
попреживяха и пак станаха да пасат.

prožívat, prodělávat
(trochu)
přežvykovat (trochu)

попрежурям

,-яш, несв.и св., непрех. Прежурям леко или
малко, известно време. Слънецето все да
попрежурва.

připalovat (trochu)

попрежълтявам

,-аш, несв., попрежълтея, св., непрех.
Прежълтявам малко. Уплаши се и
попрежълтя.

zblednout, zežloutnout
(trochu)

попрезрявам

,-аш, несв., попрезрея, св., непрех. Презрявам
малко. Ябълките са попрезрели.

přezrávat (trochu)

попрекалявам

,-аш, несв., попрекаля, св., непрех.
Прекалявам малко. Попрекалихме с шегите.

přehánět (trochu)

попрекарвам

,-аш, несв., попрекарам, св., прех. Прекарвам
малко, донякъде.

přenášet, převážet
(něčeho trochu)
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попрекипявам

,-аш, несв., попрекипя, св., непрех. Прекипявам
překvasit (trochu)
малко, донякъде. Виното е попрекипяло.

попрекопавам

,-аш, несв., попрекопая, св., прех. Прекопавам
малко или набързо, как да е. Попрекопайте
лозето.

přerývat, překopávat
(trochu)

попрекършвам

,-аш, несв., попрекърша, св., прех.
Прекършвам малко, донякъде. Попрекършиха
му ината.

ulamovat

попрекъсвам

,-аш, несв., попрекъсна, св., прех. Прекъсвам
малко, донякъде.

přerušovat (na chvíli)

попрележавам

,-аш, несв., попрележа, св., непрех. и прех.
Прележавам малко, до известна степен.

přeležet (trochu)

попрелетявам

,-аш, несв, непрех. Прелетявам малко.

přelétávat

попреливам

,-аш, несв., попрелея, св., прех. и непрех.
Преливам малко. Котельт се напълни и
попреля. Попрелели сме чашите.

přelít (trochu)

попрелиствам

,-аш, несв., попрелистя, св., прех. Прелиствам
малко или понякога. Не съм чел книгата, само prolistovat (trochu)
я попрелистих.

попрелъгвам

,-аш, несв., попрелъжа, св., прех. Прелъгвам
малко.

oklamávat, obelhávat
(trochu)

попремалявам

,-аш, несв., попремалея, св. 1. непрех.
Премалявам малко. 2. непрех. Попремалява
ми, попремалее ми . Премалява ми малко.

umdlívat, zmalátnět

попремахвам

,-аш, несв., попремахна, св., прех. Премахвам
ničit, hubit, odstaňovat
малко, донякъде. Попремахнахме хлебарките.

попремервам

,-аш, несв., попремеря св., прех. Премервам
малко.

přeměřovat trochu

попреминавам

,-аш, несв., попремина, св., непрех. и прех.
Преминавам малко, отчасти. Бурята
попремина. Болката ми попремина.

přecházet, polevit
(trochu)

попремитам

,-аш, несв., попремета, св., прех. Премитам
малко, набързо или понякога. Попремети
стаята.

zametat (trochu)

попремислям

,-яш, несв., попремисля, св., прех. и непрех.
Премислям малко.

přemýšlet (trochu, na
chvíli)

,-аш, несв., попремрежа, св., непрех.
попремрежвам се Премрежвам се малко. Попремрежиха ми се
очите.

zamlžovat (trochu)

попремълчвам

,-аш, несв., попремълча, св., прех. и непрех.
Премълчавам или понякога.

zamlčovat (trochu)

попремятвам

,-аш, несв., попремятам, несв. и св. и
попреметна св., прех. Премятам малко или от
време на време. Взе книгата, попремята я в
ръцете си и пак я остави.

přehazovat, převracet
(trochu)

попренасям

,-яш, несв. и св., попренеса, св., прех.
Пренасям малко.

přenášet, převážet
(něčeho trochu)
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попреобличам

,-аш, несв., попреоблека, св. 1. прех.
Преобличам малко или набързо. 2. възър. -се.
Преобличам се малко или набързо.

převlékat (trochu)

попреоравам

,-аш, несв. и св., попреора, св., прех.
Преоравам малко.

přeorávat (trochu)

попрепивам

,-аш, несв., попрепия, св., непрех. Препивам
малко или понякога. На банкета някои
попрепиха.

pít přes míru (občas)

попрепирам се

,-аш, св., непрех. Препирам се малко, кратко
време; поспорвам.

hádat se, přít se
(trochu)

попреписвам

,-аш, несв.и св., попрепиша, св., прех.
Преписвам малко или понякога. Попреписал е
на класното.

přepisovat, opisovat
(občas, trochu)

попрепитвам

,-аш, несв., попрепитам, св., прех. Препитвам
малко, кратко време. Попрепитах учениците
и зададох домашно.

přezkoušet (trochu)

попрепичам

,-яш, несв., попрепека, св., прех. Препичам
малко. Хлебарят често попрепича хляба.

přepékat, připálit
(trochu)

попреправям

,-иш, несв., попреправя, св., прех. Преправям
малко. Попреправих си роклята.

předělávat, poupravit
(trochu)

попрепълвам

,-аш, несв., попрепълня, св., прех. Препълвам
малко. Попрепълних чашите.

přeplňovat

попрепържвам

,-аш, несв., попрепържа, св., прех.
Препържвам малко.

přesmažit (trochu)

попреработвам

,-аш, несв., попреработя, св., прех.
Преработвам малко.

předělat, přepracovat
(trochu)

попререждам

,-аш, несв., попрередя, св., прех. Пререждам
малко. За празника ще попрередим къщата.

přeřazovat (trochu)

попрерязвам

,-аш, несв., попрережа, св., прех. Прерязвам
малко.

přeřezávat,
překrojovat,
přestřihovat

попреросява

несв., попреросява, св. Само 3 л. ед.
Преросява малко.

trochu poprchávat

попреръмява

,-аш, несв., попръмява, св. Само 3 л. ед.
Преръмява малко.

mrholit (trochu, občas)

попреръсва

,-аш, несв., попреръся, св. Само 3 л. ед.
Преръсва малко.

kropit (trochu)

попресилвам

,-аш, несв., попресиля, св., прех. Пресилвам
малко. Попресилих конете. Попресилваш
нещата.

přepínat (trochu)

попресипвам

,-аш, несв., попресипна, св., прех. Пресипвам
малко или понякога. Гласът ми е
попресипнал.

ochraptět (trochu)

попресипвам

,-аш, несв., попресипя, св., прех. Пресипвам
малко. Попресипвай от чувала в коша.

přesypávat

попресичам

,-аш, несв., попресека, св., прех. Пресичам
малко.

přesekávat (trochu)
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попрескачам

,-аш, св., прех. Прескачам малко, известно
време. Решил е днеска да попрескача
оградите.

zajít, zaskočit (na
chvíli, někam)

попрескачам и
попрескачвам

,-аш, несв., попрескоча, св., прех. и непрех.
Прескачам малко, за кратко време. Той
попрескача през чуждите огради. Младите
попрескачат от нас. Попрескочете да се
видим.

zajít, zaskočit (na
chvíli, někam), chodit
na zálety

пропресолявам

,-аш, несв., попресоля, св., прех. Пресолявам
малко. Попресолили сме манджата.

přesolovat (trochu)

,-аш, несв., попресрамя, св., непрех.
попресрамвам се Пресравам се малко, до известна степен.
Младата булка се попресрами.

překonat stud, přestat
se stydět (trochu)

попресрочвам

,-аш, несв., попресроча, св., прех. Пресрочвам
малко. Попресрочих плащането.

překračovat lhůtu
(trochu)

попрестарявам

,-аш, несв., попрестарая се, св., непрех.
Престаравам се малко.

zestarávat (trochu)

попрестоявам

,-аш, несв., попрестоя, св., непрех. Престоявам
stát dlouho (o jídle)
малко. Хлябът е попрестоял.

