
 
Univerzita Karlova v Praze 

 
Pedagogická fakulta 

 
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

 
 
 
 
 
 

Slova německého původu v ruském jazyce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Marie Švadlenková 
 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, CSc. 
 
 
 

Praha 2010 



 2 

 
 
 
 
 
 
Název: Slova německého původu v ruském jazyce 

 

Abstrakt : 

Ve své diplomové práci se zabývám tématem přejatých německých slov v ruském 

jazyce. Postupovala jsem metodou excerpce slov ze slovníku cizích slov. Podařilo se mi 

vybrat více jak 700 slov, která jsem zpracovala z různých lingvistických hledisek. 

V teoretické části své diplomové práce jsem se zabývala možnostmi přejímání, druhy 

přejatých slov, přejímkami z cizích jazyků a historií přejímání z německého jazyka  

do ruštiny. V praktické části se podrobně zmiňuji o fonetické, pravopisné, 

morfologické, slovotvorné a stylistické stránce přejatých německých slov. Poslední 

kapitolu věnuji sémantické charakteristice přejatých slov a jejich rozdělení  

do tématických skupin. V příloze uvádím soupis vyexcerpovaných slovíček, jejich 

ruskou podobu a český překlad. 

 

Klí čová slova: lexikologie, přejaté slovo, německé slovo, ruský jazyk 
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Tittle : German words in Russian language 

 
Summary 
 

This diploma thesis is concerned with the theme of adopted German words in Russian 

language. While working on my thesis I used method of excerption words from the 

dictionary of foreign words. In accordance with this method, I was able to find more 

than 700 words which I finally processed from different linguistic perspectives.  

In theoretic part of my diploma thesis I was concerning possibility of word adoption, 

types of adopted words, adoptions from foreign languages and history of word adoption 

from German language to Russian language. In practical part, I was concerning  

with phonetic, orthographic, morphological, word-forming and stylistic aspect of 

adopted German words. The last chapter is devoted to the semantic characteristics of 

loanwords and their division into thematic categories. The list of all excerpted words 

in Russian and also their Czech translation is included in the annexe.  

 

Keywords: lexicology, loanword, German word, Russian language 
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Úvod 
 
Slova užíváme k dorozumívání, pojmenováváme předměty a skutečnosti. Setkáváme se 

s novými a neznámými jevy, které je nutné pojmenovat. Slovní zásoba se neustále 

proměňuje, rozšiřuje a obohacuje novými slovy, která vytváříme, měníme význam již 

existujících slov, nová pojmenování přejímáme. Přejímání slov je nepřetržitý a trvalý 

proces, který probíhá buď mezi vrstvami jednoho národního jazyka, nebo mezi 

cizojazyčnými zdroji. Přejímání slov z cizích jazyků tvoří v současné době jednu 

z nejdůležitějších složek v procesu rozvoje jazyka. V ruském jazyce je mnohem více 

přejatých slov než v jazyce českém. Tato situace je způsobena vlivem puristických 

tendencí, které v češtině proběhly. V současném ruském jazyce najdeme velké množství 

slov, která byla do ruštiny převzata z jazyků zemí, se kterými Rusko navázalo politické, 

ekonomické, kulturní, obchodní a jiné styky. 

 

Výběr tématu diplomové práce 

Tématem mé diplomové práce jsou slova německého původu v ruském jazyce. 

První německá slova se v ruštině objevují už v 13. století. Obchodováním s německou 

hanzou ve 14. století se počet slov rozšiřuje. Migrace lidí, cestování jednotlivců  

a intenzita styků mezi oběma zeměmi zesílila za vlády Petra I., který provedl rozsáhlé 

reformy. Obrátil se k západní Evropě, zval do Ruska německé řemeslnické mistry  

a specialisty z různých odvětví, ruský jazyk se obohatil množstvím německých slov. 

Jejich počet se rozrůstal i v následujících stoletích, ale už ne s takovou intenzitou.  

Proces přejímání z německého jazyka do ruského je dosti složitý. Setkávají se různé 

jazykové systémy, které patří k různým jazykovým skupinám. Jazyky se od sebe 

odlišují v rovině fonetické, pravopisné, morfologické, stylistické i sémantické, proto 

musí ruský jazyk učinit vše, aby si cizí slovo osvojil, aby mohl zapojit německé slovo 

do svého jazykového systému. Přejatými slovy obecně se ve své práci zabýval už ruský 

lingvista L. P. Krysin, v české lexikologii František Čermák, Oldřich Man. Téma 

německých slov v ruském jazyce zpracovával již v minulém století polský jazykovědec 

Mikołaj Martysiuk, v češtině se tímto tématem zabývala ve své diplomové práci Jitka 

Tomanová. 
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Cíl diplomové práce  

Cílem mé diplomové práce je zkoumání slov německého původu v ruském jazyce.  

Pro splnění tohoto cíle jsem si kladla za úkol sesbírat potřebná data (německá slova) a 

podrobit je lexikálně-sémantické, fonetické, pravopisné, gramatické a stylistické 

analýze. 

 

Metody práce 

Metody práce jsou excerpce slov, ukládání kartotéky a následná sémantická, fonetická, 

pravopisná, morfologická a funkčně-stylistická analýza získaného jazykového 

materiálu. 

Pro získání nutného jazykového materiálu (slov německého původu) jsem si zvolila 

metodu excerpce slov. Použila jsem elektronickou verzi ruského slovníku cizích slov – 

„Толковый словарь иностранных слов“ L. P. Krysina, slovník obsahuje 25 000 hesel 

z období 18. - 20. století (90. léta). Slovník se shoduje s tištěnou podobou slovníku - 

„Толковый словарь иноязычных слов“ L. P. Krysina z roku 1998. Slovník obsahuje 

jak aktivní slovní zásobu, tak množství termínů z různých oblastí: biologie, chemie, 

fyziky atd. Slovník nepokrývá oblast nejnovější slovní zásoby, nejedná se o slovník 

neologismů. Kromě Krysinova slovníku jsem využívala Fasmerův Etymologický 

slovník, Výkladový slovník Ožegova, překladové slovníky, ortografický slovník a 

odborné slovníky. 

 

Postup práce 

Při excerpci slov jsem se zaměřila na slova, která Krysin uvádí jako slova německého 

původu, neodvozená. Získala jsem 787 hesel přejatých německých slov, uvádím je 

v příloze. V každém slovníkovém hesle autor uvádí ještě slova odvozená, která v příloze 

nepíšu. Do svého materiálu nezahrnuji německá přejatá slova, která mají původ v jiném 

jazyce, např. množství latinských a řeckých slov nepřešlo do ruštiny přímo, ale 

prostřednictvím němčiny (mezinárodní grecismy a latinismy a slova utvořená uměle 

z řeckých a latinských elementů, např. агитация, агент, авторитет, авран, 

автократия). Zabývám se pouze slovy, u kterých autor slovníku uvádí německý původ 

a nevztahuje je k jiným jazykům, ze kterých by slova vycházela. Získaný materiál 

zahrnuje i internacionalismy a mezinárodní slova, pokud mají německý původ, nebo 
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jsou pojmenována podle německých vědců (např. кобальт, дюраль, пфенниг, путч, 

ротвейлер, дизель). Při vlastní excerpci jsem narazila i na slova, která se skládají  

ze dvou částí – německé a neněmecké, tato slova také zahrnuji do svého slovníku, např. 

хормейстер ( хор – řeč., Meister – něm.), автобан (auto – řec., Bahn – něm. ). 

Pokud autor uvádí u slova dva možné zdroje, např. francouzštinu a němčinu, slovo 

nezahrnuji do svého materiálu, neboť jazykový zdroj není přesný (např. баронесса, 

борт, гуманист, денсиметрия). Při samotné excerpci jsem zjistila, že většina 

německých slov přešla do ruštiny přímo, např. гроссбух, шайба, колба atd. Malé 

množství přejímek bylo přejato do ruštiny prostřednictvím polštiny, např. клёцек, 

берма, бляха, брандер, бурт, ляссе, морг, штык, шуровать. V ojedinělých 

případech byl prostředníkem jiný jazyk (např. francouzština – вальс, cтеллаж; 

angličtina – кноп). 

 

Rozdělení kapitol 

V první kapitole se zabývám obecně pojmem slovní zásoby, přejímáním, příčinami 

přejímání. Zaměřila jsem se na popis jednotlivých pojmů (výpůjčka, cizí slovo), na typy 

a členění přejatých slov. Ve druhé kapitole se podrobně rozepisuji o přejatých slovech 

z pohledu jejich původu. Kopeckij rozděluje slova v ruském jazyce na původně ruská a 

přejatá, slova přejatá dále dělí na slova staroslověnského původu a slova přejatá z jiných 

jazyků. V češtině je dělení odlišné. Pokorný dělí slova přejatá následovně: mezinárodní, 

přejatá ze sousedního jazyka (němčina), slova z národních okruhů. O češtině se zmiňuji, 

protože naše sousedství s německým státem ovlivnilo slovní zásobu českého jazyka a 

obohatilo český jazyk německými slovy jak v oblasti neutrální slovní zásoby, tak 

v oblasti hovorové i slangové. Dalším důvodem je mé studium bohemistiky. Srovnání 

německého a českého jazyka jsou pro diplomovou práci přínosem. Od čtvrté kapitoly se 

zabývám v diplomové práci praktickou stránkou zapojování německých slov do ruského 

jazykového systému - fonetickou a pravopisnou, morfologickou a slovotvornou, 

stylistickou. Při přejímání se německá slova přizpůsobují ruskému zvukovému systému. 

Při přepisu slova změní zcela svojí grafickou podobu, z latinky jsou přepsány  

do azbuky. Německá slova se zapojují do ruské slovní zásoby, slova získávají nové 

afixy, nová paradigmata skloňování a časování. Upozorňuji na odlišnosti při určování 

rodu substantiv. V oddíle věnovaném slovotvorbě popisuji proces, jakým se německá 
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slova zapojují do nového lexikálně-gramatického systému. V předposlední kapitole 

popisuji stylistickou stránku německých slov, zaměřuji se hlavně na historismy a 

archaismy. V poslední kapitole týkající se sémantiky slov německého původu rozděluji 

slova podle tématických okruhů a oborů. Součástí práce je i slovník německých slov 

s českým překladem (viz. příloha) a grafy. 

 

Přínos práce 

Ve své práci jsem popsala celkový proces zapojování přejatých německých slov  

do ruského jazykového systému. Provedla jsem excerpci slov z velice obsáhlého 

slovníku, vytvořila jsem vlastní slovník německých slov s českým překladem. Německá 

slova jsem podrobila důkladné fonetické, pravopisné, morfologické a stylistické 

analýze. Všechna jazyková pravidla demonstruji na vlastních příkladech. Diplomová 

práce je přínosem, jelikož přináší propojení teoretických poznatků s praktickou ukázkou 

začlenění německých slov do ruského jazykového systému a jejich fungování. Téma 

přejatých německých slov v ruštině obohacuji o srovnávací pohled na německé 

přejímky v češtině.  
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1. Přejímání slov jako způsob obohacování slovní zásoby 
národního jazyka  

1.1 Slovní zásoba jako pojem 

 

„Slovní zásobu (lexikon) určitého jazyka tvoří souhrn všech jeho lexikálních jednotek, tj. 

jednovýznamových i vícevýznamových (polysémních) slov a ustálených slovních spojení. 

Jejich počet není v žádném jazyce přesně zjistitelný a neustále se mění.“ (Hladká, 1996, 

s.92). 

Podle Hausera tvoří slovní zásobu jazyka soubor všech slov a víceslovných jednotek, 

které se v jazyce vyskytují a které jsou v jazyce více či méně používány. Jedná se  

o takovou slovní zásobu určitého jazyka, do které spadají všechny výrazy dosud užívané 

(Hauser, 1996). 

Lexikon jazyka je v každém časovém úseku výsledkem předchozích vývojových 

procesů, které probíhají nejen v plánu lexikálním, ale i v ostatních oblastech jazyka. 

Představu o rozsahu slovní zásoby najdeme ve výkladových slovnících, nicméně slovní 

zásoba jednotlivce je o dost menší. 

Aktivní individuální slovník, výrazy, kterými člověk disponuje v mluvených i psaných 

projevech, činí asi 5 000 - 10 000 slov (Hladká, 1996). Rozsah aktivního slovníku 

samozřejmě ovlivňují další činitelé – mentální schopnosti, vzdělání, sociální zařazení 

atd. 

Pasivní slovní zásobu jedinec chápe, rozumí jí, ale běžně ji nepoužívá. Slovní zásoba 

každého jazyka má několik vrstev. Centrem, neboli jádrem slovní zásoby, jsou slova, 

která pojmenovávají a označují skutečnosti běžného života. Lexikální jednotky tvořící 

jádro patří k vývojově nejstarším a nejstabilnějším jednotkám lexikonu. Jejich důležitou 

podstatou je nemotivovanost. To však neznamená, že se nestala tato slovní zásoba 

motivací a základem pro nově vytvořená odvozená slova. Slova tvořící jádro představují 

neutrální složku slovní zásoby. Nenesou příznak citovosti nebo jiného zabarvení. Jádro 

neobsahuje tak velký počet slov, ale velkou důležitost má z hlediska frekvenčního 

využití jednotek. Na opačné straně z hlediska frekvence stojí jednotky periférie 

lexikálního systému. Do periférie řadíme, např. archaismy a historismy, kterým se budu 
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věnovat i v mé diplomové práci, v části týkající se stylistického rozvrstvení slovní 

zásoby. 

Mezi jádrem a periférií zaujímá své místo přechodová složka, která reaguje a podléhá 

dobovým změnám. Tato složka se přizpůsobuje vývoji a potřebám v komunikační sféře. 

Zahrnuje slova, jejichž užití postupně klesá, nebo naopak slova, která získávají oblibu. 

Do slovní zásoby konkrétního jazyka patří všechny výrazy, které se v daném  jazyce 

objevily. Slovní zásoba jako taková patří v současnosti k nejdynamičtějším jazykovým 

složkám. Rozvoj lidského poznání, vznik nových předmětů a jevů a současně 

probíhající vědeckotechnická revoluce obohacuje společnost o nové pojmy, které je 

nutné pojmenovat a začlenit do jazykového systému.  

V dnešní moderní době je člověk nucen pojmenovávat nové jevy, slovní zásoba se 

neustále aktivně rozšiřuje a obohacuje nově vznikajícími slovy, a protože žádný jazyk 

není izolován od ostatních, ale je ovlivněn okolním prostředím, stále více a více 

nacházíme v jazycích slova přejatá. 

 

1.1.1 Změny slovní zásoby 
 
Slovní zásoba jazyka se neustále rozvíjí, obohacuje a proměňuje několika způsoby. 

Hladká uvádí 5 způsobů proměny slovní zásoby (Hladká, 1996):  

1) tvoření nových slov – odvozování (derivace), skládání (kompozice), zkratky 

(abreviace); 

2) významové změny existujících slov - metafora, metonymie, specifikace, 

generalizace, abstraktizace, konkretizace, eufemismus, dysfemismus; 

3) vznik ustálených slovních spojení; 

4) přejímání slov (z národního jazyka, z cizího); 

5) zánik slov.  

Ve své diplomové práci se zabývám německými slovy v ruském jazyce, a tak se z výše 

uvedených 5 způsobů proměny slovní zásoby zaměřím v další kapitole na problematiku 

přejímání slov. 
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1.2 Přejímání slov  
 

Proces přejímání je nepřetržitý a trvalý. Slova můžeme přejímat mezi vrstvami jednoho 

národního jazyka, ale především slovní zásobu obohacujeme přejímáním z jazyků 

cizích. Přejímání slov z cizích jazyků tvoří v současné době jednu z nejdůležitějších 

složek v procesu rozvoje jazyka. Přejímka cizích slov probíhá na základě vzájemných 

politických, ekonomických a kulturních kontaktů mezi národy. 

Dalším důvodem přejímání jsou nové skutečnosti, které musíme pojmenovat. Doba 

přichází s novými předměty, jevy a událostmi typickými jen pro určitý prostor nebo čas. 

Člověk si musí všechny tyto jevy jazykově osvojit. Cizí slova se objevují nejen 

v odborném stylu, ale i v řeči hovorové. K nejbohatší oblasti v množství přejatého 

lexika patří oblast terminologická. Důvodem tak velkého množství přejatých slov 

z oblasti terminologické je všeobecná srozumitelnost slov mezi odborníky různých 

národů. Termíny nemají druhotné významy a zároveň je snadné tvořit od nich slova 

odvozená (např. substantivum - substantivní). 

Baranovová uvádí ve své práci názor E. Sepira, který se zmiňuje o tom, že podobně 

jako kultury, ani jazyky si nevystačí samy. Nutnost kontaktu nutí mluvčího jednoho 

jazyka vstupovat do bezprostředního nebo zprostředkovaného rozhovoru s mluvčím 

hovořícím sousedním jazykem, nebo jazykem, který je dominantní. Je zřejmé, že jazyk 

země, která je pro ostatní kulturním středem, má obohacující vliv na ostatní jazyky, 

které jsou v sousedství. E. Sepir uvádí, že tento druh ovlivňování vede k přejímání,  

např. germánské národy severní Evropy v důsledků svého obchodního nebo vojenského 

kontaktu s Římany přijaly latinské slovo pro nový nápoj – víno (lat.vinium, rus. вино, 

nem. Wein, angl. wine), (Баранова, 2003). Lexikální jednotky převzaté z jiných jazyků 

jsou v jazyce naprosto běžné, jen těžko bychom se bez nich obešli a jejich cizí původ 

v některých případech ani nerozeznáme a vnímáme slova v češtině jako česká (anděl, 

vzduch), v ruštině jako ruská ( комната, лошадь, хлеб). 
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1.2.1 Přejaté slovo/cizí slovo a výpůjčka 

 
Protějškem slov domácích jsou slova cizí, přejatá z jiných jazyků. U přejatých slov 

zůstává zpočátku jejich původní forma (pravopis, výslovnost, neobvyklé zakončení). 

Slova, která se používají často, se přizpůsobují systému jazyka, který je přebírá.  

Pojem výpůjčka je vysvětlen v Encyklopedickém slovníku češtiny, neboť jeho součástí 

je i vysvětlení termínů germanismus a internacionalismus. Autoři slovníku uvádí, že  

při jazykovém kontaktu různé intenzity dochází k přímému nebo zprostředkovanému 

převzetí jazykových jednotek nebo forem z jednoho jazyka do druhého. Výpůjčky jsou 

nejrůznějšího druhu: fonologické, morfologické, slovotvorné, syntaktické, textové, 

lexikální, pragmatické, frazeologické. V případě onomaziologických modelů mluvíme  

o kalcích, v případě lexikálních výpůjček se mluví o přejímkách (Karlík, 2002). 

Pro češtinu jsou nejvýznamnějšími výpůjčkami germanismy. Jde o nejpočetnější 

skupinu výpůjček od pračeštiny po rok 1945. Germanismy se nachází ve spisovném 

lexiku, kde jsou zastoupeny výrazy široce kulturními a technickými, najdeme je i 

v neutrálním lexiku (hedvábí, biskup, hřbitov, fara), slangu (ponk, šichta) a argotu 

(šmajznout,lajznout).  

O germanismech, které jsou hojně zastoupeny i v ruském jazyce, se zmíním podrobněji 

v dalších kapitolách. 

 

1.2.2 Pojem přejímání a typy přejatých slov v češtině 
 

„Přejímáním se v obecné jazykovědě rozumí pronikání jazykových prvků různých úrovní 

z jednoho jazyka do druhého, přičemž nejčastější a nejtypičtější je právě přejímání  

na úrovni lexikálních systémů jazyků, které se dostávají do jakékoliv formy vzájemného 

kontaktu.“(Gazda, 1990, s. 19). 

Přejímání začíná většinou přenášením slov a citátových spojení z jednoho jazyka  

do druhého beze změny pravopisu i výslovnosti. Citátové lexikální jednotky se 

postupně začleňují do morfologického systému jazyka „přejímatele“, jednotky se tak 

stávají trvalou součástí slovní zásoby domácího jazyka. Pro češtinu je charakteristická 
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tendence začleňovat přejímaná slova co nejúplněji do domácího jazykového systému. 

Při integraci se zohledňuje hláskoslovná i morfologická stránka jazyka. Podle míry 

přizpůsobení a jeho způsobu Hladká uvádí tři typy přejatých slov (Hladká, 1996): 

lexikální jednotky citátové - slova a slovní spojení si zachovávají původní pravopis a 

výslovnost, české koncovky odmítají (fair play, status quo), do této skupiny patří i 

okřídlená slova, tj.citáty různých rčení i skutečných výroků (omnia mea mecum porto); 

lexikální jednotky částečně přizpůsobené - slova doposud pociťovaná jako cizí, 

formální stránka slova (hlavně pravopisná) má více variant (computer i komputer); 

lexikální jednotky zcela zdomácnělé - přizpůsobily se zcela českému jazykovému 

prostředí, jejich cizí původ se vytratil (škola, košile).  

Odborné publikace českého jazyka jsou ve svém výkladu různorodé, např. Ludvík 

Pokorný ve své publikaci Úvod do české lexikologie uvádí rozlišení podle toho, jakým 

způsobem jazyk přijímá cizí názvy (Pokorný, 1979): 

1) přejetím se zachováním formy 

2) překladem  

 Slova přejatá se zachováním formy se různou měrou přizpůsobují domácí slovní zásobě 

v těchto typech: 

• lexikální citáty si plně zachovávají cizí hláskovou povahu (někdy i cizí přízvuk), 

např.ex libris; 

• mezinárodní slova (většinou termíny) se píší cizím pravopisem, např. ohm, watt, 

některá mají dvojí pravopis manager i manažér; 

• počeštěná slova, která cítíme jako cizí, ale jejich pravopis už je počeštěn,  

např. fejeton, šéf, komise, svetr; 

• zdomácnělá slova, u kterých zmizelo vědomí cizího původu, zcela se začlenila 

do domácí slovní zásoby po stránce hláskové, např. košile, růže, tak i 

slovotvornou skladbou, charakteristickou v zakončení, např. činže, verš; 

• počeštění mylnou (lidovou etymologií), cizí slovo není hláskově propojeno 

s domácím slovem, a tak se upraví, aby jeho nový kořen byl společný se slovem 

domácím významově blízkým, např. počeštění něm. slova Rosine na hrozinku 

přimknutím ke slovu hrozen. 
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Dalším způsobem přejímání je kalkování, tj. přesné napodobení cizího vzoru s využitím 

domácích prostředků. Kalkování probíhá v jazyce na různých úrovních, zejména jej 

nacházíme ve stylu odborném. 

Kalky: 

• slovotvorné (vytvářejí se překládáním slovotvorné struktury cizích slov), 

nejčastěji jde o slova německá (po-jem, Be-griff); 

• frazeologické (vznikají překladem struktury frazému – im Bilde sein – být 

v obraze); 

• sémantické (vznikají připojením dalšího významu podle cizího vzoru - brigáda, 

původně vojenská, pak i pracovní). 

Kombinací slov přejatých se zachováním formy a slov přejatých překladem vznikají 

tzv. slova hybridní (motosoučástka, fotosoutěž). Hybridní slova mohou být i povahy 

slangové (slibotechna), ale mohou patřit i k odborným termínům (supravodivý), 

(Hladká, 1996). 

 

1.2.3 Pojem přejímání a typy přejatých slov v ruštině 
 
 Pro srovnání s výše uvedeným termínem přejímání zmiňuji definici přejímání ruského 

lingvisty L. P. Krysina. Krysin chápe přejímání jako proces přenášení rozličných jevů 

z jednoho jazyka do druhého. Pod pojmem rozličné jevy se rozumí jednotky různých 

úrovní struktury jazyka – fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, sémantiky. 

Ve shodě s tím je nutné ohraničit termín „přejímání“ pouze na ty příklady, kdy mluvíme 

o přenášení jevů stejné úrovně, např. lexikální přejímání. (Крысин, 2004). 

Krysin rozlišuje tři základní typy cizích slov. 

1. Slova přejatá (angl. glisser – rus. глиссер, něm. Leika – rus. лейка). 

2. Exotické lexikální jednotky - slova jazyků zemí bývalého SSSR – (аксакал, 

арык, пиала) a jiných zemí (сомбреро, кимоно atd.). 

3. Cizojazyčná pronikání (latinské výrazy: dixi, ergo, horribile, angl. happy end). 

Rozdílnost mezi třemi skupinami cizích slov vnímá lingvista ve stupni jejich 

morfologického a grafického přizpůsobení jazyku, do kterého jsou přejímány, a 

systémem a procesem jejich samotného užití.  
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Krysin dále uvádí, že přejatá slova mohou být různorodá. Vyčleňuje tři druhy 

přejatých slov. 

1. Slova, která se shodují strukturou se svým cizojazyčným původcem. 

Graficky jsou slova zcela pozměněna (z latinky do azbuky). Jedná se o slova, která jsou 

přejatá z německého jazyka a některých dalších jazyků. Nevyskytuje se u nich velký 

rozdíl mezi výslovností a pravopisem, jsou obvykle nejblíže k písemné podobě 

původního cizího slova (např. лейка - něm. Leika, силос – španěl. silos). 

2. Slova, která se přizpůsobila morfologické stránce jazyka „příjemce“(např. rus. 

пикировать - něm. pikieren, angl. jeans – rus. джинс-ы). 

3. Slova s částečnou morfologickou náhradou (např. rus. шорт –ы – angl. shorts). 

Přejatá slova v bodě 2 a 3 jsou si blízká. V řadě případů dochází u těchto dvou skupin 

ke stejnému vlivu gramatických prostředků jazyka příjemce na jednotlivá slova a 

náhradu cizojazyčného afixu domácím. Přejatá slova mají své pevné lexikální i grafické 

zakotvení v novém jazyce. V exotických lexikálních jednotkách došlo pouze ke změně 

grafiky, cizojazyčná pronikání nemění často ani grafickou podobu slova. Narozdíl  

od přejatých slov si zachovávají cizojazyčná pronikání a exotické lexikální jednotky 

črty původního jazyka (Крысин, 2004). 

Definic slova přejímání (заимствование) najdeme u ruských jazykovědců ještě mnoho, 

protože ruská lingvistika se v minulém století věnovala tématu cizích slov dosti obšírně 

(např. A. Брагина: Русское слово в языках мира, И. Огиенко: Иноземные элементы 

в русском языке, Э. Ф. Володарская: Заимствование как универсальное 

лингвистическое явление).  

Na začátku minulého století ruská lingvistika pod pojem „заимствование“ zahrnovala 

jen lexikální přejímky. Až do dnešních dní přinesla každá nová kulturní vlna novou 

zásobu lexikálních přejímek. Lexikální přejímky jsou nejčastějším a nejtypičtějším 

příkladem přejímání a budu se jim ve své diplomové práci věnovat. 
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1.3 Internacionalismy  
 

 O mezinárodních slovech se zmiňuji, protože některé typy těchto internacionalismů se 

vyskytují i v mé práci, ve slovní zásobě přejaté z němčiny. Jak už bylo uvedeno 

v předchozích podkapitolách o typech přejímaných slov, patří mezi přejatá slova i 

internacionalismy, neboli slova mezinárodní. Mezinárodní slova jsou společná většině 

kulturních národů, a proto je nacházíme ve světových jazycích. Slova internacionálního 

charakteru mají své místo téměř ve všech sférách lidského dění (věda, politika, kultura 

atd.). Internacionalismy se objevují v jazyce vlivem kulturněhistorického působení 

národů. Mezinárodní slova se dělí na slova nadnárodní a z národních okruhů 

(francouzská, anglosaská, germánská, západoasijská, východoevropská atd.),  

(Šmilauer, 1982). 

 

Nadnárodní slova se rozčleňují na tři další skupiny. 

• Slova řecká a latinská (slova odvozená z latinských a řeckých základů slov). 

• Slova z vlastních jmen (jména fyzikálních jednotek, prvků, hornin, nerostů, 

rostlin). 

• Slova vázaná na jisté prostředí místní nebo časové. 

 

Slovní zásobu ruského jazyka již v minulosti obohatila slova řeckého a latinského 

původu. Na přelomu 17. a 18. století proces internacionalizace postupně sílí zejména 

v závislosti na rozšiřujících se vztazích Ruska a ostatních západoevropských zemí. 

Ve většině případů se latinská a řecká slova nedostala do ruštiny přímou cestou, ale 

prostřednictvím jiného jazyka. V roli „jazyka prostředníka“ vystupovala hlavně 

němčina a francouzština. Ve své práci se nebudu věnovat německým přejímkám, které 

mají latinský, řecký původ, nebo jsou uměle vytvořené ze základů řeckých, latinských, 

řeckolatinských. Z mezinárodních slov budu uvádět ta, která se váží k německému 

prostředí (Bundestag, Bundesrat, Reichstag), nebo se jedná o slova, která jsou 

pojmenována podle Němců (např. ohm – něm. fyzik G. S. Ohm, fuchsie – něm. botanik 

L. Fuchs, einsteinium – něm. fyzik A. Einstein, cínie – něm. botanik Zinn atd.) a stala se 
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mezinárodními pojmy. Ze slov národních okruhů uvádím ta, která v němčině vznikla, 

např. puč, ablaut, kobalt (Pokorný, 1979). 

 

1.4 Názory na přejímání 
 

Přejímání funguje na základě vzájemných kontaktů mezi jazyky a jejich kulturami. Je 

způsobeno poznáváním nových skutečností a s tím spojenou povinností je pojmenovat. 

Uživatelé jazyka zaujímají k přejatým slovům různá stanoviska. Hodnocení přejímek je 

u některých lidí kladné, druzí v nich spatřují záporný přínos pro jazyk, stanovisko může 

vyznívat i neutrálně. Český lingvista Bohuslav Havránek hodnotí skutečnost přejímání 

slov jako životaschopnost jazyka, a ne jako slabost (Havránek, 1966). I Jiří Gazda 

uvádí, že chápat přejímání slov jako nedocenění potencionálních možností jazyka je 

dávno překonané. Vzájemné kontakty států, výměna poznatků, vztahy v oblasti kultury, 

umění i politiky přináší nová pojmenování.  

„ Je třeba si uvědomit, že lexikální přejímání není důsledkem podléhání cizím vlivům, 

ale projevem životaschopnosti jazyka a jeho aktivního přístupu k novým skutečnostem a 

jejich pojmenování.“ (Gazda, 1990, s. 20).  

 

V ruském jazyce je přejatých slov více než v českém. Tento jev je ovlivněn hlavně 

historickými událostmi. V rozvoji ruského jazyka nedocházelo k tak silnému působení 

purismu jako v českém prostředí. Náš národní český jazyk byl mnohokrát v ohrožení 

ze strany německé, proto později docházelo k velmi důkladnému posuzování každého 

cizojazyčného jevu. I když ruskému jazyku se puristické tendence vyhnuly, přesto 

například i V. I. Lenin vystupoval proti zbytečnému užívání cizích slov (Gazda, 1990). 

V dnešní době vystupuje také mnoho kulturních činitelů a vědců proti nadměrnému 

užívání cizích slov, např. Maxim Krongauz (Русский язык на грани нервного срыва, 

Родная речь как юридическая проблема, Cпасатели слов). 

 

Obecně platný názor je, že cizí slovo má být přejato v tom případě, když je zdůvodněna 

potřebnost takového slova pro jazyk a když daný jazyk obohacuje.  
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1.5 Příčiny přejímání 

 
Přestože příčiny přejímání cizích slov bývají často nejasné, dochází při přejímání 

k ovlivňování různými faktory: psychologickými, společenskými, jazykovými. 

V důležité roli vystupují i věcné příčiny, neboť jazyk má potřebu pojmenovávat, pokud 

ve vlastním lexikonu nenajde potřebné označení, může využít cizích slov. K dalším 

příčinám patří mezinárodní srozumitelnost. Mezinárodní odborné názvosloví 

napomáhá vzájemnému porozumění mezi odborníky. Na opačném konci příčin je 

nesrozumitelnost jiným, kdy chceme nějaké okolnosti utajit, např. v lékařství. Hojně se 

využívá cizích slov i při zdůrazňování společenské nadřazenosti (např. francouzská 

nebo německá konverzace). Často docházelo k nahrazování domácích slov cizími (např. 

v češtině fr. pugét x kytice). Postupně tendence odlišovat se ustupovala do pozadí, 

ovšem dnes se opět vrací v podobě módního amerikanizování. Přejatých slov se užívá i 

k eufemistickému zabarvení nebo z pohodlnosti (nedostatečnost vzdělání). 

Mezi jazykové podmínky patří lehké tvoření odvozenin (od substantivum – 

substantivní) a krátkost a jadrnost cizího slova ( Šmilauer, 1982). 

 

Krysin uvádí vnitřní a vnějšní příčiny jazykových přejímek (Крысин, 1968). 

 

K vnějším autor řadí: 

• historické okolnosti (politické, vědecké, obchodní, sportovní kontakty) 

• migraci lidí 

• intenzitu styků 

• cestování jednotlivců 

• politickou a ekonomickou sílu země 

• vědecko-technický pokrok země 
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K vnit řním příčinám patří: 

• likvidace jazykových vynechávek v systému slov 

• nutnost doplnění o nový sémantický odstín významu nebo vytvoření 

emocionálního rysu 

• specializace pojmu 

 

1.6 Jak se cizí slova přejímají v češtině a v ruštině 
 
Cizí slova pronikají do jazyka osobním stykem, mluvenou formou, nebo literární 

cestou. Příchod cizinců s sebou přináší velké množství cizích představ a s tím spojených 

nových slov. Cizinci se objevovali od pradávna, například při obchodních cestách. 