попресушавам

,-аш, несв., попресуша, св., прех. Пресушвам
малко, отчасти. Попресушихме блатата.

vysušovat (trochu)

попресъхвам

,-аш, несв., попресъхна, св., непрех.
Пресъхвам малко, отчасти. Кладенецът
попресъхна.

přesychávat,
vysychávat (trochu)

попресявам

,-аш, несв., попресея, св., прех. Пресявам
малко. Попресях брашно. На изпита ги
попресяват.

přesévat, prosévat
(trochu)

попретеглям

,-яш, несв., попретегля, св., прех.и непрех.
Претеглям малко.

zakoušet, prožívat
starosti (trochu)

попретръпвам

,-аш, несв., попретръпна, св., непрех.
Претръпвам малко.

přestávat trnout

попретръсвам

,-аш, несв., попретърся, св., прех. Претърсвам
малко или набързо. Попретърсихме къщата.

prohledávat (trochu)

попреувеличавам

,-аш, несв., попреувелича, св., прех.
Преувеличавам малко.

zveličovat (trochu)

попреуморявам

,-аш, несв., попреуморя, св. 1. прех.
Преуморявам малко, до известна степен.
Попреуморих конете. 2. непрех. -се.
Преуморявам се малко.

příliš unavovat

попрехапвам

,-аш, несв., попрехапя, св., прех. Прехапвам
малко, леко. Попрехапах си езика.

překusovat (trochu)

попрехвърлям

,-иш, несв. и св., попрехвърля, св. 1. прех.
Прехвърлям малко, отчасти или известно
време. Докато почивате, попрехвърляйте
камъни. Гледай до попрехвърлиш от
работата на другите. 2. прех. и непрех.
Минавам, преминавам определена възраст,
поостарял съм.

přehazovat, přehánět,
svalovat vinu (trochu)

попрехранвам

,-аш, несв., попрехраня, св., прех. Прехранвам
малко, попрекалявам с храненето.
Попрехраних детето.

překrmovat (trochu)
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попрецеждам

,-аш, несв., попрецедя, св., прех. Прецеждам
малко, набързо или време от време.

přecezovat (trochu)

попрецъфтявам

,-аш, несв., попрецъфтя, св., непрех.
Прецъфтявам малко. Липите са
попрецъфтели. Попрецъфтяла младост.

poodkvétat

попречиствам

,-аш, несв., попречистя, св., прех. Пречиствам
малко, набързо, понякога.

očišťovat (trochu)

попречупвам

,-аш, несв., попречупя, св., прех. Пречупвам
малко.

přelamovat (trochu)

попреяждам

,-аш, несв., попреям, св., непрех. Преяждам
малко. Снощи попреядох и сега ми е тежко.

přejídat se (trochu)

,-аш, несв., попредпазя, св. 1. прех.
Предпазвам малко. 2. непрех. Предпазвам се
малко, донякъде. Подпредпазвай се от
крадци.

chránit (trochu)

поприбирам

,-аш, несв., попребера, св., прех. Прибирам
малко.

sbírat dohromady
(trochu)

поприближавам

,-аш, несв., попреближа, св. 1. прех.
Приближам малко. 2. непрех. -се. Приближам
се малко.

přibližovat se (trochu)

поприболява ме

несв., поприболи ме, св., непрех. Приболяваме
zabolet (trochu)
малко. Раната ме поприболя.

поприбързвам

,-аш, несв., поприбързам, св., непрех.
Прибързвам малко или от време на време.
Поприбързали сме с радостта си.

поприбягвам

,-аш, несв., поприбягна, св., непрех. Прибягвам
uchylovat se, utíkat se
малко или понякога. Поприбягвам и до чужда
k něčemu (občas)
помощ.

попривалява

,-аш, несв., попривали, св., безл. Привалява
малко, за кратко време или от време на време.
poprchávat (občas)
Поприваля ситен дъждец. През пролетта
често поприваляваше.

попривдигам

,-аш, несв., попривдигна, св., прех. Привдигам
се малко. Едва се попривдигнах от
болестта.

попривиквам

,-аш, несв., попривикна, св., непрех. Привиквам zvykat si, přivykat si
малко. Попривикнах с новата обстановка.
(trochu)

попривличам

,-аш, несв., попривлека, св., прех. Привличам
малко.

přitahovat, připoutávat
někoho (trochu)

попривързвам

,-аш, несв., попривържа, св. 1. прех.
Привъзрзвам малко. Попривържи коня и го
остави да пасе. 2. непрех. -се. Привързвам се
малко, донякъде. Кучето се попривърза към
новия си стопанин.

přivazovat,
připoutávat (trochu)

попривършвам

,-аш, несв., попривърша, св., прех.
Привършвам малко, наближава да привърша.
Тия дни ще попривършим работата.

dokončovat (téměř)

поприглаждам

,-аш, несв., попригладя, св., прех. Приглаждам
малко. Попригладих си косама.

přihlazovat (trochu)

попредпопредпазвам
попри-
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поприглеждам

,-аш, несв., попригледам, св., прех.
Приглеждам малко. Поприглеждай старите.

ošetřovat, starat se
(trochu, občas)

поприготвям

,-яш, несв., поприготвя, св., прех. Приготвям
малко.

připravovat,
přichystávat (trochu,
narychlo)

попригрявам

,-аш, несв., попригрея, св. 1. прех. Пригрявам
леко, малко. Попригрей яденето. 2. прех. и
непрех. За слънцето - пригрява леко, малко.
Попригрея слънчице.

přihřát (trochu)

попридавам

,-аш, несв., попридам, св. 1. прех. Давам,
придавам малко. 2. непрех. Придавам,
нараствам малко. През лятото децата са
попридали на височина.

přidávat (trochu)

попридвижвам

,-аш, несв., попридвижа, св. 1. прех.
Придвижвам малко или от време на време. 2.
непрех. -се. Придвижвам се малко.

posunovat (trochu)

попридобрявам

,-аш, несв., попридобря, св., прех.
Придобрявам малко, донякъде. Бяха скарани,
но ги попридобрихме.

udobřovat, usmiřovat
(trochu)

попридремва ми
се и
попридрямва ми
се

несв., попридреме ми се, св., непрех.
Придремва ми се малко. Хайде да лягаме, че
ми се попридряма.

chce se mi spát

попридумвам

,-аш, несв., попридумам, св., прех. Придумвам
малко. Дошла да попридума снаха си. Гледай
да го попридумаш.

přemlouvat (trochu)

поприказвам

,-аш, св., прех. Приказвам ; поговаря. Дойдох
да поприказваме за случилото се.

povídat (trochu)

поприкляквам

,-аш, несв., поприклекна, св., непрех.
Прикляквам малко, понякога. Всички бяха
поприклекнали към огъня. Когата ходи,
поприкляква.

trochu podklesávat,
sedat si do dřepu,
přisedávat

поприкотквам

,-аш, несв., поприкоткам, св., прех. Прикотквам
малко или понякога. Поприкоткай детето да
не плаче.

uchlácholi, přivábit

поприкривам

,-аш, несв., поприкрия, св., прех. Прикривам
малко, отчасти. Поприкрий си главата.

zahalovat, přikrývat
(trochu)

поприкупвам и
поприкупувам

,-аш, несв., поприкупя, св., прех. Прикупвам
малко или от време на време. Ако не стигне
житото, ще поприкупваме.

přikupovat (trochu)

поприлепвам

,-аш, несв., поприлепя, св., прех. Прилепя
леко, малко.

přilepovat (trochu)

поприлошава ми

несв., поприлошее,ми св., непрех. Прилошава
ми леко, малко. Поприлоша ми от жегата.

dělat se špatně
(trochu)

попримигвам

,-аш, несв., попригам и попримигна, св.,
непрех. Примигвам леко, малко, за кратко
време. Кучето лежи на слънце и попримигва.
Изобличихме го в лъжа, а той само
попримигна и се засмя.

pomrkávat (trochu)
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попримирявам

,-аш, несв., попримиря, св. 1. прех.
Примирявам малко, донякъде. Карат се, но
ще ги попримирим. 2. непрех. -се. Примирявам usmiřovat (trochu)
се малко, донякъде. Попримирих се с
положението.