Důležitou úlohu měli i misionáři. K významným kulturním střediskům patřily kláštery, 

odkud se šířila vzdělanost do širokého okolí. Zakládání měst německými kolonisty 

přispělo k rozvoji obchodu a řemesel. Docházelo k poněmčování českých měst, cizí 

termíny začaly obohacovat český jazyk. Cizí vyšší vrstvy, duchovní, šlechtici přenášeli 

svůj vliv do nového jazykového prostředí (francouzštění šlechty, poněmčování). Dalším 

prvkem, který byl důležitý pro přejímky v českém jazyce, bylo založení pražské 

univerzity (příliv cizinců) a poté doba Rudolfa II., který přál umění (příchod hudebníků, 

stavitelů, výtvarníků z řad Italů, Vlámů, Holanďanů). Pro češtinu je důležitý vliv cizího 

státního jazyka, hlavně němčiny, která do roku 1918 vládla ve státní správě, na poštách, 

u vojska. Styky s cizinou vždy přinesou příliv nových slov (vojenské výpravy, obchodní 

cesty, studijní pobyty na univerzitách). Kromě přímých osobních styků působily  

na jazyk i vlivy literární (bible, církevní literatura, odborné spisy – lékařské, historické, 

politické atd.). Vrchol přichází s rozvojem novin a časopisů, 19. století se tak stává 

důležitým literárním mezníkem, jelikož dochází k rozvoji literatury, která má  

do dnešních dní nemalou estetickou hodnotu a vzdělávací funkci (Šmilauer, 1982). 

 

V ruštině jsou vlivy obdobné, církevní vliv staroslověnštiny a řečtiny v době šíření 

křesťanství. V období Kyjevské Rusi docházelo ke střetům s turkotatarskými kmeny, a 

proto najdeme jejich vliv i v ruském  jazyce (боярин, шатёр, богатырь, жемчуг, 

кумыс, ватага, телега, ордa). Za vlády Petra I. se Rusko začalo otevírat Evropě, 
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do jazyka proniklo mnoho odborných německých termínů z oblasti vojenské a 

řemeslné, z oblasti námořní z holandštiny. Francouzský vliv šlechty najdeme ve velké 

míře i v ruském jazyce. 

 

Krysin se zmiňuje o tom, že pro mnoho lingvistů je důležitou podmínkou k přejímce 

dvojjazyčné prostředí (kontakt nositelů jazyka). Většina přejímek vzniká 

v dvojjazyčném prostředí, cizí slovo je zprvu užíváno mluvčími, kteří hovoří dvěma 

jazyky pouze v jejich prostředí a postupně se jeho užívání rozšiřuje do širší jazykové 

oblasti. Nakonec se slovo zapojuje do písemného podoby jazyka, a tak se rozšiřuje  

na obě části, písemnou i ústní (Крысин, 1968). Krysin dodává, že v dnešním světě se 

dvojjazyčnost projevuje nejen v ústním podání, ale i při čtení cizích textů (knihy, 

noviny). Dále uvádí, že dvojjazyčnost může existovat i bez bezprostředního kontaktu 

nositelů dvou rozdílných jazyků (např. čtení cizojazyčných textů, tlumočení). 

Pro zakotvení slova v novém jazykovém prostředí je však nutné splnit jazykové 

podmínky jazyka příjemce. 

1.7 Jazykové podmínky přejímání 

 
Při přejímání slov dochází k plnému nebo částečnému přizpůsobení se daného slova 

foneticko-grafickým, morfologickým a sémantickým podmínkám jazyka receptora. 

Přejímání probíhá na základě třech výše uvedených plánů. Přejímky se podrobují 

fonetickým a gramatickým vlastnostem nového jazyka, začleňují se do jeho 

slovotvorného systému, do systému skloňování a časování. Německá slova, která 

přechází do ruského jazyka, se postupně přizpůsobují zvukovému systému ruštiny, její 

slovotvorbě a sémantické rovině, kdy dochází k rozšíření nebo zúžení významu, popř. 

jeho změně. Následující jazyková pravidla jsou důležitá k začlenění cizího slova do 

nového jazykového systému: 

• podrobení cizího slova fonetickým a gramatickým prostředkům jazyka receptora 

• fonetické a gramatické osvojení cizího slova 

• přizpůsobení se gramatickým třídám jazyka příjemce 

• slovotvorná aktivita slova 
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• sémantické osvojení (uřčení významu, rozlišení významu mezi původním a 

novým jazykem) 

• pravidelné užití v řeči (Баранова, 2003). 

Některá uvedená pravidla osvojení si lexikální jednotky nemusí být povinná.  
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2. Původ přejatých slov  

2.1 Přejatá slova podle původu v ruštině  
 
Kopeckij rozděluje slova podle původu na původně ruská a slova přejatá (Kopeckij, 

1974). 

 

Původně ruská slovní zásoba  

 

Do této skupiny patří všechna slova, která byla vytvořena v ruském jazyce bez ohledu 

na etymologii jejich částí. Pod toto označení zahrnujeme slova slovanského původu 

nebo slova vytvořená na jejich základě, ale i lexika, která vznikla v ruštině na základě 

přejatých kořenů či afixů, ale i za pomoci domácích prostředků. Stará slova (мать, 

писать, бежать), slova utvořená až v ruském prostředí, např. z přejatého kořene a 

ruského sufixu (щоссей-ный) a rusko-cizojazyčné složeniny (самокритика), 

označujeme pojmem hybrid. Ke slovní zásobě, která vznikla v ruském prostředí, patří tři 

typy slov. 

1. Praslovanská slovní zásoba  

2. Východoslovanská slovní zásoba  

3. Vlastní ruská slovní zásoba  

 

1) Praslovanská slovní zásoba není příliš obsáhlá, ale nejstarší. Lexikum přešlo  

do ruštiny z praslovanštiny po jejím rozpadu v 5. - 6. století. Rozsah čítá asi 2 000 slov, 

která se váží k pojmenování základních předmětů a pojmů (Man, 1987). Většina z nich 

jsou tzv. kořenová slova: 

Substantiva (мать, отец, брат, ворона, хлеб, человек) 

Slovesa (пить, спать, нести, знать) 

Přídavná jména (белый, зеленый, молодой, злой) 

Zájmena (я, ты, он, мы, вы, кто) 

Číslovky (один, два, три, четыре) 

Příslovce (там, где, едва), předložky (в, к, у), spojky (и, а) 
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Všechny uvedené příklady existovaly, nebo doposud existují i v jiných slovanských 

jazycích (např. česky – matka, otec, pít, spát, zelený, mladý, já, ty, jeden, dva, tam, v, 

k,a). V této slovní zásobě můžeme ještě vyčlenit slova, která patří k indoevropskému 

slovnímu fondu (indoevropeismy) Tato vrstva má své kořeny ve společném 

indoevropském prajazyku (např. дом, огонь, брат, сестра, волк, роса, ночь). Pokud 

provedeme srovnání s druhými jazyky, zjistíme společný základ. 

 

2) Východoslovanskou slovní zásobu tvoří slova původu východoslovanského a 

staroruského. Objevují se ve slovní zásobě východoslovanských jazyků, v druhých 

slovanských jazycích chybí. Jejich původ se váže k období východoslovanské jednoty 

(VI. - XV. stol.), k období před vznikem ruštiny, ukrajinštiny a běloruštiny. Jejich počet 

je mnohem větší než u první skupiny. Uvedu několik příkladů (белка, дядя, пояс, 

семья, собака, хороший, знобить, сорок, девяносто). 

 

3) Vlastní ruská slova tvoří nejpočetnější vrstvu. Jejich vznik se váže k 15. století, kdy 

proběhlo rozdělení společného východoslovanského jazyka na tři samostatné jazyky – 

ruštinu, ukrajinštinu a běloruštinu. Tato slova najdeme jenom v ruském jazyce. Většina 

má odvozený původ z praslovanských nebo východoslovanských kořenů. U některých 

pojmenování se vyskytuje cizí morfém přejatý, ale celé slovo vzniklo v ruském 

prostředí za pomoci vlastních slovotvorných způsobů a prostředků. Mezi vlastní ruská 

slova musíme zahrnout podstatná jména s příponou –щик, -чик, -лка, -тельство,  

-ность (борщик, каменщик, общность), zkratková substantiva (зарплата, вуз, 

главк), slovesa tvořená sufixem od substantiva (typu сапожничать) a slovesa tvořená 

prefixálně - sufixálním způsobem (typu обезлюдеть), adjektiva zakončená příponou  

(-чатый, -чивый) a převážná většina nepůvodních předložek a spojek (благодаря, 

вроде, чтобы, этот). 
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Přejatá slovní zásoba  

 

V současném ruském jazyce najdeme velké množství slov, která byla do ruštiny 

převzata ze zemí, s kterými Rusko navázalo politické, ekonomické, kulturní, obchodní a 

jiné styky. Touto cestou pronikly do slovní zásoby cizojazyčné prvky. Nemůžeme 

takový proces považovat za negativní, protože jazyk získal schopnost vyjádřit a 

pojmenovat potřebné. Prvotní cesta přejímek probíhala ústní formou, s rozšířením 

písemnictví měla hlavní roli písemná podoba šíření. Dalším prostředkem rozšiřování a 

prohlubování procesu přejímání se stal film a rádio. Mnoho přejatých slov je z oblasti 

odborné terminologie, často jde o mezinárodní termíny. Přejatá slova se dělí na slova 

staroslověnského původu a slova přejatá z jiných jazyků. 

 

1/ Slova staroslověnského původu 

 

Patří mezi nejstarší a nejpočetnější vrstvu přejatých slov v ruštině. Staroslověnština je 

nejstarší spisovný jazyk Slovanů, který vytvořili Cyril a Metoděj při příchodu  

na Velkou Moravu v roce 863 a překládali do něho řecké bohoslužebné knihy  

pro misijní účely. Odsud se staroslověnština šířila do ostatních zemí (Bulharsko, 

Makedonie, Srbsko). V Kyjevské Rusi se objevuje v roce 988 s rozšířením křesťanství 

(Kopeckij, 1974). Později se staroslověnský jazyk na Rusi dostal pod vliv ruského 

jazyka, hlavně v podobě fonetické a lexikální a získal nový název – církevněslovanský 

jazyk. Církevněslovanský jazyk po dlouhou dobu vystupoval v roli oficiálního 

spisovného jazyka, v Rusku do 18. stol. Staroslověnská slova se odlišují od ruských 

hlavně v oblasti fonetiky, morfologie a sémantiky, rozdíly zde nebudu podrobně uvádět. 

 

2/ Slova přejatá z jiných jazyků 

 

V současné ruštině je asi 10% cizích přejatých slov. Přichází hlavě ze 

západoevropských jazyků (Man, 1987). V tomto období jsou přejímáním zasaženy 

převážně oblasti kultury, vědy a politiky. Ve 20. století dochází k postupnému vymizení 

přejímek z němčiny a francouzštiny vlivem angličtiny. V ruštině nedocházelo k tak 
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rozsáhlým národnostním snahám o čistotu jazyka jako v češtině, ve které přerůstaly tyto 

tendence až v jazykový purismus. 

 

• Přejímky z klasických jazyků (z latiny a řečtiny)  

 

Tato skupina je hodně početná, zahrnuje pojmenování abstraktních pojmů a hodně 

filosofických a politických termínů. Z řečtiny docházelo k přejímání už v 9. století buď 

přímou cestou, nebo prostřednictvím staroslověnštiny (Kopeckij, 1974). Slova z řečtiny 

mají vazbu na oblast náboženství (патриарх, поп, ангел, дьявол, икона). Velké 

množství řeckých slov se objevilo v ruštině v 17. - 19. století prostřednictvím 

západoevropských jazyků. Nacházíme mezi nimi názvy věd, kulturní pojmy ( физика, 

педагогика, драма, комедия, эпос, лирика, поэт). Z výčtu vidíme, že většina 

internacionalismů má řecký původ. Latina ovlivnila ruský jazyk méně. Hlavní změny 

proběhly v 16. - 17. století. Latinské výrazy přicházely prostřednictvím druhých jazyků 

(francouzštiny, polštiny, němčiny). Latinismy se uplatňují hlavně v oblasti vědeckých 

termínů (публикация, пропорция, конспект, аудитория, ректор, коллега), v oblasti 

politických a filosofických termínů jako v případě řečtiny (диктатура, республика, 

класс, литература, культура). Vliv latiny a řečtiny najdeme nejen ve slovech, ale i 

v přejatých slovotvorných morfémech, s jejichž pomocí tvoříme uměle nová slova 

(např. фотометр- z řec. phos=světlo a metreo =měřím), (Man, 1987). 

 

• Přejímky ze slovanských jazyků 

 

Hlavním zdrojem přejímání byla v 16. - 17. století polština (рисунок, булка, мазурка, 

кофта). Vystupovala hlavně v roli prostředníka. Ruština se obohatila i z ukrajinštiny 

(девчата, борщ, вареник, буханка). Důležitou pozici má čeština, jejíž vliv se objevuje 

už ve 14. - 16. století, kdy najdeme ve slovní zásobě ruského jazyka slova jako 

духовенство, местечко, право, способ аtd. Čeština obohatila ruštinu také v karetním 

názvosloví (черви, бубны, жлуди, и вины, туз, король, хлап). 

Na začátku 20. století ruština přebírá tělolovýchovné termíny (велескок, выдерж, вис, 

уник, свис, отбочка), některé byly ale už ve 30. letech nahrazeny ruskými, zůstala 
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slova вис а сед, která jsou dnes zastaralá. Z českých slov musím zmínit slova полька, 

робот (Man, 1987). 

• Přejímky ze západoevropských jazyků 

 

Až do 18. století pronikala slova ze západoevropských jazyků do ruštiny přes polské 

prostřednictví, situace se začala měnit až za vlády Petra I. (konec 17. století – začátek 

18. století). Začátkem 20. století však vlivem politické situace došlo k poklesu přejímání 

cizích slov, které pokračovalo i během studené války, kdy nová slova pronikala  

do ruštiny jen s obtížemi, ale koncem 20. století se ruština obohatila velkým počtem 

neologismů, které přichází ponejvíce z angličtiny: 

 

a) slova anglického původu  

 

Anglicismy se začaly objevovat v 19. a 20. století a v současné době je vliv anglicismů 

a amerikanismů tak velký, že jsou vytlačovány i dřívější slovní výpůjčky (např. starší fr. 

зкран nahradil angl. - дисплей, nem. шлягер nahrazen angl. хит). Najdeme zde hodně 

technických termínů (радар, контейнер, рельс, стенд, троллейбус) a sportovní 

terminologie (хоккей, теннис, футбол, чемпион), (Volozhina, 2008); 

 

b) slova francouzského původu 

 

Francouzština prožívala v Rusku popularitu koncem 18. století a začátkem 19. století, 

třebaže francouzská slova začala do ruštiny pronikat už za vlády Petra I. Francouzština 

byla jazykem aristokracie, mnoho ruských šlechticů mluvilo francouzsky lépe než 

rusky, stejně jako tomu bylo v češtině s postavením německého jazyka. Galicismy 

pronikly do oblasti módy (костюм, фрак, пальто, жакет), obzvláště bohatá je i 

terminologie divadelní (фойе, балет, ложа, сеанс, эстрада), francouzština ovlivnila 

názvy jídel (котлета, рагу, кафе, соус, салат, пюре), z francouzského jazyka byly 

přejaty i vojenské termíny(арсенал, маршал, батальон, кавалерия), (Man, 1987); 
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c) slova italského původu 

 

Italský původ mají termíny z oboru umění a hudby, které přešly jako internacionalismy 

i do ostatních jazyků, např. альт, бас, тенор, аллегро, рондо, либретто, опера, 

ария, балкон, барокко; 

 

d) slova španělského původu 

 

Ke španělským slovům patří pojmenování гитара, серенада, сигара, какао, томат; 

 

e) slova holandského původu 

 

Tyto výrazy jsou v menšině, váží se hlavně k námořní terminologii (компас, штурвал, 

матрос, флот, флаг); 

 

f) slova německého původu 

 

Germanismy pronikly do ruštiny nejintenzivněji od 18. století ve spojení s vládou  

Petra I. Slova patří hlavně k technickým termínům (верстак, кран, шлагбаум, 

штанга, шприц) nebo vojenské terminologii (фельдмаршал, гроссмейстер, штаб, 

гауптвахта). Podrobněji se zmíním o německých slovech v dalších kapitolách. 

 

2.2 Přejatá slova podle původu v češtině  
 
Pro srovnání s ruským jazykem uvádím podkapitolu týkající se českého přejímání slov a 

jejich původu. 