попримолявам се

,-аш, несв., попримоля се, св., непрех.
Примолявам се малко или понякога.

uprošovat

попримъквам

,-аш, несв., попримъкна, св. 1. прех.
Примъквам малко. 2. непрех. -се. Примъквам
се леко, малко.

přivlékat, přiblížit,
plížit (se)

поприобщявам

,-аш, несв., поприобщя, св. 1. прех.
Приобщавам малко, донякъде. 2. непрех. -се.
Приобщавам се малко, донякъде.

připojovat, začleňovat,
zapojovat (trochu)

поприпечелвам

,-аш, несв., поприпечеля, св., прех. и непрех.
Припечелвам малко или понякога.

přivydělávat si
(trochu)

поприпичам

,-аш, несв., поприпека, св., прех. и непрех. 1.
Припичам малко или за кратко време.
Поприпекох гърба си на слънцето. 2. безл.
Припича малко, леко. Навън поприпече и
децата излязоха боси. 3. непрех. -се.
Припичам се малко или за кратко време.

připalovat (trochu)

поприплаквам

,-аш, несв., поприплача, св., Приплаквам
малко.

plakat, žadonit
(trochu)

поприпръсква

несв., поприръска, св., безл. Припръска малко.
Поприпръска дъжд.

kropit , stířkat,
skrápět, (trochu)

поприросява

несв., поприроси св., безл. Приросява малко.
Поприроси дъждец.

skrápět (trochu)

поприръмява

несв., поприръми, св., безл. Приръмява малко;
поприросява.

poprchávat (trochu)

поприсвивам

,-аш, несв., поприсвия, св., Присвия малко.

svírat, skrčit (trochu)

поприсвоявам

,-аш, несв., поприсвоя, св., Присвоя малко.

přivlastňovat si

поприсипвам

,-аш, несв., поприсипя, св., Присипя малко.

přisypávat

поприсмивам се

,-аш, несв., поприсмея се, св., непрех.
Присмивам се малко, за кратко или от време
на време. Поприсмяха му се на глупавите
шеги.

vysmívat se, dobírat si
(trochu)

попристъпвам и
попристъпям

,-аш, несв., попристъпя, св., непрех.
Пристъпвам малко, леко или от време на
време. Махай се! -изкрещя селянинът и
попристъпи. Оздравя и взе да попристъпва.

přestupovat,
přistupovat, přibližovat

поприсядам

,-аш, несв., поприседна се, св., непрех.
Присядам за малко. Поприседнахме да
отпочинем.

pčisednout si (na
chvíli, občas)

попритварям

,-аш, несв., попритваря, св., прех. Притварям
малко. Попритворих вратата.

přivírat (trochu)

попритисвам

,-аш, несв., попритисна, св., прех. Притисвам
леко, малко. Попритиснах си пръста. Ще го
попритиснем и ще си признае.

přitlačovat, skřípnout
(trochu)
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попритурям

,-яш, несв., попритуря, св., прех. Притурям
малко. Попритуряй брашно с качамака.

přidávat (trochu)

поприхващам

,-аш, несв., поприхвана, св., прех. Прихващам
малко.

chytat se (něčeho)

поприцелвам

,-аш, несв., поприцеля, св., непрех. Прицелвам
zaměřovat, zacílit
се набързо, как да е. Поприцелих се и
(trochu)
гръмнах.

попричернява ми

несв., попричернее ми, св., непрех.
zatemňovat se (před
Причернява ми малко, леко. Попричерня ми на
očima)
очите.

поприяжда ми се

несв., поприяде ми се, св., непрех. Прияжда ми dostávat trochu chuť
се малко или от време на време.
(trochu)

попропопробирам

,-аш, несв., попробера, св., прех. Пробирам
малко.

probírat

попроблясвам

,-аш, несв., попроблесна, св., непрех.
Проблявсам малко или от време на време.
Слънцето попроблесна през мъглата.

probleskovat (trochu,
občas)

попробождам

,-аш, несв., попробода, св. 1. прех. Пробождам
малко, донякъде. Попрободох го с шилото. 2.
непрех. Попробожда ме, попрободе ме.
probodávat
Пробожда ме малко или понякога. Попробожда
ме в ребрата.

попробуждам

,-аш, несв., попробудя, св. 1. прех. Пробуждам
малко, до известна степен. 2. непрех. -се.
Пробуждам се малко. Народът се попробуди.

probouzet (se)
(trochu)

попроветрявам

,-аш, несв., попроветря, св., непрех.
Проветрявам малко, понякога.

provětrávat (trochu)

попровиквам се

,-аш, несв., попровикна се, св., непрех.
Провиквам се малко или от време на време.
Попровиквай се да ме знам къде си.

rozkřikovat, se ozvat
se

попровървявам

,-аш, несв., попровървя, св., непрех.
Провървявам малко, до известна степен.
Работата попровървя.

začít chodit, jít do
provozu

попроглеждам

,-аш, несв., попрогледна, св., непрех.
Проглеждам малко или от време на време.
Котенцата попрогледнаха.

prohlédnout (trochu)

попрозирам

,-аш, несв., попрозра, св., прех. Прозирам
малко. Попрозрях истинита. Светлината
попрозира през пролуката.

prosvíta, prohlédnout
(trochu)

попрокисвам

,-аш, несв., попрокисна, св., непрех. Прокисва
малко.

zkysávat (trochu)

попрокопавам

,-аш, несв., попрокопя, св., прех. Прокопя
малко.

prokopávat (trochu)

попроменям

,-яш, несв., попроменя, св., прех. Променям
proměňovat,
малко, отчасти. Попроменихме първаначалния
přeměňovat (trochu)
план.

попромивам

,-аш, несв., попромия, св., прех. Промивам
малко или понякога. Попромивай си очите с
борова вода.
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попромъквам се

,-аш, несв., попромъкна се, св., непрех.
Промъквам се малко, донякъде.
Попромъкнахме се през гъсталака.

protáhnout se,
provléct se

попрораствам

,-аш, несв., попрорасна и попрораста, св.,
непрех. Прораствам малко. Картофите са
попрорасли.

prorůst (trochu)

попроскубвам се

,-аш, несв., попроскубя се, св., непрех.
Проскубвам се малко. Брадата му се е
попроскубала.

opelichat, prořídnout
(trochu)

попросълзявам
се

,-аш, несв., попросълзя се, св., непрех.
Просълзявам се малко.

dojámat k slzám
(trochu)

попросъхвам

,-аш, несв., попросъхна, св., непрех.
Просъхвам малко. Пътищата попросъхнаха.

prosychat (trochu)

попротягвам и
попротягам

,-аш, несв., попротегна, св. 1. прех. Протягам
малко. Попротегнах ръка и го достигнах. 2.
непрех. -се. Протягам се малко или от време
на време. Стане, попротегне се и се
заоблича.

natahovat, zatahovat
(trochu)

попроучвам

,-аш, несв., попроуча, св., прех. Проучвам
малко, донякъде.

studovat,
prozkoumávat (trochu)

попрочиствам

,-аш, несв., попрочистя, св., прех. Прочиствам
малко или понякога. Трябва да си попрочистя
библиотеката.

pročisťovat (trochu)

попрочитам

,-аш, несв., попрочета, св., прех. Чета,
прочитам малко или от време на време.
Попрочитам любимите си книги. Не си е дал
труд да попрочете нещичко от вестниците.

pročítat (trochu,
občas)

поразбивам

,-аш, несв., поразбия, св., прех. Разбивам
малко или от време на време. Поразбий
жълците.

rozbíjet, roztloukat
(trochu)

поразболявам се

,-аш, несв., поразболея се, св., непрех.
Разболявам се малко.

být nemocným
(trochu)

поразбуждам

,-аш, несв., поразбудя, св., прех. Разбуждам
малко.

probouzet (trochu,
občas)