Přejatá slova podle původu lze dělit na slova  

A. mezinárodní:  

• nadnárodní (internacionalismy ve vlastním smyslu)  

• slova z národních okruhů 
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B. slova přejatá ze sousedního jazyka (němčiny) 

C. slova přejatá ze slovanských jazyků (Pokorný, 1979). 

 

V porovnání s jinými slovanskými jazyky, např. s ruštinou, je češtině vlastní velká 

archaičnost slovní zásoby, zejména její spisovné podoby. Čejka uvádí, že tato vlastnost 

je pravděpodobně i důsledkem raného vzniku spisovného jazyka, který upřednostnil 

starší stav. Čeština převzala a udržela si prakticky celý praslovanský slovníkový fond, 

ve kterém najdeme i původní indoevropské jádro, z něhož přejala čeština většinu.  

„…vedle toho do ní přešly i dávné paralely a výpůjčky baltoslovansko-germánské (tisíc, 

vládnutí), slovansko-germánské (kotel, pánev, sklo, buk, peníze, kníže, kněz), 

slovanskogermánsko-indoíránské (zlato) a slovansko-indoíránské (sám, bůh, bohatý), 

dále se předpokládá, že čeština zachovala i výpůjčky z neznámých evropských jazyků 

předindoevropského období (železo, olovo, kapr, kůň, beran, smrk, jedle, olše),“ 

(Čejka, 1992, s. 37). 

V období velkomoravském fungovala na našem území jako hlavní jazyk liturgický i 

literární staroslověnština. Její vliv na češtinu se uplatňuje hlavně později, kdy se český 

jazyk posunuje z ústního podání do písemné spisovné podoby. Staroslověnština 

zanechala v nejstarších českých památkách řadu lexikálních jednotek, které se ale do 

dnešních dní nedochovaly. V 9. a 10. století vyplňovala staroslověnština funkci 

zprostředkujícího jazyka, jehož pomocí přešla do češtiny slova z němčiny (půst), 

z latiny (kmotr, křest, kříž) a z řečtiny (pop, sobota). Do češtiny byla přejímána řada 

slov latinských (doktor, kříž, herbář, termín) a řeckých (demokracie, parabola, patos). 

Latinská a řecká slova patří ke slovům mezinárodním. Z dalších národních jazyků se 

uplatňuje francouzština, která obohatila češtinu slovy z doby rytířské (princ, páže), 

z doby ludvíkovské, 18. stol., (markýz, aféra) a pojmy z oblasti módy (baret, blůza, 

manžeta). Italština se projevila v českém jazyce ve sféře hudební (duet, forte soprán), 

angličtina ve sféře sportovní (fotbal, hokej, tenis), počítačové (computer/komputer, 

byte/bajt, hardware, software). Ze španělštiny si čeština osvojila následující slova (např. 

armáda, tango, albatros), z portugalštiny (zebra). Z exotických jazyků uveďme 

arabštinu (alkohol, káva, trafika), turečtinu (jogurt, klobouk, tasemnice), hindštinu 

(džungle, jóga), (Hladká, 1996). 
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Slova přejatá ze slovanských jazyků 
 
V českém jazyce zaujímají důležité místo přejatá slova ze slovanských jazyků. 

Výpůjčky se začaly objevovat v době obrozenecké ( konec 18. stol. a začátek 19. 

století), aby se vyvážil vliv německého jazyka. Celý tento proces se stal projevem 

jazykové politiky, která se snažila obohatit a počeštit slovní zásobu našeho jazyka. 

Slovanská slova jsou rozšířena hlavně v jazyku básnickém a v přírodopisném 

názvosloví. Mezi typické příklady patří polština (báje, otvor, půvab, věda), slovenština 

(jihnout, sklepení, služka, zbojník), srbochorvatština (četa, junák, snacha). Hlavní roli 

při obohacování slovní zásoby měla ruština. V Jungmannově době se čeština obohatila 

ruskými slovy (chrabrý, příroda, šíje, vzduch), ve 20. století se jejich počet rozšířil 

vlivem kulturních styků (bohatýr, bezpartijní, kozák, samovar, step, trojka). Po roce 

1945 se pod vlivem ruštiny objevila další nová slova (brigáda, prověrka, učiliště), 

(Pokorný, 1979). 

 

 Slova přejatá ze sousedního jazyka (němčiny) 
 
Slova pronikala do češtiny také sousedským stykem, hlavně vlivem přistěhovalců 

(řemeslníků atd.) a působením cizojazyčných vyšších vrstev (měšťanů a šlechty). 

Na češtinu působil německý jazyk, ze kterého přejala nejvíce slov. Důvody rozšíření 

germanismů jsou dány nejen zeměpisnou polohou obou států, ale i módností němčiny, 

která u české šlechty panovala. Německy mluvili kolonisté přicházející do Čech, ti zde 

svůj jazyk rozšiřovali. Počátky spadají už do dob rozvinutého feudalismu, kdy začal 

obrovský příliv německých řemeslníků, horníků a zemědělců. Šlechta vojensky 

posilovala, stoupal hospodářský význam měst. Největší rozvoj slovní zásoby se projevil 

v oblasti vojenské (dýka, felčar, flint, hejtman, kolba), řemeslné (fortel, hoblík, klempíř, 

ponk, šichta), textilní (fěrtoch, flauš, hadr, kanafas, krejzl). Němčina fungovala také 

jako zprostředkovatel přejetí z jazyků jiných (brýle, knedlík, šunka). Hodně přejatých 

německých výrazů má v češtině i záporné konotace (biflovat, brak, flinkat se, herka, 

klempírovat, truc).  

Některé přejímky vystupují v pozici hanlivých synonym k českým výrazům (cimra-

světnice, frajle - slečna, ksicht – obličej, kšeft – obchod), (Pokorný, 1979). 
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2.3 Funkce a zánik přejatých slov 
 

Přejatá slova plní funkcí vyplňovaní. Objevují se v jazyce v případě, že ve slovní zásobě 

k novému jevu neexistuje odpovídající domácí jazykový ekvivalent. Pokud se 

v národním jazyce objeví nesrovnalosti a nemožnosti pojmenovat danou skutečnost, 

využívá jazyk cizí slovní zásobu. 

Označuje-li slovo běžné skutečnosti, přizpůsobuje se domácímu jazyku.  

„Ne všechna přejatá slova podléhají změnám ve stejné míře. Nemění se (nebo aspoň 

nemají se měnit) slova citátová, málo se mění slova vázaná na jisté prostředí. Ani slova 

mezinárodní se příliš nemění. Zato slova zdomácnělá podléhají změnám pronikavým. 

V nespisovných vrstvách  jazyka (v nářečích, ve slangu) se mění slova mnohem více než 

v jazyce spisovném. Změny jsou hláskové, slovotvorné, tvaroslovné a významové.“ 

 (Šmilauer, 1982, s. 130).  

 

Mezi slova, která si udržují cizí původ, patří výrazy označující cizí reálie. Tyto výrazy 

se pak používají v souvislosti s cizím prostředím (борщ). Slova cizího původu se 

uplatňují také jako synonyma, kdy napomáhají zdokonalení, upřesnění informace. 

Hojně jich je využíváno ve sféře terminologické.  

Zánik přejatých slov může souviset s módní vlnou, která odezněla nebo se změnou 

společenského rozvrstvení. Slova pak ztrácí svůj smysl a mizí. Nejvíce se v jejich 

zániku projevují kulturní změny (zánik rytířství, cechovního zřízení, ruční výroby, 

feudalismu). Proti cizím jazykovým vlivům v češtině dříve velkou měrou působily i 

puristické snahy, které se snažily jazyk očistit od nedomácích vlivů. Čeština se bránila 

německým jazykovým prvkům. Ze spisovného jazyka byla vytlačena některá slova 

německá, která se ve starší době běžně užívala, např. fedrovat, foch, kšaft, plac. Snahy  

o počešťování slov mezinárodních už nedosáhly takového úspěchu. Cizí slovo, které 

bylo vyhoštěno ze spisovného jazyka slovem domácím, dožívá často velmi dlouho 

v jazyku obecném. 
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3. Historie přejímání slov z němčiny do ruštiny 
 

První německá slova se objevují v ruštině již ve 13. století, kdy byl na pobřeží 

Baltského moře založen Řád německých rytířů, se kterým navázalo ruské obyvatelstvo 

obchodní spojení, docházelo ovšem také k vojenským střetům. I ve 14. století vliv 

němčiny neustává, jelikož Novgorod začal obchodovat s německou hanzou. Slova 

z ostatních západoevropských jazyků pronikají do ruštiny později, až v 16. století. 

Velkou úlohu měl při přejímání germanismů polský jazyk, který se stal jazykovým 

zprostředkovatelem mezi němčinou a ruštinou. Důvodem jeho postavení byla nejen 

geografická poloha, ale i jeho kulturní a ekonomicko-politická úroveň v 16. století a 

začátku 17. století. Z přejatých slov uvedu několik příkladů (панцирь, бурмистр, 

бунт, гетман, ротмистр, штурм, цехмистр). Role polského jazyka jako 

prostředníka upadá na začátku 18. století, neboť s nástupem vlády Petra I. byly 

provedeny reformy ve všech oblastech státního aparátu, armády, ekonomiky a kultury. 

Petr I. se obrátil k západní Evropě, zval do Ruska řemeslnické mistry a specialisty 

z různých odvětví. Příliv cizinců v Rusku způsobil seznámení se s ostatními 

západoevropskými jazyky přímo, role „polského prostředníka“ již nebyla nutná. 

Upřesněme, že ne vždy přecházela německá slova cestou polskou, germanismy se 

objevovaly v ruštině i přímou cestou od německých obchodníků, řemeslníků, vojáků. 

Nadšením z cizí vojenské taktiky se rozšířila na Rusi vojenská terminologie (лагерь, 

квартирмейстер, вахмистр).  

V polovině 16. století, s rozšířením knihtisku v Rusku, se začíná šířit terminologie 

polygrafická. Na konci 17. století a v první polovině 18. století se obrovskou měrou 

stupňuje počet německých slov v ruštině. Docházelo k završení Petrových reforem. 

Přejatá slova přicházela z několika různých oblastí. 

 

• Administrativní – administrativní aparát Německa patřil ve své době 

k nejuspořádanějšímu a nejlépe organizovanému (бухгалтер, камергер, 

полицеймейстрер, маклер, граф, гофмейстер, камердинер). Všechny výrazy se 

mezi obyvatelstvem rychle rozšířily.  
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• Vojenská – oblast vojenství se obohacovala z francouzských a německých 

vzorů, neboť Německo mělo výbornou armádu. Francouzská terminologie 

přicházela do ruštiny přes němčinu (маршал, лафет, бомбардир), původně 

německé vojenské termíny (гауптвахта, цейгауз, фельдмаршал, 

фельдфебель, гетман). 

• Technická – лот, клапан, цех,  анкер, крейцкопф.  

• Řemeslná – верстак, вакса, дратва, цинубель, už v 17. století vzniká v Rusku 

žargon různých řemeslníků (ševcovský, truhlářský atd.). 

• Umělecká – блик, кунсткамера, капельмейстер, танцмейстер. 

• Běžného života – вафля, крендель, лацкан, футляр, кегли, кухмистер. 

• U námořní terminologie převažuje vliv holandštiny a angličtiny, ale některá 

slova námořní terminologie mají původ německý (брандер, вест, лот, 

фальшборт, фальшкиль).  

 

V době Petra I. tak docházelo nejen k přejímání nových slov, ale některá pojmenování 

již známých předmětů byla vytěsněna novými západoevropskými výrazy, 

např. виктория (lat. victoria) místo победа, анштальд (něm. Anstalt) místo мерa 

(Виноградов, 1982). 

Styk se západní Evropou měl vliv nejen na způsob života, ale i na módu a výchovu 

hlavně ve vyšších společenských kruzích. Příliv nového zahraničního zboží přinesl i 

nové cizí názvy, mezi kterými se kromě francouzských a polských objevují i německá 

slova. Vznikají nové formy frazeologické (на голову побить неприятеля – aufs Haupt 

schlagen). Móda v užívání cizích slov zapříčinila vznik barbarismů. Akademický 

slovník cizích slov vysvětluje pojem barbarismus jako lingvistický prostředek (cizí 

slovo, gramatický obrat, frazeologismus) nevhodně přejatý z jiného jazyka nebo podle 

cizího jazyka vytvořený (Petráčková, 1997). Vznikly za účelem rozšiřování slovní 

zásoby. Jejich velký přiliv nastal v ruštině v 18. a 19. století. Na jejich základě se pak 

vytvořil jakýsi žargon, propletení německých a francouzských slov, který se užíval 

hlavně v šlechtických kruzích. Jejich styl se jevil v nesrozumitelnosti ostatním vrstvám 

obyvatelstva, a proto se v jazyce nevžily a přestaly se postupně užívat. Proti 

barbarismům a nadměrnému užívaní cizích slov bojoval i sám Petr I. Jelikož se 
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ekvivalenty pro cizí slova někdy těžko hledají, uchylovali se překladatelé 

k francouzským nebo německým kalkům (Tomanová, 1961). 

 

V 18. století po skončení Petrových reforem uplatňoval německý jazyk na ruský jazyk 

ještě několik desetiletí velký vliv. Mezi západoevropskými jazyky dodávajícími nová 

slova zaujímal přední místo. Důvodů k čelnímu postavení bylo několik: neustále se 

rozvíjející kulturně-společenské vztahy, příchod německých kolonistů  

do Ruska, ruská účast v sedmileté válce (1756-1763) proti pruským vojskům a 

v neposlední řadě měla velký vliv německá literatura. Ve druhé polovině 18. století 

německý vliv postupně slábl a první místo v jazykovém ovlivňování a přejímání získal 

jazyk francouzský. Přemíra francouzského vlivu vyvolala koncem 18. století a 

počátkem století 19. puristické tendence, které zbrzdily i přejímání z německého jazyka.  

 

V 19. století není počet nových slov z němčiny už tak velký, hlavním jazykem 

přejímání zůstává francouzština, za kterou následuje angličtina a němčina. Výjimečné 

postavení francouzštiny souvisí se slovní zásobou, kterou ruštinu obohacuje, jedná se 

hlavně o odborné termíny. Z němčiny si ruština převzala v tu dobu slova každodenního 

života, nebo speciální termíny, které se vázaly na rozvoj kapitalistického průmyslu 

v Rusku ve druhé polovině 19. století, např. ягдташ, туш, кельнер, бутерброд, 

клякса, книксен, лейтмотив, рейс, абзац, вентиль, букса, шайба (Martysiuk, 1978). 

Dále se obohatila syntaktickými konstrukcemi, např. obraty doslovně přeloženými 

z němčiny (коротко и ясно – kurz und klar, делать кого-н. несчастным – jemanden 

unglücklich machen). 

 

Na konci 19. století a na začátku 20. století se v ruštině s rozvojem kapitalismu a 

vědecko-politických teorií objevilo mnoho nových cizích slov z oblasti společensko-

politické a sociálně-ekonomické terminologie. Přejímky patřily především 

k mezinárodním pojmům. Podstatné změny v ruské slovní zásobě přišly v období  

po Velké říjnové revoluci roku 1917. Politické změny, změny životního stylu 

napomohly ke ztrátě mnohých německých slov, která se týkala úřadů, funkcí, titulů, 

společenských a každodenních záležitostí kapitalistické společnosti.  
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Mnohá z nich přešla v ruštinu ještě za vlády Petra I. ( např. егермейстер, брандмайор, 

куртаг, юнкер, унтер-oфицер). Tyto výpadky zastaralých německých slov vůbec 

nenarušily ruskou slovní zásobu. V 30. letech 20. století přinesly nové poměry  

ve společnosti a industrializace nová slova. Z němčiny se přejímají hlavně slova 

z oblasti techniky (грейфер, клемма, абзетцер, демпфер, флигельшлаг). V době 

druhé světové války se objevují vojenské termíny, v této době není ovšem vliv němčiny 

tak velký, protože nenávist ruského obyvatelstva vůči fašistům německým vlivům brání. 

Někdy dochází k odstraňování již zažitých slov pocházejících z němčiny a jejich 

nahrazování ruskými. Další velký rozmach německých slov přichází v 60. letech 20. 

století vlivem vnitropolitických změn v Sovětském svazu, který se dostává 

v technickém rozvoji  

na přední místo. Z technické německé terminologie proudí do ruštiny nová slova 

(зенкер, кельма, зейгерование, веркблей, штокверк).V dnešní době prvenství 

v obohacování ruské slovní zásoby zaujímá angličtina, stejně je tomu i v češtině.  