поразбулвам

,-аш, несв., поразбуля, св., прех. Разбулвам
малко, отчасти. Вятърът поразбули
облаците.

poodhalovat

поразбърквам

,-аш, несв., поразбъркам, св., прех. Разбъркам
малко или от време на време. Твоята
нередовност ни поразбърка работата.
Поразбъркай кашата да не загори.

rozmíchávat,
promíchávat (trochu)

поразбягвам се

несв., поразбягам се, св., непрех. Само мн. и 3
л. ед. Разбягваме се малко, отчасти или
понякога. Заваля дъжд и хората се
поразбягаха.

rozbíhat se (trochu)

поразвалям се

,-яш, несв., поразваля, св. 1. прех. Развалям
малко. 2. непрех. -се. Развалям се малко, до
известна степен. Яденето се е поразвалило.

kazit se(trochu)

поразварявам

,-аш, несв., поразваря, св. 1. прех. Разварявам
малко. 2. непрех. -се. Разварявам се малко.
Оставих джолана да се поразвари.

rozvařovat (se)
(trochu)

поразвеждам

,-аш, несв., поразведа, св., прех. Развеждам
малко или от време на време. Поразведоха ни
из града.

provádět někoho
(trochu)

пораз-
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поразвеселявам

,-аш, несв., поразвеселя, св. 1. прех.
Развеселявам малко. 2. непрех. -се.
Развеселявам се малко.

rozveselovat (trochu,
občas)

поразвиквам се

,-аш, несв., поразвикам се, св., непрех.
Развиквам се малко.

rozkřikovat se (trochu)

поразвързвам

,-аш, несв., поразвържа, св., прех. Развързвам
малко.

rozvazovat (trochu)

поразвъртявам и
поразвъртам

,-аш, несв., поразвъртя, св. 1. прех.
Развъртявам, развъртам малко.
Поразвъртете гахките. 2. непрех. -се.
Развъртявам се малко или за кратко време.

roztáčet (trochu)

поразгарям се

,-яш, несв., поразгоря се, св., непрех. Разгарям
rozhořívat se (trochu)
се малко.

поразглеждам

,-аш, несв., поразгледам, св., прех.
Разглеждам малко, набързо или от време на
време.

поразглезвам

,-аш, несв., поразглезя, св. 1. прех. Разглезвам
малко. Поразглезили сме децата. 2. непрех. rozmazlovat (trochu)
се. Разглевам се малко. Децата се са
поразглезили.

поразгневявам

,-аш, несв., поразгневя, св. 1. прех.
Разгневявам леко, малко. 2. непрех. -се.
Разгневявам се малко.

popuzovat k hněvu
(trochu)

поразговарям

,-яш, несв., поразговоря, св. 1. прех.
Разговарям някого малко или понякога.
Поразговори го и му обясни. 2. непрех. -се.
Разговарям се малко с някого. По пътя се
поразговорихме.

zabavovat někoho
hovorem, rozprávěz,
vyprávět si (trochu)

поразгонвам

,-аш, несв., поразгоня, св., прех. Разгонвам
малко.

porozhánět

поразгорещявам

,-аш, несв., поразгорещя, св. 1. прех.
Разгорещявам малко. Виното ги
поразгорещи. 2. непрех. -се. Спорът се
поразгорещи.

rozpalovat, rozehřívat
(se) (trochu)

поразгорявам

,-аш, несв., поразгоря, св., непрех. Разгорявам
се малко. Огънят се поразгоря.

rozhořívat (se)
(trochu)

поразгъвам

,-аш, несв., поразгъна, св., прех. Разгъвам
малко.

rozvinout, rozkládat
(trochu)

поразгърдвам

,-аш, несв., поразгърдя, св. 1. прех.
Разгърдвам малко. 2. възър. -се. Поразгърдих
се, че ми е топло.

obnažovat (se)
(trochu)

пораздавам

,-аш, несв., пораздам, св., прех. Раздавам
малко.

rozdávat (trochu)

пораздвижвам

,-аш, несв., пораздвижа, св., прех. Раздвижа
малко.

rozhýbávat se (trochu)

пораздирам

,-аш, несв., пораздера, св., прех. Раздирам
малко.

potrhávat, roztrhávat
(trochu)

пораздразвам

,-аш, несв., пораздразня, св., прех. Раздразвам
rozdráždit
малко. Това ще пораздрази апетита ни.

пораздробявам

,-аш, несв., пораздробя, св., прех.
Раздробявам малко.

rozdrobovat

пораздрусвам

,-аш, несв., пораздрусам, св., непрех.
Раздрусвам малко.

roztřást, otřást
(trochu)
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пораздрънкам

,-аш, св. 1. прех. Раздрънкам малко. 2. непрех.
-се. Раздрънкам се малко.

rozdrnkat se (trochu)

пораздумвам

,-аш, несв., пораздумам, св., прех. Раздумвам
малко или понякога. Пораздумахме го да не
прави това. Ходя при старата да я
пораздумвам.

rozmlouvat, rozbreptat
se (trochu)

пораздухвам

,-аш, несв., пораздухам, св., прех. Раздухвам
малко. Пораздухвам огъня. Пораздухаха
медиите скандала.

rozfoukávat (trochu)

пораздърпвам

,-аш, несв., пораздърпам, св., прех. Раздъпвам
roztrhat (trochu)
малко. Пораздърпаха ми книгите.

пораззеленявам
се

,-аш, несв., пораззеленя се, св., непрех.
Раззеленявам се малко. Гората се
пораззелени.

поразигравам

,-аш, несв., поразиграя, св. 1. прех. Разигравам
малко или понякога. Поразиграха ме да ходя
rozehrávat (se)
нагоре-надолу. 2. непрех. -се. Разигравам се
(trochu)
малко.

поразкалвам се

,-аш, несв., поразкаля се, св., непрех.
rozblátit (trochu)
Разкалвам се малко. Улиците се поразкаляха.

поразкарвам

,-аш, несв., поразкарам, св., прех. Разкарвам
малко.

rozvážet (trochu)

поразкашлям се

,-яш, св., непрех. Разкашлям се малко.
Поразкашлях се от цигарите.

rozkašlat se (trochu)

поразквасвам

,-аш, поразквася, св., прех. Разквасам се
малко. Поразквасихме си устата с плодове.

svlažovat (trochu)

поразклащам

,-аш, поразклатя, св., прех. Разклащам малко.

rozhoupávat (trochu)

поразколебавам

,-аш, несв., поразколебая, св. 1. прех.
Разколебавам малко. 2. непрех. -се.
Разколебавам се малко. Разколебах се дали
да приема.

rozkolísávat se
(trochu), váhat

поразкопавам

,-аш, поразкопая, св., прех. Разкопавам малко.

rozkopávat (trochu)

поразкопчавам

,-аш, поразкопчая, св., прех. Разкопчавам
малко.

porozepínat

поразкривам

,-аш, поразкрия, св., прех. Разкривам малко.

odkrývat (trochu)

поразкървавявам

,-аш, поразкървавя, св., прех. Разкървявам
малко.

rozdírat do krve

поразкъсвам

,-аш, несв., поразкъсам, св. 1. прех. Разкъсвам
малко. 2. непрех. -се. Разкъсвам се малко.
Облаците се поразкъсаха.

roztrhávat (se)
(trochu)

поразлиствам

,-аш, несв., поразлистя, св. 1. прех.
prolistovat, pokrývat
Разлиствам малко. 2. непрех. -се. Разклиствам se listím (trochu,
се малко. Дърветата се поразлистиха.
občas)

поразлюлявам

,-аш, несв., поразлюлея, св., прех. Разлюлявам
rozhoupávat (trochu)
малко. Вятърът поразлюля клоните.

rozzelenávat se
(trochu)
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поразлютявам се

,-аш, поразлютя се, св., непрех. Разлютявам се dopalovat se (trochu,
малко.
občas)

поразмазвам

,-аш, несв., поразмажа, св., прех. Размазвам
малко. Поразмажи боята ровномерно.