Na závěr uvádím několik dalších oblastí, které se obohatily německými slovy: 

botanická, divadelní, gastronomická, geologická, geografická, literární, metalurgická, 

hudební, chemická, lékařská, poštovní, sportovní, stavební, zoologická. 
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4. Fonetická a grafická adaptace německých slov v ruském 
jazyce 

4.1 Fonetická a grafická stránka německých slov v ruském jazyce  
 

Německý a ruský jazyk patří každý k jinému fonetickému systému. Uplatňují se v nich 

pro ně typické souhláskové a samohláskové fonémy. „ Foném je minimální zvukový 

prvek schopný rozlišovat samostatné jednotky významové (slova, tvary 

slova).“(Kr čmová, 1996, s. 25). Foném jako abstraktní jednotka se v řeči realizuje 

v podobě fónů, konkrétních zvuků jazyka, hlásek. Některé německé hlásky, např. h, ö, 

ü, jsou pro ruštinu cizí, a tak se slovu přiřadí nejvhodnější fonetický znak ruského 

jazyka. Německá slova se včleňují do ruského fonetického systému a přebírají jeho 

zákonitosti, např.u samohlásek v slabé pozici probíhá redukce, asimilace u souhlásek, 

ztráta znělosti u znělých souhlásek na konci slova, zjednodušení skupiny souhlásek. Při 

přejímání se německá slova začleňují do ruského zvukového systému. Fonologické 

vlastnosti německých samohlásek – otevřenost, zavřenost, délka a krátkost, se v ruštině 

neuplatňují, protože ruština takovou fonologickou stránku u samohlásek nemá. Rozdíly 

v systému hlásek se odráží nejen ve fonetické podobě, ale i v pravopise německých 

přejatých slov. Slova změní zcela svojí grafickou podobu, z latinky jsou přepsány  

do azbuky. Pro zásadu přepisu německých hlásek a jejich spojení, není v ruštině 

jednotná norma.  

 

Přepis slov se ustanovil na základě ruské výslovnosti těchto slov, méně často na základě 

pravopisu původního jazyka. 

„ Ruská ustálená výslovnost přejatých slov však často bývá hodně vzdálena skutečné 

výslovnosti toho nebo onoho slova v jeho jazyku mateřském.“ (Kopeckij, 1946, s. 134). 

Na pravopisnou stránku má vliv i jazyk „prostředník“, např. něm. schleifen přešlo do 

ruštiny prostřednictvím polštiny (szlifować), ruská podoba slova ovlivněného polštinou 

vypadá takto - шлифовать. Většina slov, která byla přejata v 19. století a později, se 

vyslovují podle slova originálu a na základě tohoto pravidla se píší ruskými písmeny 

(např. траур – něm. Trauer, бремсберг - něm. Bremsberg , шайба - něm. Scheibe). 

Kolísání v pravopise přejímek je ovlivněno také tím, jakou cestou se slova do ruštiny 
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dostala – písemně nebo ústně. Pokud přešlo slovo do jazyka ústní cestou, píše se podle 

slyšené podoby (např. штоф – něm. Stoff). Při ústním přejímání dochází ke změně 

jednotlivých zvuků a někdy i celých tvarů slova. Když je slovo převzato z písemné 

podoby, zůstane v něm podoba originálu zachována (např. пфенниг- něm. Pfennig). 

Cesta přejímání z písemné podoby znamená pro slova větší stabilitu a ustálenost 

podoby.  

4.1.1 Výslovnost a přepis německých samohlásek v ruštině  
 
Samohlásky přejatých slov odpovídající stejným ruským protějškům se přepisují 

příslušnými ruskými písmeny /а, о, у/. Samohlásky, které v ruském fonetickém systému 

chybí, se přepisují takovými ruskými samohláskami, které co nejlépe odpovídají 

německé výslovnosti. Výjimku činíme u slov, která zdomácněla a zcela se přizpůsobila 

ruské výslovnosti.  

Německý fonetický systém má 17 samohlásek (14 monoftongů a 3 diftongy).  

Tabulka monoftongů (Martysiuk, 1978, s. 13) 

 

Německé samohlásky mají kvantitativní (opozice kvantity délka/krátkost) i kvalitativní 

charakteristiku (otevřenost/ zavřenost ). Tyto fonologické opozice se uplatňují pouze  

u hlásek v silné pozici pod přízvukem, kde mohou vystupovat jako krátké, nebo dlouhé, 

otevřené, nebo zavřené. Fonologický příznak hlásek v silné pozici je v písmu často 

označen grafickým znakem. Německé samohlásky ztrácí při přejímání své 
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charakteristiky. Ruština má pouze 5 samohlásek, narozdíl od němčiny nemá opozici 

kvantity, otevřenost, zavřenost. Při přejímání se u německých slov projevuje grafická 

asimilace. Latinka germanismů se mění na cyrilici, probíhá transliterace, přepis 

z jednoho hláskového písma do jiného. Uvedu příklady substituce německých 

samohlásek, uvedené příklady slovíček vychází z mého celkového přehledu 

germanismů. 

 

1/ Německé samohlásce [u], [u:] odpovídá ruská [у] , někdy se přepisuje jako [ю] 

• Brustwehr - бр[ý]cтвер 

• Druse - др[ý]за 

• Ruksack - р[ю]кзак. 

2/ Německé samohlásce [o:], [Ǥ ] odpovídá ruská [o] 

• Bohrer - б[ó]р 

• Gross - гр[о]cc 

• Krone - кр[ó]на. 

3/ Německé samohlásce [a:], [a] odpovídá ruská [a] 

• Halstuch - г[á]лстук 

• Lager - л[á]герь 

• Schlacke - шл[a]к. 

Na těchto třech samohláskách se potvrzuje pravidlo, že pokud jsou samohlásky 

německých slov totožné s ruskými samohláskami, přepisují se adekvátními ruskými 

písmeny. 

 

Pokud se objeví v přejatých slovech samohlásky, které jsou ruštině cizí, přepisují se 

přibližnými ruskými samohláskami podle německé výslovnosti. 

 

4/ Německé samohlásce [ø:], [œ] (grafický znak ö) odpovídá ruská [e], někdy po měkké 

souhlásce ruské [o] 

• Körner - к[é]рнер 

• Schöffe - ш[é]ффен 

• Schnörkel - шн[ó]ркель. 
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5/ Německé samohlásce [e:],[ǫ] odpovídá ruská [e], která zachovává měkkost 

předcházející souhlásky 

• Senker - з[é]нкер 

• Kegel - к[é]гль 

• Lehn - л[e]н. 

Někdy je předcházející souhláska tvrdá 

• Decke - д[э0]ка 

• Deckel - д[э0] кель. 

6/ Německé samohlásce [ǫ], [ǫ:] (grafický znak ä) odpovídá ruská [e] nebo [a] 

• Dämpfer - д[э]мпфер 

• Jäger - [e]герь 

• Wächter - в[á]хтер. 

7/ Německé samohlásce [y:], [y] (grafický znak ü) odpovídá ruská [y] nebo[ю]nebo [и] 

• Brüderschaft - бр[ý]дершафт 

• Düne - д[ю]на 

• Perückenmacher - пар[и]кмахер. 

8/ Německé samohlásce [i:], [i] odpovídá ruská [и] 

• Flint - фл[и]нт 

• Kittel - к[и0]тель 

• Riegel - р[и]гель. 

 

Německé dvojhlásky 

 

9/ Německé dvojhlásce [æ] (grafický znak ei nebo ai) odpovídá ruská [ей], někdy [aй], 

která je blízká ústní podobě 

• Bereiter - бер[éй]тор 

• Reiter - р[э0 и е0]йтер (někdy se vyskytuje i více variant) 

• Scheibe - ш[áй]ба. 

na začátku slov se grafický znak ei označuje [эй] 

• Eisenstein - [Эй]зенштейн 
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• Einstein - [Эй]штейн. 

10/ Německé dvojhlásce [ao] (grafický znak au) odpovídá ruská [ay], [яу] 

• Blockhaus - блокг[áy]з 

• Hauptwache - г[áy]птвахта 

• Umlaut - умл[áy, яу]т. 

11/ Německé dvojhlásce [Ǥ ø] (grafický znak eu, äu) odpovídá ruská [eй] 

• Kreuzkopf - кр[éй]цкопф 

• Vorläufer - форл[éй]фер 

• Feuerwerk - ф[éй]ерверк. 

 

Zdvojené samohlásky, které označují v německých slovech délku se při přepisování  

do ruštiny zachovávají nebo zjednodušují 

• Maar - маар 

• Staatssekretär - cтатс-секретарь. 

V některých případech se objevují dvě varianty výslovnosti: бундесвер [вэ0 и ве0], гнейс 

[нэ0 и не0], зейгеровать  [зэ и зе], зильберглет  [бэ и бе], зильбергрош [бэ и бе], 

форель [ре0 и рэ0]. 

 

4.1.2 Výslovnost a přepis německých souhlásek v ruštině 

 
Většina německých souhlásek odpovídá příslušným souhláskám ruským, i když jejich 

výslovnost se často poněkud liší. Zcela se shodují souhlásky: b, d, f, k, m, n, p, r, t. 

Na konci slova u znělých souhlásek může dojít ke ztrátě znělosti koncové souhlásky, 

např. Spund – шпунт. Některé souhlásky jsou pro ruštinu cizí: h, střední l. Většina 

ruských souhlásek má dvě podoby – měkkou a tvrdou. Německé souhlásky mohou být 

měkké nebo tvrdé v závislosti od fonetického okolí (hlásek v sousedství). V následující 

tabulce je celkový přehled německých souhlásek, kterých je 18 (Martysiuk, 1978, s. 13). 
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Substituce německých souhlásek je znázorněna na slovech, která budou uvedena i 

v příloze, v celkovém seznamu germanismů.  

 

1/ Německé souhlásce [p] odpovídá ruská [п], [п´] 

• Paneel - [п]анéль 

• Pappe - [п]апка 

• Perlmutter - [п´]ерламýтр. 

2/ Německé souhlásce [b] odpovídá ruská [б], [б´] 

• Bohrer - [б]ор 

• Blitz - [б]лиц 

• Bürgermeister [б´]ургоми0стр. 
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3/ Německé souhlásce [t]odpovídá ruská [т], [т´] 

• Torf - [т]орф 

• Truppe - [т]рýппа 

• Stift - ш[т´]ифт. 

4/ Německé souhlásce [d] odpovídá ruská [д], [д´] 

• Druse - [д]рýза 

• Dunst - [д]унст 

• Düne - [д´]юна. 

5/ Německé souhlásce [k] odpovídá ruská [к], [к´] 

• Korn - [к]орн 

• Kammerherr - [к]амергéр 

• Kittel - [к´]и0тель. 

6/ Německé souhlásce [g] odpovídá ruská [г], [г´] 

• Grossbuch - [г]россбýх 

• Gardine - [г]арди0на 

• Gilde - [г´]и0льдия. 

7/ Německé souhlásce [f] (grafický znak f , v)odpovídá ruská [ф], [ф´] 

• Falc - [ф]альц 

• Vorsatz - [ф]óрзац 

• Föhn - [ф´]ен. 

8/ Německé souhlásce [v] (grafický znak v, w) odpovídá ruská [в], [в´] 

• Wacht - [в]áхта 

• Visier - [в´]изи0р 

• Wint - [в´]инт. 

9/ Německé souhlásce [s] odpovídá ruská [с], [с´] 

• Strich - [с]трик 

• Skorbut - [с]корбýт 

• Siemens - [с´]и0менс. 
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10/ Německé souhlásce [z] před samohláskou (grafický znak s) odpovídá ruská [з], [з´] 

• Salband - [з]áльбанд 

• Absatz - аб[з]áц 

• Silberglätte - [з´]и0льберглет. 

11/ Německé souhlásce [ƒ] (grafický znak sch) odpovídá ruská [ш] 

• Scheibe - [ш]áйба 

• Schiene - [ш]и0на 

• Schiefer - [ш]и0фер. 

12/ Německá souhláska [h] nemá ruský protějšek, v ruštině se nahrazuje [г], [г´], méně 

často [х]. Stejnou náhradu s písmenem г užívají i latinská slova v ruském jazyce 

• Hofmeister - [г]офмéйстер 

• Hülse - [г´]и0льза 

• Beethoven - Бет[х]овен. 

13/ Německé souhlásce [х] (grafický znak ch) odpovídá ruská [х], [х´] 

• Wacht - вá[х]та 

• Schacht - шá[х]тa 

• Abstrich - áбштри[х´]. 

14/ Německé souhlásce [j] odpovídá ruská [й]. Transkripce cizojazyčného j má 

složitější charakter, v ruštině se také přepisuje podle jeho výslovnosti v přejatém slově, 

např. fr. journal – журнал. Na morfologickém švu ve složených slovech se přepisuje 

podle výslovnosti pomocí samohlásek (ю, я, е) a oddělujícího ъ, což umožňuje 

vyslovovat samohlásky jako na začátku slova s hláskou j. (Kopeckij, 1946) 

• Jodler - [й]óдлер. 

15/ Německé souhlásce [m]odpovídá ruská [м], [м´] 

• Makler - [м]áклер 

• Marke - [м]áрка 

• Mörtel - [м´]éртель. 
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16/ Německé souhlásce [n] odpovídá ruská [н], [н´] 

• Nagel - [н]áгель 

• Nickel - [н´]и0кель 

• Nixe - [н´]и0кса. 

17/ Německé souhlásce [l], která je pro ruštinu cizí, protože jde o tzv.evropské střední l,  

odpovídá ruská [л] nebo [л´] 

a) [л´] vystupuje před [и], [е] 

• Lehn - [л´]ен 

• Linse - [л´]и0нза 

• Leitmotiv - [л´]ейтмоти0в. 

V některých cizích slovech se tato zásada porušuje a místo měkkého l se vyslovuje 

střední l, např. реле, суфле Podle nejnovějších výzkumů střední l v ruštině mizí a 

neužívá se (Martysiuk, 1978). 

b) [л] vystupuje před [а], [o], [у] 

• Lager - [л]áгерь 

• Locke - [л]óкон 

• Kluppe - к[л]упп. 

Dochází také k tomu, že pravidla psaní l před samohláskami zadními nebo předními se 

poruší, střední l je nahrazeno měkkým l, např. Glanz - глянец, u některých slov se 

v různých slovnících vyskytují odlišné varianty, např. Umlaut -ум[л] аут, ум[л´] аут. 

Z tohoto jevu (dvojí možnosti psaní) vyplývají dvě tendence. První odpovídá záměně 

středního evropského l před zadní samohláskou tvrdým [л]. Druhá vychází 

z akustického zvuku, snaží se, aby ruské náhradní l plně odpovídalo cizojazyčnému 

znění hlásky l, proto volí variantu [л´], např. Glanz - г[л´] анец, Schlag - ш[л´] аг. 

c) hláska [l] na konci německých slov se mění hlavně v měkké [л´], málokdy v [л], 

třebaže normy povolují obě možnosti 

• Wechsel - вékcе[л´] 

• Ventil - венти[л´] 

• Rolle - ро[л]. 
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18/ Německé souhlásce [r] odpovídá ruská [р], [р´] 

• Rakel - [р]áкель 

• Rolle - [р]ол  

• Reise - [р´]ейс. 

 

Skupiny německých souhlásek a jejich přepis 

 

1/ Skupině souhlásek pf odpovídá ruské [ф] 

• Pfeife - [ф]айка 

• Pfand - [ф]ант 

• Pfeffer - [ф]ефер, 

nebo ruskému [п] 

• Waldschnepfe - вáльдшне[п], 

nebo zůstávají zachovány obě německé souhlásky pf i v ruštině пф 

• Sumpf - зум[пф] 

• Kreuzkopf - крéйцко[пф]. 

2/ Skupině souhlásek tz odpovídá ruské [ц] 

• Lätzchen - ла[ц]кáн 

• Absatz - абзá[ц] 

• Blitz - бли[ц]. 

3/ Skupině souhlásek tsch odpovídá ruské [ч] 

• Kitsch - ки[ч] 

• Putsch - пут[ч]. 

4/ Skupině souhlásek ks, cks, chs, x odpovídá ruské kc 

• Schuhwachs - вá[kc]a 

• Klecks - кля0[кс]а 

• Wechsel - вé[кс]ель. 
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5/ Skupině souhlásek st odpovídá ruské шт, ст. Spojení souhlásek шт není pro ruštinu 

typické, charakterizuje slovo přejaté 

• Abstrich - áб[шт]рих 

• Strich - [ст]рик 

• Backstein - бак[шт]éйн. 

6/Skupině souhlásek sp odpovídá ruské шп 

• Singspiel - зи0нг[шп]иль 

• Pressspan - пресс[шп]áн 

• Raspel - рá[шп]иль. 

 

Zdvojené souhlásky a jejich přepis 

 

V němčině slouží zdvojené souhlásky k označení krátké výslovnosti předcházející 

samohlásky a vyslovují se jako jednoduché, a ne jako zdvojené souhlásky. V ruštině je 

tomu naopak. Zdvojené souhlásky označují ve většině případu dlouhou výslovnost 

souhlásky. V ruském pravopisném systému je vždy zdloužená výslovnost souhlásky 

v písmu označena. Každá dlouhá souhláska je charakterizována jejím zdvojením. 