поразмеквам

,-аш, несв., поразмекна, св. 1. прех. Размеквам
малко. 2. непрех. -се. Размеквам се малко.
rozměknout (trochu)
Земята се поразмекна от дъжда.

поразмесвам

,-аш, несв. и св., поразмеся, св., прех.
Размесвам малко или известно време.
Поразмесих боите.

smíchávat,
promíchávat (trochu)

поразмествам

,-аш, несв., поразместя, св., прех. Размествам
малко. Някой му е поразместил книгите.

přemisťovat (trochu)

поразмивам

,-аш, несв., поразмия, св., прех. Размивам
малко. Дъждовете са поразмили мазилката.

rozředit, smýt (trochu)

поразмислям

,-иш, несв., поразмисля, св. 1. непрех.
Размислям малко. Поразмисли малко и ще се
съгласиш с мене. 2. непрех. -се. Размислям се
малко. Като се поразмислиш, ще разбереш
грешката си.

uvážit, rozmyslet
(trochu)

поразмитам

,-аш, несв., поразмета, св., прех. Размитам
малко или от време на време. Поразмети
снега да се минава.

rozmetávat (trochu)

поразмотавам

,-аш, несв., поразмотая, св. 1. прех.
Размотавам малко, известно време или
донякъде. 2. непрех. -се. Размотавам се
малко.

rozmotávat (trochu)

поразмързвам се

,-аш, несв., поразмързна се, св., непрех.
Размързвам се малко. Земята се
поразмръзна.

rozmrzávat (trochu)

поразмразявам

,-аш, несв., поразмразя, св., прех.
Размразявам малко. Слънцето ще
поразмрази поледицата.

rozmrazovat (trochu)

поразмърдвам

,-аш, несв., поразмърдам, св. 1. прех.
Размърдвам малко. Поразмърдай си ръцете.
2. непрех. -се. Размърдвам се малко.

rozhýbávat

поразмътвам

,-аш, несв., поразмътя, св., прех. Размътвам
малко.

kalit (trochu)

поразнасям

,-аш, несв., поразнеса, св., прех. Разнасям
малко.

roznášet (trochu)

поразнищвам

,-аш, несв., поразнищя, св., прех. Разнищвам
малко.

rozcupovat (trochu)

поразоравам

,-аш, несв., поразора, св., прех. Разоравам
малко.

rozorávat (trochu)

поразотивам

несв., поразотида, св., непрех. Само мн. и 3 л.
ед. Разотиваме се малко, малцина, отчасти.
Сватбарите се поразотидоха.

rozejít se (částečně)

поразпалвам

несв., поразпаля, св., прех. Разпалвам малко
или от време на време. Нацепих борина да си
поразпалвам огъня.

rozdmýchávat (trochu)
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поразпарям

поразплаквам

поразплащам

,-яш, несв., поразпоря, св., прех. Разпарям
малко.

rozpárat (trochu)

,-аш, несв., поразплача, св. 1. прех.
Разплаквам малко. 2. непрех., -се. Разплаквам torchu se rozplakat
се малко.
,-аш, несв., поразплатя, св. 1. прех. Разплащам
малко. 2. непрех., -се. Разплащам се малко, до splácet (částečně)
известна степен.

поразплитам

,-аш, несв., поразплета св. 1. прех. Разплитам
малко. 2. непрех. -се. Разплитам се малко,
отчасти.

rozplétat (trochu)

поразпращам

,-аш, несв., поразпратя, св., прех. Размращам
малко. Поразпратих покани.

rozesílat

поразприказвам
се

,-аш, св., непрех. Разприказвам се малко.
Срамува се и мълчи, но скоро ще се
поразрпиказва.

rozpovídat se (trochu)

поразпуквам

,-аш, несв., поразпука, св., прех. Разпкуквам
малко.

rozpukat, rozpraskat
(trochu)

поразпъвам

,-аш, несв., поразпъна, св., прех. Разпъвам
малко.

natahovat (trochu)

поразработвам

,-аш, несв., поразработя, св. 1. прех.
Разработвам малко. 2. непрех., -се.
Разработвам се малко, донякъде.

propracovávat,
zpracovávat (trochu)

поразравям

,-яш, несв., поразровя, св., прех. Разравям
малко. Поразровете пепелта и ще намерите
огън.

rozhrabávat (trochu)

поразревавам се

,-аш, несв., поразрева се, св., непрех.
Разревавам се малко; поразплаквам се.

rozeřvat se (trochu)

поразреждам и
поразредявам

,-аш, несв., поразредя, св. 1. прех. Разреждам
малко. Поразредили са млякото. 2. непрех., се. Разреждам се малко. Мъглата се
поразреди.

rozřeďovat (trochu)

поразривам

,-аш, несв., поразрия, св., прех. Разривавам
малко.

rozrývat (trochu)

поразрязвам

,-аш, несв., поразрежа, св., прех. Разрязвам
малко.

rozřezávat (trochu)

поразсаждам

,-аш, несв., поразсадя, св., прех. Разсаждам
малко.

rozsazovat (trochu)

поразсейвам

,-аш, несв., поразсея, св. 1. прех. Разсейвам
малко. Това ще поразсее съмненията му. 2.
непрех., -се. Разсейвам се малко. Човек
излиза на разходка, за да се поразсее.

rozptylovat (trochu)

поразсипвам

,-аш, несв., поразсипя, св., прех. Разсипвам
малко.

rozsypávat (trochu)

поразсичам

,-аш, несв., поразсека, св., прех. Разсичам
малко.

rozsekávat (trochu)

поразсмивам

,-аш, несв., поразсмея, св. 1. прех. Разсмивам
малко. Шегите ме поразсмяха. 2. непрех. -се.
Разсмивам се малко.

rozesmívat (trochu,
občas)

поразсърдвам

,-аш, несв., поразсъодя, св. 1. прех.
Разсърдвам малко. Вашите закачки го
поразсърдиха. 2. непрех. -се. Поразсърди се
човекът и си отиде.

rozhněvat, rozzlobit
(trohu)
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поразсъхвам се

,-аш, несв., поразсъхна се, св., непрех.
Разсъхвам се малко. Кацата се е
поразсъхнала.

sesychat se (trochu)

поразтеглям

,-яш, несв., поразтегля, св., прех. Разтеглям
малко.

roztahovat, vytahovat
(trochu)

поразтоварвам

,-аш, несв., поразтоваря, св., прех.
Разтоварвам, разтоварям малко, отчасти или
известно време. Поразтовариха вагона.

vykládat, skládat
náklad

поразтревожвам

,-аш, несв., поразтревожа, св. 1. прех.
Разтреважвам малко. Новината ни
rozčilovat se
поразтревожи. 2. непрех. -се. Разтревожвам се
малко.

поразтрепервам
се

,-аш, несв., поразтреперя се, св., непрех.
Разтрепервам се леко, малко. Поразтреперах
се от студ.

roztřást se (trochu)

поразтривам

,-аш, несв., поразтрия, св., прех. Разтривам
малко или от време на време. Поразтрийте
болното място. Поразтривам си очите.

roztírat (trochu)

поразтрисам

,-аш, несв., поразтреса, св. 1. прех.
Разтърсвам, разтрисам леко, малко.
Поразтреси го да се събди. 2. непрех.,
поразтреси ме, поразтресе ме. Разтриса ме
малко или от време на време. Уж оздравях,
пък току пак ме поразтресе.

otřást se (trochu,
občas)

поразтръсквам

,-аш, несв., поразтръскам, св., прех.
Разтръсквам малко. Каруцата ни
поразтръска.

otřást, roztřásat
(trochu)

поразтушавам

,-аш, несв., поразтуша, св. 1. прех. Разтушавам
zabavovat, rozptylovat
малко. 2. непрех. -се. Разтушавам се малко,
(někoho)
донякъде. Излязъл да се поразтуши.