Zdvojené souhlásky se v ruském jazyce nevyslovují na konci slov a před následující 

souhláskou. Pravopis zdvojených souhlásek v přejatých slovech se neřídí přesnými 

pravidly, v mnoha případech pravopis kolísá, např. Kluppe – клупп и клуп, Grossbuch – 

гроссбух и гросбух. (Martysiuk, 1978). Ruština zachovává při přepisu z němčiny 

zdvojené souhlásky u vlastních jmen (Grimm - Гримм, Leasing - Лессинг), 

po přízvučné slabice (Gruppe - группа, Trasse - трасса). Dále se zachovávají  

ve slovech, ve kterých se jedná o morfologické složení (např. комментарий). Naopak  

u podstatných jmen obecných se zdvojené souhlásky uprostřed slova i na konci většinou 

zjednodušují (např. Watte– вата, Griffel – грифель), (Kopeckij, 1946). 



 48 

Na základě způsobu přepisu do ruštiny je možné rozdělit slova německého původu  

na čtyři základní typy. 

 

 1/ Nejvíce rozšířená jsou přejatá německá slova, u kterých je zvuková i psaná podoba 

v ruštině shodná se zvukovou podobou v němčině. Tyto pojmy přešly do ruštiny 

převážně ústní formou, a proto si zachovaly fonetický pravopis, lze ho označovat také 

jako fonologický: 

 

• Фура – Fuhre 

• Зумпф - Sumpf 

• Траур - Trauer 

• Абцуг – Abzug. 

 

2/ Do druhé skupiny patří přejatá slova, u kterých se zvuková i psaná podoba v ruštině 

shoduje s psanou podobou v německém jazyce. Tato slova přešla do ruštiny převážně 

písemnou cestou. Jejich výslovnost odpovídá psané podobě: 

 

• Пфенниг – Pfennig 

• Талер – Taler 

• Рейхсрат – Reichsrat 

• Путч – Putch. 

 

3/ Do třetí skupiny řadíme slova, u kterých nelze přesně přepsat německou podobu  

do ruštiny, protože ruština nemá některé samohlásky a souhlásky (viz. úvodní část): 

 

• Дюза – Düse 

• Галстук – Halstuch 

• Зельц – Sülze 

• Фен – Föhn. 
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4/ Poslední skupina je dosti obsáhlá. Patří do ní slova, která již v ruštině zdomácněla a 

přizpůsobila se ruské výslovnosti. Slova se tak zcela odlišují od původního německého 

výrazu. Do této skupiny také řadíme slova, která byla přejata ústní formou a zkomolena 

lidovou etymologií, tzv.zatemňování motivovanosti slova. 

„ V důsledku zastření skutečné motivovanosti bývá slovo někdy mylně vztaženo k jiné 

formálně i významově blízké jednotce, s níž není nijak geneticky spjato, tzv. lidovou 

etymologií.“ (Krčmová, 1996, s. 68). 

Jako podskupinu do tohoto oddílu vřazujeme slova přejatá prostřednictvím třetího 

jazyka, který jejich podobu ovlivnil. V ruštině se stala nejdůležitějším „jazykem 

prostředníkem“ při přejímání německých slov polština. Fonetická podoba ruských slov 

se přibližuje té polské. 

Ukázky slov přejatých přes polštinu: 

 

• Рыцарь – rycerz - Ritter 

• Ратуша – ratusz - Rathaus 

• Фольварк – folwark - Volwerk 

• Фант – fant – Pfand. 

 

Také němčina může fungovat jako „jazyk prostředník“, např. slovo фазан je původem 

z řečtiny (phasianos ornis), ale do ruštiny přešlo prostřednictvím němčiny (Fasan). 

V některých případech může jedno slovo přejít do jazyka dvěma cestami: přímo i 

prostřednictvím. Např. něm. Bürgermeister bylo přejato do ruštiny jako бургомистр, 

přes polštinu jako бурмистр. Totéž slovo může přejít do jazyka i ze dvou přímých 

zdrojů, např. perské slovo saraj  přešlo do ruštiny jako сарай z turečtiny a 

z francouzštiny jako сераль. Objevují se i příklady, kdy z jednoho jazyka je převzato 

slovo v různém časovém období. Nejedná se o dvě formy jednoho slova, ale o dvě různá 

slova, např. germánské slovo pond – фунт bylo přejato do ruštiny v formě пуд, 

z němčiny přešlo slovo фунт, které mělo původní podobu pond, později změněnu na 

Pfunt (Реформатский, 2000). 
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Zkomolená slova lidovou etymologií jsou: 

 

•  Лобзик – Laubsäge 

•  Стамеска – Stemmeisen 

•  Галтель - Hohlkehle 

• Верстак – Werkstatt. 

 

4.2 Fonetická a grafická stránka německých slov v českém jazyce 
 

Pro srovnání uvádím zapojování německých slov po stránce fonetické a grafické  

do české slovní zásoby. V důsledku puristických snah nenajdeme ve spisovné češtině 

tolik výpůjček z němčiny jako ve spisovné  ruštině. Německá slova přešla do obecné 

češtiny, objevují se v hojné míře v oblasti řemeslnické, v řemeslnickém názvosloví a 

v řemeslnickém slangu, kde se udržela dodnes (např. fortel, hoblík, ponk, majznout). 

Obecná čeština patří mezi interdialekty. 

„Označení „obecná čeština“ se užívá v české tradici již poměrně dlouho. Jako 

„obecné“ byly (a v běžném povědomí jsou i dnes) hodnoceny především jednotlivé 

výrazy, které užíval „obecný lid“, tedy lidé bez vyššího vzdělání. „Obecná čeština“ 

v tomto pojetí stála v protikladu k „vyšší“ kultivovanější češtině spisovné.“ (Daneš, 

1997, s. 165). 

Jako obecné jsou označovány výrazy krajově omezené a obecně užívané v projevech 

běžně mluvených. Šmilauer uvádí, že  

při přejímání německých slov se hlásky německého jazyka, kterými čeština 

nedisponuje, nahrazují nejbližšími zvukově podobnými českými hláskami  

(Šmilauer, 1982). Takový postup volí i ruština. Při přepisu se vycházelo hlavně  

ze zvukové podoby německých slov. Jelikož se slova přejímala z různých německých 

nářečí, byla jejich výslovnost rozdílná už v němčině. Přejímky se přizpůsobily českému 

pravopisu, např. rajz – Reise, štok – Stock, flaška – Flasche.  

Hlásky ü,ö odpovídají českému i, e ( Münze- mince, Gröschel – grešle), německým 

dvojhláskám ei, ai odpovídá české ej, aj (Mummerei – mumraj, Schleuse – slang. 

šlajsna), diftong au odpovídá českému ou (Schraube – šroub, Laube – loubí). Spojení 
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hlásek pf dává f (Pfuscher – fušer, Pfosten – fošna). U některých slov už německý 

původ necítíme ( huť – Hütte, talíř – Teller, vata – Watte). 
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5. Morfologická a slovotvorná adaptace německých slov 

v ruském jazyce 

5.1 Morfologická stránka německých slov ruském jazyce  
 

„Morfologie je součástí gramatiky a pojednává o slovních druzích z hlediska jejich 

forem a významů těchto forem.“  (Rusínová, 1996, s. 227). 

Pojmem forma jsou označovány všechny podoby slova, všechny jeho tvary, které se ve 

větách používají. Forma slova má dvě části: tvarotvorný základ (část společná všem 

tvarům slova) a morf. Morfem se rozumí nejmenší útvar realizovaný v textu, který má 

ustálenou formu i význam. Všechny morfy, které vyjadřují jeden druh významu, 

nazýváme morfémy (Rusínová, 1996). Kopeckij definuje morfologii jako jazykovědnou 

disciplínu, která se zabývá slovem z hlediska jeho složení a která podává podrobnou 

charakteristiku gramatických možností slova. Předmětem zájmů morfologie jsou slovní 

druhy a gramatické kategorie slovních druhů. Kopeckij uvádí, že se do morfologie řadí 

také slovotvorba, neboť některé části slova mohou určovat různé gramatické kategorie 

(Kopeckij, 1976). Objevuje se i druhý názor, který řadí slovotvorbu k lexikologii, 

protože pomocí částí slov je možné vytvářet nová slova. Slovotvorba se dnes často 

vnímá jako zvláštní lingvistické odvětví. 

O slovotvorných změnách u německých slov v ruštině se zmíním v rámci této kapitoly, 

protože morfologie je součástí gramatiky a při gramatickém osvojení německých slov 

v ruském jazyce se mění cizojazyčné koncovky a formy rodu. Slova získávají nové 

afixy, nová paradigmata skloňování a časování. 

Mezi nejvíce přejímaná slova z německého jazyka patří podstatná jména. 
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5.1.1 Kategorie rodu u podstatných jmen 
 
Podstatná jména 

 

Podstatná jména slouží k označení různých entit, tj. osob, zvířat, věcí, nebo dějů. 

Německá i ruská substantiva mají stejné gramatické kategorie: rod, číslo i pád. Česká a 

ruská substantiva mají ještě kategorii životnosti. Němčina i ruština používá odlišných 

forem k určení gramatických kategorií. 

 

Kategorie rodu 

 

Gramatický rod substantiv je určen soubory deklinačních koncovek. Při syntaktické 

shodě se vyjadřuje také koncovkami adjektiv, zájmen, číslovek a slovesných tvarů, 

které se k podstatnému jménu vztahují. V ruštině a němčině je způsob určování rodu 

odlišný. Ruština používá u podstatných jmen systém koncovek, němčina má více 

způsobů. 

 

Určování gramatického rodu v němčině: 

 

• členy, např. der Abwehr, die Absatz, das Zeughaus, 

• koncovkami u mužského rodu –er, -el, -en, u ženského rodu –e, -ung, -

in, u středního rodu – chen, -lein, -nis, 

• významem – k mužskému rodu patří slova označující osoby mužského 

pohlaví (der Fuhrmann, der Feldscher, der Balletmeister), názvy 

světových stran, dní, měsíců a hor (der Norden, der Montag, der Elbrus), 

k ženskému rodu patří slova označující osoby ženského pohlaví, názvy 

stromů, názvy letadel a lodí ( die Frau, die Linde, die Boeing), 

ke střednímu rodu patří názvy mláďat, jazyků, zpodstatnělé infinitivy 

(das Kuken, das Deutsch, das Leben).  
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Význam slova nelze považovat za zásadní při určování rodu, protože v jazyce existuje 

dost výjimek (např. die Hohe Tatra – Vysoké Tatry, der Ahorn – javor, der Condor). 

Rozhodující roli při určování rodu v němčině má vždycky člen. 

 

Ruština a její způsob určování rodu: 

 

Hlavní místo při určování rodu v ruštině zaujímají koncovky podstatných jmen (1.pád 

substantiv). K mužskému rodu patří podstatná jména s nulovou koncovkou v 1. pádu 

• zakončená na tvrdou souhlásku (верстак, гарт, абзац), 

• zakončená na měkkou souhlásku (флигель, герой, зверь), 

• zakončená na samohlásky –a, -я (дедушка, дядя, Саша). 

K ženskému rodu náleží podstatná jména, která jsou 

• zakončená na samohlásky - a, -я (стена, улица, земля), 

• zakončená na měkkou souhlásku s nulovou koncovkou (ткань, соль, ночь), 

k tomuto typu patří i podstatná jména ženského rodu s koncovkou –жь/-шь 

(брошь, ложь, мышь).  

Ke střednímu rodu patří substantiva  

• s tvrdou souhláskou v základu zakončená v 1. p. na –o (окно, крыло, лицо), 

• s měkkou souhláskou v základu zakončená v 1. p. na –e (море, горе, училище), 

• s koncovkou –мя (имя, племя, бремя), 

• nesklonná (пальто, метро, бюро). 

 

Zařazení podstatných jmen k jednotlivým rodům mohou určovat nejen koncovky, 

formální ukazatel, ale také sémantická stránka slova. I v ruštině se slova označující 

osobu mužského pohlaví řadí k mužskému rodu, třebaže formálně jsou zakončena  

na koncovky –a, -я (юноша, дядя, слуга). Existuje několik výjimek z výše uvedených 

pravidel – nesklonná podstatná jména ženského rodu atd. 

Přejatá německá podstatná jména se začleňují nejvíce k mužskému a ženskému rodu, 

jelikož jde v převážné většině o konkrétní podstatná jména, a těm odpovídá mužský a 

ženský rod. Střední rod je tak využíván minimálně. Na určení rodu přejatého slova a 

jeho zařazení do nového jazykového systému má vliv formální stránka slova, jeho 
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koncovky. Sémantická stránka je druhořadá. V rámci rodu u německých přejatých slov 

se vydělují dvě hlavní tendence – rod přejatých substantiv se mění, nebo zůstává  

beze změny. Jednotlivé možnosti budu demonstrovat na příkladech. 

 

Rod mužský 

 

1/ Německá substantiva mužského rodu si v ruštině svůj rod zachovávají, např. 

aбвер, абзац, абзетцер, бунт, бор, блиц, блик, блицкриг, брандер, брандмайор, 

бургграф,  бутерброд, бухгалтер, вашгерд, вахтер, вексель, вест, гаулейтер, 

глинтвейн,  горст, гофмейстер, граф, гроссватер, камергер, камердинер, кельнер, 

керн, кухмистр, пудель, почтмейстер, рейтер, ригель, талер, фенхель, флянец, 

флигель, фурман, цуг, шлагбаум, шлам, шпахтель, шпиц. 

 

V rámci přejímání některá německá slova mužského rodu přejímají ruské koncovky, 

např. Glanz – глянец, Reiter – рейтар (vedle podoby рейтер), Staatsekretär - статс-

ceкретарь, Lätzchen – лацкан. V některých případech může u přejatých slov dojít  

ke ztrátě koncovky, např. Marxismus – марксизм, Silbergroschen – зильбергрош, nebo 

dojde ke změně celého slova, např. Simshobel – зензубель, Schlagbohrer – шлямбур, 

Schnittlauch - шнитт-лук. 

 

2/ Německá substantiva mužského rodu mění v ruštině vlivem sématiky svůj rod (málo 

případů) Sporn – шпора (významem blízké ke slovu подкова), Schirm – ширма (vliv 

rus. slova рама), Keil –кайло, кайла (pracovní předměty žen., střed. rod), Klecks- 

клякса, Kegel – кегля, Kolben – колба (název nádobí v ruštině ženský rod), (Martysiuk, 

1978). 

 

Rod střední  

 

Německá substantiva středního rodu přechází v ruštině mezi maskulina. Tento přesun je 

možný, protože v němčině mají substantiva nulovou koncovku a tu si ponechávají i 

v ruštině, řadí se k ruským maskulinum, která mají také nulovou koncovku,  
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např. блокгауз, гроссбух, бутерброд, горн, галстук, гаф, визир, аксельбант, 

альпеншток, вергельд, веркблей, верк, гарт, дюраль, иох, зингшпиль, кронглас, лен, 

лейтмотив, лот, мольберт, позумент, почтамт, фольварк, флютвет, фейерверк, 

футор, футляр, циферблат, эндшпиль, швертборт, штокверк, гезенк, мундштук, 

миттельшпиль, флинтглас, цинк, нейзильбер, ледерин, перлон, вентиль. 

Německá podstatná jména v ojedinělých případech přechází k ženskému rodu,  

např. Schuhwachs – вакса, Waldhorn - валторна, Fräulein – фрейлина, Fischbein – 

фижма. 

 

Rod ženský 

 

1/ Německá substantiva ženského rodu si v ruštině zachovávají svůj rod. Feminina, 

která mají v němčině koncovku –e, jsou v němčině ženského rodu a tento rod 

zachovávají v mnoha případech i v ruštině. Koncový sufix –e se mění na –a, který je 

typický pro ruská substantiva ženského rodu, např. 

Allmende – альменда, Linse – линза, Stockrose – штокроза, Berme – берма, Blende – 

бленда, Gardine – гардина, Hülse – гильза, Gilde – гильдия, Bükse – букса, Zange – 

цанга, Fuhre –фура, Scheibe – шайба, Schiene – шина, Schlichte – шлихта.  

 

U některých slov došlo při přejímání k přetvoření slova, např. Ziehklinge – цикля, 

Schraubzwinge – струбцина, Pappe – папка, Scharmante Katharine – шарманка. 

 

Objevují se i příklady slov s koncovkou –я, Fuchsie – фуксия, Bodmerei – бодмерея, 

Zinnie – цинния, Buchhalterie – бухгалтерия. Německá podoba se sufixem –e může 

mít při zachování ženského rodu v ruštině koncovku na měkkou souhlásku,  

např. Gastrolle – гастроль, Forelle – форель. 

 

V některých případech se rod zachová, ale původní německá podoba je s nulovou 

koncovkou, např. Bucht – бухта,  Wacht – вахта, Form – фурма, Kunstkammer – 

кунсткамера. 
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2/ Německá substantiva ženského rodu mění v ruštině svůj rod. Německá feminina 

s nulovou koncovkou a jiným sufixem než -e (např.–ung) přechází automaticky 

k mužskému rodu, který má v ruštině také nulovou flexi, např. Brüderschaft – 

брудершафт, Zeitnot – цейтнот, Brandmauer – брандмауэр, Schrift – шрифт, 

Fuchtel – фухтель, Drossel – дроссель, Werkstatt – верстак (změna struktury slova), 

Losung – лозунг, Brustwehr- бруствер. 

 

Rod mění i německá feminina zakončená na –e, v ruštině přecházejí k mužskému rodu a 

koncovka odpadá. Německá substantiva ženského rodu se pak stávají maskuliny 

s nulovým sufixem, např. Stufe – штуф, Schlange – шланг, Schlacke – шлак, 

Schablone – шаблон, Binde – бинт, Schnecke – шнек, Schleuse – шлюз,  Strecke – 

штрек, Stufe – штуф, Sülze – зельц, Reise – рейс, Spritze – шприц, Spitze – шпиц, 

Schanze – шанец, Jagdtasche – ягдташ, Schleife – шлейф. 

 

Podstatná jména nesklonná 

 

Podstatných jmen nesklonných, která ruština přejala, je jenom několik, např. каско, 

ландо, ура, наци, гестапо, цирлих- манирлих (v jiném významu je příslovcem), фрау, 

фрейлейн. Podstatná jména nesklonná фрау, фрейлейн mají v němčině rod ženský a 

střední, die Frau patří k femininum podle sémantického označení osoby ženského rodu 

a das Fräulein má střední rod podle koncovky –lein, v ruštině se obě substantiva 

zařadila k ženskému rodu podle sémantického příznaku (označují osoby ženského 

pohlaví).  

 

Kolísání v rodě  

 

V některých případech přejatých slov není přesně určen jenom jeden typ rodové 

přináležitosti, slovo má rodů několik, jedná se o tzv. kolísání v rodě. Uvedu několik 

příkladů variant rodů, např. der Backenbart – бакенбард(m.), бакенбарда(f.),  

die Banknote – банкнот(m.), банкнота(f.), die Hohlkehle – галтель (m., f.), 

 die Georgiene – георгин(m.), георгина(f.), der Keil – кайла(f.), кайло(n.), die Tefteli 

– тефтель(m.), тефтеля(f.). 
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5.1.2 Kategorie čísla u podstatných jmen 

 
Kategorie čísla 

 

Substantiva mají schopnost vyjadřovat svými formami množství. Vztah k jednotlivým 

předmětům, nebo k mnohosti předmětů a jevů se promítl v gramatickou kategorii čísla. 

K vyjádření singularity a plurality využíváme soubor singulárových a plurálových 

koncovek, které slouží i k určení pádu a rodu. Se singulárovou nebo plurálovou formou 

podstatného jména se shodují formy příslušných adjektiv, zájmen, číslovek a sloves, 

vytváří tak syntaktické vztahy. Podstatná jména nesklonná mají číslo podle shody. 

Singularitu a pluralitu vyjadřují hlavně substantiva označující počitatelné předměty. 

Některá substantiva se vztahují k nepočitatelným substancím jako např. jména látková, 

významy abstraktních názvů, vlastností a dějů. Specifickou skupinu tvoří jména 

hromadná (singularia tantum). Jsou nositelem pouze singulárové podoby, ale označují 

soubory počitatelných jednotlivin. Protikladem jsou jména pomnožná (pluralia tantum), 

která mají pouze plurálovou podobu, neboť označují pojem, který je složen z více částí 

téhož druhu (Rusínová, 1996). Němčina a ruština určují u substantiv gramatickou 

kategorii čísla, jednotné a množné. Němčina vyjadřuje gramatickou kategorii čísla 

dvěma způsoby.  

 

• Jednotné číslo vyjadřuje formou prvního pádu substantiv a jim odpovídajícího 

členu, např. der Mann, die Frau, das Kind. 

• Množné číslo určuje pomocí speciálních sufixů odpovídajícího členu  

pro množné číslo a přehlásek, které ve většině případů množné číslo 

charakterizují, např. der Mann – die Männer; das Haus – die Häuser. 

 

V ruském jazyce se formy jednotného a množného čísla vyjadřují jenom pomocí 

koncovek. Formální příznak jednotného čísla se shoduje s rodovým příznakem  

(např. ранец, рама, кайло). Určování gramatické kategorie čísla je v obou jazycích 

odlišné, jak uvádí předchozí informace. Tvar a význam čísla se v ruštině určuje pomocí 

formálních příznaků přejatého slova. Přejatá substantiva mají podobu nominativu 
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singuláru původního jazyka. Ostatní pády, paradigma substantiva, se tvoří ve shodě 

s ruským morfologickým systémem. V některých případech německé podoby 

množného čísla vystupují v ruštině jako tvary singuláru, např. něm. die Klappe,  

mn. č. die Klappen – rus. клапан, něm. die Spiessrute, mn. č. die Spiessruten – rus. 

шпицрутен, něm. die Locke, mn. č. Locken – rus. лоскен), (Martysiuk, 1978). 

 

V množném čísle se vyskytují pro všechny rody koncovky – и, - ы, ( дроссели, гурты, 

линзы) nebo podoba s přízvučnou koncovkou –á, -я0. (вахтера, кренделя). Podstatná 

jména zakončená v singuláru na –ин vyjadřují množné číslo koncovkou –e (гражданин 

– граждане), příklad ze svého slovníku jsem nenašla, proto uvádím jiný. Koncovky –á, 

-я0 se objevují u přejatých německých slov jako paralelní koncovka k – и, - ы,  

např. штабели – штабеля, фельдшера – фельдшеры, бугели – бугеля, дупеля - 

дупели, дизеля - дизели, егеря - егери. Tvary s koncovkou  –á, -я0 mají převážně 

hovorový charakter nebo patří k profesnímu žargonu (hantýrce), např. фельдшеры – 

фельдшера (hovor.), вентили – вентиля (profesionalismus – odborné pojmenování 

spojené s určitou profesí, názvy předmětů), дроссели- дросселя (profes.), дюбели – 

дюбеля (profes.), швеллеры – швеллера (profes.). Koncovka může rozlišovat i význam 

slov, např. лагеря – vojenské, pionýrské tábory, лагери – společenskopolitické skupiny, 

флигеля – křídla budovy, флигели – starodávný klávesový instrument, вахтера –  

do revoluce označení pro staršího hlídače, вахтеры – hlídači. 

 

Některá substantiva mají podobu jenom singuláru, nebo jenom plurálu. 

 

Podstatná jména jenom v singuláru: шарлах, шифер, шихта, шлихта, шлам, шрот, 

штоф, фарт, бастр, вест, торф, траур, трасс, фирн, гвалт, глянец, аншлюс, 

рейнвеин, рапс, скобурт, штык, шнитт-лук atd. 

 

Podstatná jména jenom v plurálu: шоры, рейтузы, гастроли (j.č. гастроль je 

zastaralé). 
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5.1.3 Kategorie pádu u podstatných jmen 
 
Kategorie pádu 

 

Pády určují funkci substantiva ve větě. Mohou být předložkové i bezpředložkové. 

Substantiva se skloňují různým způsobem, čeština si vyčleňuje vzor v rámci skupiny, 

naopak ruština má tři typy skloňování podle rodu a koncovek. Nikdy však neskloňujeme 

každé slovo jinak, slovo vřazujeme do skupiny, která má stejné tvary. Kategorii pádu 

má němčina i ruština. Oba jazyky označují přímým pádem nominativ, který plní ve větě 

funkci subjektu, je mu přisuzován obsah predikátu. Nepřímými pády, které určují 

vedlejší členy ve větě (přívlastek, předmět, příslovečné určení), jsou zbývající pády. 

Mezi ruským a německým jazykem je rozdíl v počtu pádů, 6 ruských a 4 německé. 

Němčina nahrazuje chybějící ruské pády (5., 6.) genitivem nebo akuzativem. Protože 

německá pádová deklinace je chudá, přikládá se pádovým koncovkám malá funkce.  

Při určování pádů se klade největší důraz na člen podstatných jmen, který se skloňuje. 

Naopak ruský jazyk vyjadřuje paradigmatiku pádů pomocí koncovek. Ruština rozlišuje 

tři typy skloňování: 

• K prvnímu typu patří podstatná jména mužského a středního rodu zakončená  

na –o, -e, maskulina s nulovou koncovkou a s koncovkou –й. Jednotlivé pády 

mají následující koncovky: pод .-a/я, дат. –y/ю, твор. -oм/ём/eм, предл. –e/-y, 

akuzativ má u neživotných podstatných jmen stejné koncovky jako nominativ,  

u životných substantiv se 2. p. rovná 4. pádu. 

• K druhému typu patří podstatná jména ženského rodu zakončená na –a, -я, 

podstatná jména všeobecného rodu. Koncovky jednotlivých pádů: pод. -ы/и, 

дат. –е, вин. –y/ю, твор. -oй/ёй/ей, -ею/ою, предл. –e/-и.  

• Ke třetímu typu patří podstatná jména ženského rodu s nulovou koncovkou,  

s kmenem na měkkou souhlásku nebo sykavku (ж, ш, ч, щ). Zakončení jsou 

následující pод., дат. –и, вин. –0, твор.- oй/ёй/ей, -ю, предл. –и  

(Kopeckij, 1976). 

 V každém typu skloňování existuji výjimky, které zde neuvádím. 
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Koncovky množného čísla se liší pouze v 1. a 2. pádě. Akuzativ má u neživotných 

podstatných jmen stejné koncovky jako nominativ, u životných substantiv se 2. p. rovná 

4. pádu. 

Им. п. муж. а жен. р. -ы/-и, сред. и муж. р. –a /я, род. муж. p. –ов, -ев, -ей, сред. и 

жен. р. -ей, дат. –ам/-ям, твор. -ами/ями, предл. -ах/ях. 

Německá podstatná jména přejímají pádové koncovky ruské, kromě nesklonných 

podstatných jmen, která jsem uvedla už v oddíle týkajícího se rodu substantiv. 

Pádové varianty mohou u podstatného jména souviset s dvěma rody, např. банкнотов и 

банкнот (maskulinum, femininum), бакенбард и бакенбардов (maskulinum, 

femininum). 

 

5.1.4 Přídavná jména a slovesa  
 
Přídavná jména  

 

Ruská adjektiva patří mezi ohebný slovní druh, který můžeme skloňovat. 

Pojmenovávají vlastnosti substancí (osob, zvířat, jevů). Přídavná jména dělíme  

na jakostní (качественные) a vztahová (относительные). Jakostní vyjadřují vlastnosti 

substancí, vztahová kromě vlastnosti předmětu i vztah k dalšímu předmětu nebo ději. 

Narozdíl od ruštiny německá adjektiva nemají zvláštní sufixy, forma adjektiva je stejná 

jako adverbia. Přídavná jména v němčině se skloňují jenom v přísudku. Němčina nemá 

přídavná jména přivlastňovací (Dreyer, 1996). Při přejímání německých adjektiv se 

k německému základu přidávají ruské přípony, např. barisch – барический, pauschal – 

паушальный. Některá přídavná jména jsou odvozená z německých podstatných jmen, 

např. die Ampel – ампельный, die Kammwolle – камвольный.. V některých případech 

je od německého adjektiva vytvořeno v ruštině podstatné jméno, např. matt – мат, 

blind – блинт. 
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Slovesa 

 

Slovesa vyjadřují stavy, procesy a změny stavů. Patří mezi ohebné slovní druhy, 

v ruštině i němčině je můžeme časovat. Při přejímání bylo prostřednictvím němčiny 

přejato do ruštiny hodně latinských, řeckých internacionálních sloves nebo sloves, která 

byla z latinských a řeckých základů odvozena, např. градуировать, пассивировать, 

агитировать, капитулировать atd. Dále jsou to slovesa s mezinárodními 

komponenty, např. арго-, био-, термо-, гидро-. Při vlastní excerpci slovníku jsem 

s nimi nepracovala, nebudu se jim ve své práci věnovat a uvádět je mezi příklady. 

Uvádím pouze přejatá slovesa, která Krysin označuje jako neodvozená  

od cizojazyčných slov. Slovesa v němčině mají koncovku –ieren, tato koncovka se 

v ruštině mění na –ировать (např. градировать, группировать, алитировать 

трассировать).Ve většině sloves sufix –ир mizí a zůstává pouze sufix –ова/-ева,  

např. cпринцевать, рихтовать, шуровать, штопать, шпиговать, шпаклевать, 

фехтовать, футеровать, панировать, паковать, зейгровать, вербовать, 

штурмовать. 

 

Zástupci ostatních slovních druhů, které jsem vyexcerpovala, jsou zastoupeny jedním, 

dvěma slovy, např. příslovce – цирлих – манирлих, kvalifikující přísudek- швах, 

slovotvorný komponent, součást složenin - эрзац-, лейб-, обер-, částice - фон, 

citoslovce – ура, марш, фасс. 

 

5.2 Slovotvorná stránka německých slov v ruském jazyce 
 
Slovotvorné změny přejatých slov  

 

V němčině i v ruštině se vyskytují slova jednoduchá a slova složená. Německá slova se 

zapojují do nového lexikálně-gramatického systému. Přejímají nové sufixy a prefixy. 

V němčině je nejčastější způsob tvoření nových slov skládání a v ruštině odvozování. 

Při přejímání byla německá slova převzata v základním tvaru, tj. v nominativu 

singuláru. Německá odvozená slova se nepřejímala. Ruština si vytvářela z přejatých 



 63 

slov vlastní za pomocí vlastních sufixů podle ruských slovotvorných zákonů a modelů, 

např.шабер – шабрить, бинт – бинтовой, бинтовать, бляха – бляшка, бляшный, 

брак – браковать, бракодел, глянец – глянцевый, глянцевать, футляр - футлярчик, 

футлярный, юнкер – юнкерский, шельма – шельмец, шельмовской, шельмовать, 

ширма – ширмочка, ширменный, шкаф – шкафик, шкафчик, шкафной, шкафный, 

шлифовать – шлифовальщик, шлифовальный, шлифовка, шлифование. 

Na těchto příkladech vidíme, že od substantivních základů ruština vytváří nejen 

substantiva, ale i adjektiva a verba.  

 

Složeniny patří v němčině k nejproduktivnějšímu typu tvoření slov, proto se vyskytují i 

mezi přejatými slovy. Podoba složenin byla přejatá z němčiny, složeniny nebyly 

vytvořeny v ruském jazyce. V němčině byly jednotlivé části složenin samostatným 

celkem, který měl svůj význam, v ruštině se stávají nedělitelnými. Přejaté složeniny 

jsou v ruštině kompaktní, nečlenitelné, složeniny vystupují jako jedno slovo,  

např. - Butter/brot – бутерброд, Buch/halter – бухгалтер, Wunder/kind – вундеркинд, 

Pack/haus – пакгауз, Ziffer/blatt – циферблат, Kegel/bahn – кегельбан, Werk/blei – 

веркблей, Jagd/tasche – ягдташ, Vor/satz – форзац, Vor/deck – фордек, Kur/tag – 

куртаг, Kur/ort – курорт, Kron/werk – кронверк, Kron/glas – кронглас, Kron/zirkel – 

кронциркуль, Feld/febel – фельдфебель, Stock/werk – штокверк, Feuer/werk – 

фейерверк, Brand/meister – брандмейстер, Wald/schneppe – вальдшнеп, 

Kunst/kamer – кунсткамера, Bohr/stange – борштанга, Bundes/bank – бундесбанк, 

Perück/macher – парикмахер. 

Přejaté německé složeniny si zachovávají v ruštině svoji německou podobu a 

nepřejímají ruský kompoziční vokál –o, -e, který mají ruské substantivní složeniny.  

 

5.3 Morfologická a slovotvorná stránka německých slov v českém 
jazyce 
 
V češtině se u většiny přejatých slov z němčiny zachovává stejný rod, jako byl ten 

německý, např. makléř – der Makler, štáb – der Stab, rota – die Rotte, standarta – 

 die Stantarte. Z uvedených příkladů vyplývá, že u ženského rodu dochází ke změně 

koncovky –e na –a, stejný proces probíhá i v ruštině. Podstatných jmen středního rodu 
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bylo do češtiny přejato minimálně. Změna rodu probíhá většinou u maskulin, která jsou 

zařazena k femininům, stejně jako je tomu v ruském jazyce, např. der Spachtel – 

špachtle, der Stollen – štola, der Span – špona. V jazyce se objevuje i opačný přechod, 

německé femininum přechází v češtině k maskulinu, např. die Schraube – šroub, 

 die Schnecke – šnek, die Punze – punc. Podstatná jména středního rodu se mění hlavně 

na maskulina, např. das Fürtuch – fěrtoch, das Pfand – fant, das Geschäft – kšeft 

(Tomanová, 1961). Čeština stejně jako ruština přejímala slova v základním tvaru a 

vytvářela si od nich odvozeniny. Substantiva se slovotvorně upravují, aby je bylo 

možné skloňovat, např. Klotz – klocek, Hobel – hoblík, Tasche – taška. Také přídavná 

jména i slovesa přebírají české koncovky, např. pauschal – paušální, werben – 

verbovat, hobeln – hoblovat. 
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6. Stylistická charakteristika německých slov v ruském jazyce 

6.1 Stylistická stránka německých slov ruském jazyce  

„ Jazykový styl je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových prostředků, 

který se uplatňuje při genezi textu. Stylistika je jazykovědná disciplína, která styl studuje 

a na základě analýzy jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitostí stylizace 

jazykových projevů. Jako každá z jazykovědných disciplín má i stylistika svou 

paradigmatiku a syntagmatiku. Paradigmatiku stylistiky tvoří soubor stylových 

vlastností výrazových prostředků, syntagmatiku spojování výrazových prostředků 

tvořících stylovou stránku textu.“ (Čechová, 1997, s. 9 – 10). 