поразтъжавам се

,-аш, несв., поразтъжа се, св., непрех.
Разтъжавам се малко. Поразтъжи се се за да
домашните си.

rozlítostňovat (trochu)

поразтъпквам

,-аш, несв., поразтъпча, св., непрех.
Разтъпквам се малко. Излязохме да се
поразтъпчем и да поговорим.

rozšlapávat (trochu)

поразтърквам

,-аш, несв., поразтъркам, св., прех. Разтърквам
roztírat (trochu)
малко; поразтривам.

поразтърсвам

,-аш, несв., поразтърся, св. 1. прех.
Разтърсвам малко. Поразтърсих клона и
снегът падна. 2. непрех. -се. Земята се
поразтърси.

поразубеждавам

,-аш, несв. и св., поразубедя, св. 1. прех.
Разубеждавам малко или известно време.
rozmlouvat někomu
Мислех да отида , но вече ме поразубедиха. 2.
něco (trochu)
непрех. -се. Разубеждавам се малко,
донякъде.

поразфучавам се

,-аш, несв., поразфуча се, св., непрех.
Разфучавам се малко.

roztřásat (trochu)

rozfoukat
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поразхвърлям

,-яш, несв. и св., поразхвърля, св. 1. прех.
Разхвърлям малко или известно време.
Поразхвърляйте тор по лехите.
Поразхвърлихме стаята да чистим. 2.
непрех. -се. Разхвърлям се , разсъбличам се
малко. Поразхвърлете се, че тук е горещо.

porozhazovat (trochu)

поразхлябвам

,-аш, несв., поразхлабя, св., прех. Разхлабвам
малко. Поразхлабих бурмите.

popouštět, povolovat
(trochu)

поразхлаждам

,-аш, несв., поразхладя, св. 1. прех.
Разхлаждам леко, малко. Дъжът поразхлажди
въздуха. 2. непрех. -се. Разхлаждам се леко,
малко. Времето се поразхлади.

ochlazovat (trochu)

поразхождам

,-аш, несв.и св., поразходя, св. 1. прех.
Разхождам малко, известно време. Поразходи
кучето. 2. непрех. -се. Разхождам се малко.
Излязоха да се поразходят.

procházet se

поразцъфтявам

,-аш, несв., поразцъфтя, св., непрех.
Разцъфтявам малко. Като поразцъфтнат
липите, ще наберем цвят.

rozkvétat (trochu)

поразчепквам

,-аш, несв., поразчепкам, св., прех. Разчепквам
rozcupovávat (trochu)
малко. Поразчепкай вълната.

поразчесвам

,-аш, несв., поразчеша, св., прех. Разчепсвам
малко.

rozčesávat (trochu)

поразчиствам

,-аш, несв., поразчистя, св., прех. Разчиствам
малко, известно време или от време на време.
Поразчистихме бурените в градината.

čistit, uklízet (trochu,
zběžně, občas)

поразчоплям

,-иш, несв., поразчопля, св., прех. Разчоплям
малко. Поразчоплих раната.

rozšťourávat (trochu)

поразчорлям

,-яш, несв., поразчорля, св., прех. Разчорлям
малко.

rozcuchávám (trochu)

поразчувам се

,-аш, несв., поразчуя се, св., непрех. Разчувам
се малко. Новините се поразчуха. Поразчува
се, поразчуя се, безл. Разчува се малко.
Поразчу се за успехите.

rozšiřovat se zpráva
(trochu)

поразчупвам

,-аш, несв., поразчупя, св., прех. Разчупвам
малко.

rozlamovat, rozbíjet
(trochu)

поразшаввам се

,-аш, несв., поразшавам, св., непрех.
Разшаввам малко. Змията се поразшава.

rozhýbávat se (trochu)

поразшивам

,-аш, несв., поразшия, св., прех. Разшивам
малко.

porozpárat

поразшумвам се

,-аш, несв., поразшумя се, св., непрех.
Разшумвам се ; поразлиствам се. Гората се е
порзшумила.

rozšumět (trochu)

,-аш, несв., поразшумя се, св., непрех.
поразшумявам се Разшумявам се малко. Децата се
поразшумяха.

поразядосвам

rozhlučet (trochu)

,-аш, несв., поразядосам, св. 1. прех.
Разядосвам малко. Децата ме поразядосаха.
2. непрех. -се. Разядосвам се малко.
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поразяждам

,-аш, несв., поразям, св. 1. прех. Разяждам
малко. Киселината е поразяла съда. 2. непрех.
-се. Разяждам се малко. Тенекията се е
поразяла от солта.

rozjídat, prožírat
(trochu)

поразяждам се

,-аш, несв., поразям се, св., непрех. Разяждам
се малко, започва малко да ми се яде. Не бях
гладен, но се поразядох.

rozjídat se (trochu),
začít jíst

посбивам

,-аш, несв., посбия, св., прех. Сбивам малко,
правя нещо, да е леко сбито. 2. непрех. -се.
Само мн. и 3 л. ед. Сбивам се малко,
сгъстявам се, събирам се на по-малко
пространства, по малък размер.

stloukat, sbíjet
(trochu)

посбърчквам се

,-аш, несв., посбърчкам се, св., непрех.
Сбръчквам се малко. Лицето и се е
посбръчкало.

vraštět (trochu)

посбутвам

,-аш, несв., посбутам, св. 1. прех. Сбутвам
малко. 2. непрех. и взаим. -се. Сбутвам се,
сбутвам се малко. Всички се посбутаха.

postrkovat, pobízet
(trochu)

посварявам

,-аш, несв., посваря., св., прех. Сварявам
малко или от време на време.

svařovat (trochu)

посготвям

,-яш, несв., посготвя., св., прех. Сготвям малко,
připravovat jídlo, vařit
набързо или понякога. Посгответе нещо, че
(naryhclo)
съм гладен.

посгрешавам

,-аш, несв., посгреша., св., непрех. Сгрешвам
dopustit se chyby,
малко. Посгреших тук-таме, но пак извърших
chybovat, hřešit
работата добре.

посгрявам

,-аш, несв., посгрея, св., прех. Сгрявам малко.
Посгрейте гозбата да ядем.

ohřívat, zahřívat
(trochu)

посгъстявам

,-аш, несв., посгъстя, св. 1. прех. Сгъстявам
малко, донякъде. Посгъстете редиците. 2.
непрех. -се. Кашата се погъсти .

zhušťovat (trochu)

посдъвквам

,-аш, несв., посдъвча, св., прех. Сдъвквам
малко.

rozžvýkávat (trochu)

посмигвам

,-аш, несв., посмигам и посмигна, св., непрех.
Смигвам леко, малко или от време на време.
Посмигнах му и той разбра.

pomrkávat (trochu)

посмързвам се

,-аш, несв., посмръзна се, св., непрех.
Смързвам се леко, малко. Водата в локвама
се посмързна. Посмръзнаха ми се краката.

zamrzat (trochu)

посплашвам

,-аш, несв., посплаша, св., прех.

polekat (trochu)

поугасявам

,-аш, несв., поугася, св., прех. Угасявам малко,
не напълно; позагасвам.

hasit (trochu)

поугнивам

,-аш, несв., поугния, св., непрех. Угнивам
малко. Остави крушите да поугният.

hnít (trochu)

поугрижавам се

,-аш, несв., поугрижа се, св., непрех. Угрижвам
се малко. Поугрижих се, че нямам писмо от
дома.

znepokojovat (trochu)

пос

поу-
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поудивявам

,-аш, несв., поудивя, св. 1. прех. Удивявам
леко, малко; поучудвам. 2. непрех. -се.
Удивявам се малко; поучудвам се.

udivovat, podivovat
(trochu)

доудремва се и
поудрямвам се

,-аш, несв., поудремя се, св., непрех.
Удремвам се малко. Напече ме слънце, та се
поудрямах.

dřímat (trochu)

поузрявам

,-аш, несв., поузрея, св., непрех. Узрявам
малко. Черешата е поузряла.

uzrát (trochu)

поукрепвам

,-аш, несв., поукрепна, св., непрех. Укрепвам
малко. Поукрепнах след болестта.

sílit (trochu)

поумълчавам се

,-аш, несв., поумълча се, св., непрех.
Умълчавам се малко или за кратко време.
Като чуха новината, всички се поумълчаха.

odmlčovat se (na
chvíli)

поуплашвам

,-аш, несв., поуплаша, св. 1. прех. Уплашвам
малко или от време на време. 2. непрех. -се.
Уплашвам се малко.

strašit, lekat (trochu)

поускорявам

,-аш, несв., поускоря, св., прех. Ускорявам
малко. Поускорете крачките.

zrychlovat (trochu)

поусмихвам се

,-аш, несв., поусмихна се, св., непрех.
Усмихвам се леко, малко или от време на
време.

usmívat se, pousmát
se (trochu)

поуспивам се

,-аш, несв., поуспя се, св., непрех. Успивам се
малко. Днес се поуспахме.

zaspat (trochu)

поусъмнявам се

,-аш, несв., поусъмня се, св., непрех.
Усъмнавам се малко. Поусъмних се в думите
си.

začínat pochybovat
(trochu)

поухапвам

,-аш, несв., поухапя, св., прех. Ухапвам малко
или от време на време.

kousnout (trochu)

поучудвам

,-аш, несв., поучудя, св. 1. прех. Учудвам леко,
малко; позачудвам. 2. непрех. -се. Учудвам се
леко, малко.

udivovat (trochu)

,-аш, несв., превъоръжа, св., прех.
Въоръжавам отново или с нови оръжия.

přezbrojovat, nově
vyzbrojovat

,-аш, несв., превъзсъздам, св., прех. Създавам
отново.

přetvářet

,-аш, несв., предохраня, св., прех. Предпазвам.

ochraňovat,
zabezpečovat

презалесявам

,-аш, несв., презалеся, св., прех. Презалеся
отново, повторно.

zalesňovat (znovu)

презаписвам

,-аш, несв., презапиша, св. 1. прех. Записвам
онтово, повторно, правя нов запис, ново
записване. Презаписа осмия семестър. 2.
непрех. -се. Записвам се отново, повторно.

zapisovat (znovu)

презасявам

,-аш, несв., презаcея, св., прех. Презася
отново, повторно.

přesít, zasít (znovu)

,-аш, несв., преизбера, св., прех. Избирам
отново.

volit (opět)

превъпревъоръжавам
превъзпревъзсъздавам
предопредохранявам
преза-

преизпреизбирам
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преиздавам

,-аш, несв., преиздам, св., прех. Извдавам
отново (изчерпана книга).

vydat (znovu)

преизказвам

,-аш, несв., преизкажа, св., прех. Изказвам
нещо не от свое име, а по думите на друго
лице. Сегашно време се преизказва за да се
означи, че се предава чуждо твърдене.

říkat (nepřímo)

,-аш, несв., пренаглася, св., прех. Нагласявам
отного.

připravovat (znovu)

препокривам

,-аш, несв., препокрия, св., прех. Покривам
отново, слагам нов покрив. Препокрихме
къщата.

spravovat střechu

препостеля

,-еш, несв., препостилам, св., прех. Постилам
отново. Препостилам леглото.

přestlávat postel

,-аш, несв., препредам, св., прех. Предавам
повторно или от един на друг, от едно място
на друго. По редиците се препредава
заповедта на командира.

vzájemně předávat

,-аш, несв., препрочета, св., прех. Чета,
прочитам нещо отново, повторно. Книгите на
Вазов ще се четат и препрочитат.

přečíst (znovu)

,-аш, несв., преразкажа си, св., непрех.
Преразказва си задача.

přeříkávat si

преумножавам

,-аш, несв., преумножа, св., прех. 1. книж.
Твърде много умножавам, увеличавам броя,
количество или степента, силата на нещо. Тоя
празник ще умножи и преумножи любовта ни
към отечеството. 2. Умножавам (дадени
числа) отново, повторно.

rozmnožovat, násobit
(znovu)

преустроявам

,-аш, несв., преустроя, св., прех. Устроявам,
уреждам, подреждам наново, по друг начин.
Преустроихме цялата служба.

uspořádat, přebudovat
(znovu)

,-аш, несв., предначертая, св., прех.
Предварително определям, начертавам,
замислям нещо. Всичко стана така, като го
бяхме предначертали. Нашият път е
преднчертан.

předběžně načrtávat

,-яш, несв., привнеса, св., прех. Внасям свой
дял към нещо общо, сборно.

vnášet, přinášet

пренапренагласявам
препо-

препре-

препредавам

препропрепрочитам
преразпреразказвам си
преу-

предна-

предначертавам

привпривнасям
придо,-аш, несв., придойда, св., непрех. За река,
придохождам или вода - увеличивам се и тека буйно, обикн. след
stoupat (o vodě)
обилни валежи; прииждам. Придошъл е мътни
продохаждам
Искър.
припо-

приповдигам

,-аш, несв., приповдигна, св. 1. прех. Повдигам,
излигам леко, малко. Приповдигнаха глава.2.
podzdvihnout,
непрех. -се. Вдигам се, подвигам се леко,
nadzvednout
малко; привдигам се. 2. прен. Съвземам се,
оздравявам малко.

припод-
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,-аш, несв., приподпиша, св. 1. прех.
Подписвам нещо подписано. Секретарят
подписа удостоверението и председателят
го приподписа. 2. непрех. -се. Подписвам се
след друг подпис.

spolupodepisovat

,-аш, несв., провъзглася, св., прех. 1.
Тържествено, официално обявявам;
възвестявам. Провъзгласиха началото на
нова икономическа политика. 2. Обявявам,
определям някого на някакъв, приписвам
някому или на нещо определени качества,
востойнства. Провъзгласи се за лидера.

prohlašovat,
provolávat

разподелям

,-яш, несв., разподеля, св., прех. Деля,
разделям на части между мнозина.

rozdělovat, podělovat

разпокъсвам

,-аш, несв., разпокъса, св., прех. Късам нещо
на много части, късове, парчета. На
Берлинския конгрес страната ни е
разпокъсана.

roztrhat, rozkouskovat

,-иш, несв., разпределя, св., прех. Деля,
разделям на части между мнозина или по
определен ред. Разпределям суми.
Разпределям материалите. Разпределихме
си ролите.

rozdělovat

,-аш, несв., разприкажа се, св., непрех.
Започвам да разказвам.

dávat se do řeči,
rozpovídat se

приподписвам

провъз-

провъзгласявам

разпо-

разпре-

разпределям

разприразприказвам се
спо-

спотаявам и
спотайвам

,-аш, несв., спотая, св. 1. прех. Скривам,
пригривам, правя да не се разбере; затаявам.
Спотаявам радостта си. 2. непрех. -се. Крия се, tajit, zatajovat
мълча, не излизам наяве; тая се. На събрание
се спотайва и никога не взема думата.

спотирвам

,-аш, несв., спотиря, св., прех. нар. Подгонвам.

zahánět, vyhánět

спохождам

,-аш, несв., споходя, св., прех. Ходя при някого
да го видя; посещавам, навестявам. Отивам
да споходя родителите си.

navštěvovat (své
příbuzné)

спотирвам

,-аш, несв., спотиря, св., прех. нар. Подгонвам.

zahánět, vyhánět

спохождам

,-аш, несв., споходя, св., прех. Ходя при някого
да го видя; посещавам, навестявам. Отивам
да споходя родителите си.

navštěvovat (své
příbuzné)

č.11

Trojnásobná prefixace slovesných předpon
sloveso

význam v bulharštině

překlad do češtiny

изпозаизпозадрямвам

несв., изпозадремя, св.,
непрех. Само мн.
Задрямваме всички или
почти всички.

podřimovat

,-аш, несв., изпоизям, св.,
непрех. Изяждам много.

vyjídat, projídat

изпоизизпоизяждам
изпона-
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изпонадрасквам

,-аш, несв., изпонадраскам и
изпонадращя, св., прех.,
разг. Надрасквам много
неща или всичко,
rozčárávat
надрасквам на много места
или изцяло.
Изпонадраскали стените.

изпонадупчвам

,-аш, несв., изпонадупча,
св., прех., разг. Надупчвам
много неща, всичко или
нещо на много места.
Куршуми изпонадупчиха
стените.

rozproděravět

изпонаизлязам

несв., изпонаизлизам, св.,
непрех. Само мн. и 3. л. ед.
Излизаме мнозина или
всички.

vycházet ve velkém počtu

изпонакъсвам

,-аш, несв., изпонакъсам,
св., прех., разг. Накъсам
много, всичко или нещо на
много места.

roztrhat na mnoho kusů

изпоналягвам

несв., изпоналягам, св.,
прех. Само мн. и 3. л. ед.,
разг. Лягаме, налягаме
мнозина или всички.

přepadnout, zachvátit

изпонапивам се

несв., изпонапия се, св.,
прех. Само мн. и 3. л. ед.,
разг. Напиваме се мнозина
или всички.

zpít se

изпонаправям

несв., изпонаправя, св.,
прех. разг. Направям много
неща или голямо
количество от нещо.
Хората изпонаправиха
големи къщи.

dělat něco do konce, s výsledkem

изпонасичам

,-аш, несв., изпонасека, св.,
прех., разг. Насичам много,
всичко или нещо на много
части.

posekat, nasekat (všechno)

изпоразболявам се

,-аш, несв., изпоразболея,
св., непрех. Само мн.
Разболяваме се мнозина.

onemocnět

изпоразвалявам

,-аш, несв., изпоразваля,
св., прех., разг. Развалям
много, всичко.

kazit, mařit, ničit

,-аш, несв.,
препреразпределя, св.,
прех., книж.

znovu přerozdělovat

,-яш, несв., поразрпеделя,
св., прех., книж.
Разпределям отново, по
друг начин.

znovu rozdělovat

,-аш, несв., поразузная, св.,
прех. Разузнавам малко.

pátrat, vyzvídat (trochu)

изпораз-

препреразпрепреразделявам
преразпрепреразпределям
поразупоразузнавам
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Prameny excerpce k tabulkám:
Hora, K., Bulharsko-český slovník, Praha 1959.
Андрейчин, Л., Български тълковен речник, София 2003.
Буров, С., Съвременен тълковен речник на българския език, София, 1995.
Пернишка, Е., Речник на новите думи и значения в българския език, София 2003.
Бонджолова, В., Речник на новите думи в съвременния български език,
Белико Търново 1999.
Василева, С., Речник на близкозвучащите думи /паронимите/ в българския език,
София 1988.
č.12

FREKVENCE VÝSKYTU BULHARSKÝCH SLOVESNÝCH PREFIXŮ
в- въвъздозаизнанадо-оботпоподпрепредприпроразс-съу-

1,9
1
5,7
12,1
9,9
8,4
0,9
6,7
3,8
22,4
2,8
4,7
0,5
3,9
3,1
7,6
2,2
2,4
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č.13

FREKVENCE VÝSKYTU ČESKÝCH SLOVESNÝCH PREFIXŮ V TEXTU

donanadoobodpopodpropřepředpřirozsuvvyvzzza-

5,06
7,15
0,07
4,16
2
5,54
11,93
0,68
3,37
3,1
0,58
5,71
4,23
6,64
8,38
1,78
11,38
1,75
4,95
10,76

Poznámka: V tomto grafu byly užity tabulkové hodnoty podel státní práce
Viktorie Hrudkové, aložené na excerpci z J. Morávka, J. Vrchlického,
J. Mukařovského a hovorového jazyka.
č.14
FREKVENCE VÝSKYTU DRUHÝCH SLOVESNÝCH
PREFIXŮ
до-

3
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заизнаопопреприпро-

4
7
4
2
14
12
4
1
3
1

разс-

č.16

Nové významy slovesných předponových sloves

předponové sloveso

překlad do češtiny

nový význam

příklad

забърша

začínat utírat

žarg. stát se intimním přítelem

Още като студентка тя забърсва
първото си сериозно гадже.

задърстя се

заиграя се

ucpat se

pouštět se do hry

hov. přinutit někoho, aby se choval
neadekvátně

nebrat něco dost vážně

закопая

zakopat, zahrabat

dostat někoho do nepříjemné,
trapné situace

закопчая

zapnout

strčit do vězení

замразя

зарибя

dávat zmrznout

zarybňovat

zmrazit

dát výhodnou nabídku klientům
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Продължителното четене ме
задърства, трудно схващам и
отговарям не каквото ме питат.
Политическият лидер се
заиграва с етническия конфликт,
за да повиши рейтинга си.
Изтеглих добър въпрос на
изпита, но асистентката ме
закопа в разни допълнителни
въпроси.
Седем полицаи са закопчани за
връзка с турската наркомафия.
Министър се опитаха да
замразят работните зарлати.
Частните банки се превърнаха в
пирамиди, като зарибиха
населението с високи лихвени
проценти.
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затопля се
заформя се

зацикля

извадя

zahřát, oteplit se

stávat se přátelštějším

začít formovat

formovat se

zacyklit

vytáhnout

nemůžu něco vyřešit

svazovat někomu ruce

Отношенията между двете
политически сили се затоплят
напоследък.
Заформя се нова политическа
сила на политическия хоризонт.
Зациклил съм на тази задача и
не мога да се справя с нея.
Хората обвинявам
Топлофикация, че е монополист
и им извива ръцете.

издъня се

vyrážet dno

nevyrovnat se s neúspěchem

Фактът, че сами се издънихме в
няколко мача, означава, че
отборът не е подготвен.

изживея се

prožít, přežít

prožívat příliš sám sebe

БСП лидерът се изживява като
обединител на всичко ново.

изпратя (топката)

poslat

svalit na někoho zodpovědnost

Топката пак е изпратена на
Дондуков.

uvolnit se z psychického napětí

Стресът потиска имунната
система. Затова изпускайте
парата!

изпусна (парата)
изцепя се

надрусам се

надстроя

открехна

vypustit
štípat, rozštípat

mluvit hodně nahlas

setřást

vzít drogy

přistavit

pootevřít

подгрея

upgrajdovat

naučit někoho na něco

tvořit vyjímečnou atmosféru

прехвърля (топката)

přehodit

vyhnout se zopovědnosti

промия (мозъка)

vymýt

vymýt mozek

разпечатам

rozpečetit

vytisknout

разпиша се

rozepsat se

dát gól

Преди да излезем на терена,
треньорът се изцепи.
И била заключена в апартамента
на родителите си, за да не се
надруса.
Cред промените в
лицензионните програми на
Майкрософт са абонамент и
опростен начин за
надстройване.
Откак индианиците открезнаха
европейците на тютюна, те така
се влюбиха в него, че се пуши
вече няколко столетия.
В новогодишната нощ гостите
ще подгрява диджей Силвър.
Кметът пак прехвърли топката
към областния управител.
Чуждите религии имат за чел да
промият мозъци ни.
Разпечатах си доклада в два
ексемплара.
Иванов се е разписвал във
всичките пет мача от
първенството.

свалям

sundat, sejmout

stáhnout

От интернет редовно сваляли
рецепти за изработване на
пиротехнически средства.

сдам

předat

ztratit vliv

Напоследък кметът сдаде.

сдухам се

sfouknout

ztratit náladu
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Човек естественно се сдухва,
като мине покрай полицаите.
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Komentář: Model vizuálně znázorňuje prvotní místní významy bulharských slovesných předpon.
Odhaluje, že předpony из-, на- a с- mají různé významy. Každá z nich tedy představuje dvě homonymní předpony s
dvěma různými významy. Homonymní předpona из- má významy vzhůru a ven, předpona на- nahoru na povrch a
dovnitř a předpona с- má významy dohromady a dolů z povrchu. Předpony об- a о- jsou v bulharštině prezentovány
jako homonymní předpony s jedním významem. Dále můžeme pozorovat synonymní předpony от-, -у ve významu
vzdálení se od čeho, въз-, из- ve významu směr nahoru, за-, на- ve významu směr dovnitř a на-, по- ve významu
směr na povrch.
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