Výrazové prostředky můžeme třídit podle stylistického příznaku na příznakové a 

bezpříznakové. Lexikální prostředky, které mají stejný příznak (např. příznak dobovosti, 

emociální příznak ) se společně sdružují do lexikální vrstvy. Slovní zásobu ruštiny 

můžeme roztřídit podle jednotlivých vrstev následovně: 

1. Slovní zásobu podle původu (původní, přejatou); 

2. Slovní zásobu podle územního rozšíření (celonárodní, nářeční); 

3. Slovní zásobu z hlediska sociálního a pracovního vymezení (profesionální 

mluva, slang, argot); 

4. Slovní zásoba z hlediska dobového vymezení (zastaralá a nová slova). 

 

Při práci se slovníkem a vyhledávání německých přejatých slov jsem našla mezi slovy 

množství slov zastaralých, historismů a archaismů. Historismy jsou pojmenování, která 

označují už neexistující nebo nepoužívané předměty /jevy/. Mohou být z různých 

oblastí vojenské, společenské, politické, hospodářské atd. (Man, 1987). Uvedu několik 

příkladů historismů (některé slovo má více významů,  některý jeho význam už může být 

z hlediska dobovosti zastaralý), např. гуфа – lán (význam), cтатс-ceкретарь – carský 

tajemník (význam), цех – cech (význam), абвер – kontrarozvědka, аллод – statek  

bez lenního závazku, альменда – občina, бургграф – purkrabí, бурмистр – dozorce 

nad sedláky, вергельд – pokuta za vraždu, герцог – vévoda, гетман – hejtman, 

гильдия – cech, гофмаршал – dvorní maršálek, гофмейстер – hofmistr, камергер – 

komoří, камердинер – komorník, камер-фрейлина – dvorní dáma, кнехт – pacholek, 
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крейцер – krejcar, кронверк – korunní pevnůstka, кронпринц – korunní princ, куртаг 

– přijímací den u dvora, ландграф – lantkrabě, ландштурм – domobrana, рейтер – 

rejtar, ротмистр – rotmistr, фрейлина – dvořanka, шанец – vojenské opevnění. 

 

Druhá skupina zastaralých slov jsou archaismy. Archaismy jsou pojmenování předmětů, 

které existují. Postupně se přestávají užívat, protože zastarávají, a jsou nahrazovány 

slovy novými. Narozdíl od historismů mají synonyma. Archaismy mohou být 

slovotvorné, sémantické, fonetické a lexikální. Uvedu několik příkladů lexikálních 

archaismů přejatých německých slov, např. капельдинер – uvaděč, biletář, 

почтмейстер – poštmistr, танцмейстер – taneční mistr, форштадт – předměstí, 

фурман – vozka, цейгауз – proviantní sklad, шинок – krčma, шлафрок – župan, 

бедекер – cestovní průvodce, бильдаппарат – telegrafní přístroj.  

 

Současné ekvivalenty ruských archaismů: капельдинер – билетёр, почтмейстер – 

начальник почтовой конторы, форштадт – пригород, танцмейстер – учитель 

танцев, цейгауз – продовольственный склад, фурман – извозчик, шинок – кабак, 

шлафрок - халат, бедекер – путеводитель, бильдаппарат – телеграфный 

аппарат. 

 

Mezi germanismy jsou i relativně nová slova:гастарбайтер, автобан. 

Slovní zásobu můžeme třídit i podle stylových vrstev na neutrální, hovorovou, 

publicistickou, uměleckou, knižní, odbornou a administrativní. V hovorové vrstvě 

najdeme ve slovníku menší množství přejatých slov: швах, капут, шулер, шельма, 

гвалт, шнапс (i zastaralé), цирлих – манирлих (i zastaralé), фарт. 

 

Hovorová slova se užívají v každodenní mluvě, objevují se ve spontánních 

nepřipravených projevech, v ostatních stylech se vyskytují jenom s určitým stylistickým 

záměrem. Do odborného stylu nepatří vůbec. Některé prostředky z oblasti hovorové 

jsou citově zabarveny, např. hanlivý nádech má slovo полицай, культуртрегер. Citové 

nebo expresívní zabarvení mají také slova: швах, капут, шулер, гвалт, шельма, 

фарт. V rámci morfologie jsem se už zmínila o koncovkách, typických  
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pro profesionalismy. Profesionalismy jsou pojmenování, která používají lidé, které pojí 

stejná pracovní činnost. Do profesionalismů patří názvy předmětů a činností, které 

používají příslušníci určitých profesí. Z hlediska stylistiky se profesionalismy blíží 

hovorovým slovům, nepoužívají se v odborných projevech, ale jen v běžně mluvených. 

Profesionalismy vznikají z důvodu přesnější specifikace předmětů a dějů (Man, 1987). 

Mezi německými přejatými slovy se vyskytla následující profesionální pojmenování: 

вентиля, дросселя, дюбеля, швеллера. 
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7. Sémantická charakteristika německých slov v ruském 
jazyce  

7.1 Tématické okruhy přejatých slov 
 

Přejatá německá slova jsem rozdělila do několika tématických okruhů. Při názvosloví 

jednotlivých oddílů jsem vycházela z označení ve slovníku Krysina (Толковый словарь 

иностранных слов). Pokud autor slovo do žádné skupiny nezařazuje, stanovuji 

přináležitost slova k jednotlivým skupinám podle jeho významu. V jednotlivých 

oddílech neuvádím všechna slovíčka, která do skupiny patří, jelikož slovník, se kterým 

pracuji, má téměř 800 hesel. Uvedená slova slouží jako příklad. Některá lexika mají 

více významů, které jsou tématicky odlišné. Slova je možné zařadit do více okruhů, 

v některých případech má slovo význam konkrétní i přenesený. Pokud se slovo vztahuje 

ke dvěma okruhům, řadím ho jenom do jednoho. V příloze v tabulce uvádím všechny 

významy slova ve shodě se slovníkovým heslem. Slova v tématických kruzích nejsou 

řazena abecedně. Slova byla přejímána do ruštiny z němčiny z několika různých oblastí. 

Nejvíce příkladů je z oblasti vojenské, technické, gastronomické a odborné (hornictví, 

hutnictví, stavební, polygrafické atd.). Slovní zásoba z tématických okruhů souvisí 

hlavně s obdobím vlády Petra I., který provedl v Rusku v 18. století velké reformy 

v oblasti městské, školní, fiskální, vojenské. Petr I. hledal inspiraci v západní Evropě, 

zval do Ruska řemeslnické mistry a specialisty z různých odvětví, obchodníky, 

řemeslníky, vojáky.  

 

Abstraktní a konkrétní  

Do tohoto oddílu jsem zařadila slova s abstraktním (vlastnosti, názvy dějů) a 

konkrétním významem, která se nevztahovala ani k jednomu oboru.  

 
Брудершафт, гвалт, глянец, капут, книксен, кунштюк, лозунг, мат, траур, ура, 

шарлах, цугундер, фальшь, фарт, группа, дюна, форштадт, фрау, фрейлейн, 

эрза,ц, шафер, штрих, китч, клякса, кноп, крафт, папироса. 
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Administrativa  

Do této skupiny patří označení předmětů, činností a míst spojených s administrativní 

správou, poštou, soudnictvím, právem a školstvím. 

 

Шуцбунд, ляссе, папка, визировать, адресант, адресат, марка, постпакет, 

почтамт, почтмейстер, фельдъегерь, штемпель, шеффен, гелертер, ратуша, 

статс-секретарь. 

 

Doprava  

V této skupině najdeme názvy dopravních prostředků, místa spojená s cestováním a 

železnicí. 

Автобан, фурман, рейс, шлагбаум, ландо, рыдван, фура, цеппелин, цуг, дрезина, 

плацкарта. 

 

Finance a obchod 

Tato skupina zahrnuje výrazy související s obchodem, s penězi a s veličinou jednotek 

(jednotky míry, obsahu, délky). 

 
Банкнот, бундесбанк, вексель, гульден, зильбергрош, кошт, kрах, маклер, 

паушальный, рейхсбанк, бухгалтерия, бухгалтер, брак, гильдия, гросс, гроссбух, 

пакгауз, рынок, ярмарка, крейцер, крона, марка, штраф, пфенниг, рапп, талер, 

клафтер, эль, иох, штоф, лот, морг. 

 

Gastronomie 

Do tohoto oddílu jsem zařadila všechna slova, která se váží ke gastronomii (předměty, 

jídla, osoby a činnosti). 

Апельсин, апорт, бакштейн, бутерброд, вафля, вермут, глинтвейн, дунст, зельц, 

кельнер, клёцек, крендель, панировать, рейнвейн, рислинг, сервелат, смалец, 

тефтель, форшмак, шнапс, шницель, шпиговать, шпрота, штрудель, шумовка, 

кухмистер, дуршлаг, шинок. 
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Geodézie, geografie, geologie a mineralogie 

 
Кипрегель, тальвег, ландшафт, нерунга, трог, гнейс, горст, грабен, грейзен, кам, 

кизельгур, лёсс, торф, трасс, фирн, шифер, висмутин, гётит, шерл, шпат, 

шпинель, раухтопаз. 

 

Hornictví a hutnictví 

Do této skupiny patří slova z hornického oboru a z oboru hutnictví (materiály, pracovní 

nástroje). 

 

Шахта, вашгерд, гезенк, зальбанд, зумпф, кайла, квершлаг, маркшейдер, муфель, 

орт, плангерд, флигельшлаг, шлих, шпур, штейгер, штольня, штрек, штуф, 

штыб, шурф, шлак, берма, веркблей, зейгеровать, мульда, флокен, фурма, штейн, 

абцуг, абштрих. 

 

Chemie, fyzika a fototechnika 

Do této skupiny patří specifické pojmy z těchto tří oborů, jedná se hlavně o odborné 

výrazy, některé patří k internacionalismům, ale mají původ v němčině. 

 

Бленда, блиц, вебер, гаусс, lамберт, линза, ом, рентген, сименс, бромид, бюкс, 

висмут, вольфрам, дюраль, дюралюминий, зарин, зильберглёт, кобальт, колба, 

крахмал, крон, купферштейн, цинк, эйнштейний. 

 

Kriminalistika 
 
Aрестовать, вальтер, вергельд, полицай, полицмейстер, шельма, шпион, шуцман, 
маузер. 
 
Lékařství  

V této skupině se vyskytují výrazy označující lékařské nástroje, předměty nebo nemoci. 

Бикс, бинт, бор, бормашина, курорт, скорбут, спринцевать, триппер, фельдшер, 
шприц, шрам. 
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Námořní  
V této skupině jsou výrazy související s námořnictvím. Většina námořnických termínů 

pochází z holandštiny, z němčiny jich není mnoho.  

Брандер, буксир, бухта, вахта, вахтер, вест, гаф, ост, тралмейстер, фальшкиль, 

футшток, юнга, шлаг, швертбот, ласт, лоцмейстер, бодмерея. 

 

Polygrafie 

V tomto okruhu jsou uvedeny pojmy z polygrafického oboru (nástroje, druhy písma 

atd.). 

Абзац, библьдрук, биг, блинт, гарт, декель, ракель, реал, рейбер, талер, тангир, 

тенакль, форзац, шмуцтитул, шпон, шрифт, фальц, кегль, корнпапир, миттель. 

 

Příroda 

V této skupině jsou zahrnuty pojmy z botanické a zoologické oblasti. 

Aльпинарий, ампельный, георгина, гледичия, глоксиния, клевер, крона, мангольд, 

рапс, фенхель, фуксия, цинния, эдельвейс, шнитт-лук, шпинат, штамб, 

вальдшнеп, гаршнеп, дратхаар, дупель, курцхаар, лангхаар, минога, 

миттельшнауцер, мопс, ризеншнауцер, ротвейлер, такса, фасс, финна, форель, 

шпиц, доберман, доберман-пинчер. 

 

Řemesla, hospodářství a bytové vybavení 

Najdeme zde výrazy z různých řemesel (truhlářství, sklářství atd.), označení bytových 

doplňků , pojmy z hospodářství, výrazy z myslivectví. 

 

Ухналь, шпаклевать, кустарь, маляр, флинтглас, верстак, зензубель, лобзик, 

фуганок, шерхебель, шпунтубель, цикля, цинубель, шкаф, бляха, гильза, шнур, 

шпилька, ширма, трелевать, аллод, альменда, бурмистр, кнехт, фольварк, 

штакетник, грифель, кафель, кнопка, ранец, рюкзак, стеллаж, футляр, штекер, 

штепсель, егермейстер, ягдташ. 
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Společnost a politika 

Do této oblasti jsem zařadila označení šlechty (tituly, hodnosti, postavení), služebnictva 

a slova spojená se společností a politikou. 

 

Камергер, камердинер, камер-фрейлина, камер-юнкер, кронпринц, курфюрст, 

ландграф, лейб-гвардия, маркграф, пфальцграф, фрейлина, церемониймейстер, 

эрцгерцог, шляхта, шталмейстер, штатгальтер, бургграф, бургомистр, бюргер, 

герцог, граф, рыцарь, люмпен, люмпен-пролетариат, аншлюс, бунт, ландтаг, 

наци, нацизм, путч, рейх, рейхсканцлер, рейхсрат, рейхстаг, хинтерланд, штат, 

бундесгерихт, бундесрат, бундестаг,  денацифицировать, гофмаршал, 

гофмейстер, куртаг. 

 

Sport a zábava  

V této skupině jsou názvy sportů a sportovních předmětů, dále pojmy spojené se 

zábavou. 

 

Альпеншток, берейтор, блицтурнир, гроссмейстер, кегельбан, кегля, 

миттельшпиль, тодес, фехтовать, эндшпиль, шенкель, гантель, винт, гансвурст, 

рокамболь, фант, фейерверк, фокус, фукс, шпрехшталмейстер, штос, шулер. 

  

Stavebnictví a architektura 

 

Мертель, ростверк, шпренгель, шлюз, кельма, штейнгут, вальма, эркер. 

 

Technika  

Do této oblasti jsem zařadila názvy technických nástrojů, činností a konatelů. 

 

Абзетцер, анкер, бастр, бильдаппарат, болт, борштанга, бремсберг, бугель, 

букса, буна, бур, валец, вальцевать, вентиль, галтель, градировать, градирня, 

грат, демпфер, дизель, домкрат, дорн, дрель, дроссель, дюбель, дюза, зенкер, 

зигмашина, зуммер, кернер, клапан, клейстер, клемма, клопфер, клупп, крейцкопф, 

крейцмейсель, кронглас, кронциркуль, кронштейн, кульман, люфт, пиноль, 
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планшайба, прессшпан, рашпиль, рейсфедер, рейсшина, рейтер, ригель, 

рихтовать, рол, рольганг, струбцина, тонарм, трензель, фижмa, фланец, цанга, 

цапфа, шабер, швеллер, шибер, шланг, шлифовать, шлиц, шнек, шноркель, шпала, 

шпиндель, шплинт, шпонка, шпунт, штангенциркуль, штифт, штихель, 

штихмас, шуруп. 

 

Textilní výroba  

Do této skupiny patří slova z oblasti textilní (materiály, výrobky z textilu) a obuvnictví. 

 

Бант, бюстгальтер, галстук, замша, камвольный, кант, кофта, лацкан, обшлаг, 

перлон, позумент, рейтузы, фалда, шлейф, шлихта, шлица, шляпа, шпарyтка, 

штафировать, штопать, штора, штоф, штрипка, шлафрок, гардина, вакса, 

дратва, ледерин, штиблеты, рант.  

 

Umění  

Do této skupiny patří slova z oblasti hudební, výtvarné, divadelní, literární. 

 

Аншлаг, гастроль, капельдинер, арфа, валторна, вербункош, горн, гриф, дека, 

зингшпиль, йодлер, камертон, капельмейстер, концертмейстер, лендлер, 

мейстерзингер, миннезингер, обертон, туш, унтертон, форшлаг, хормейстер, 

шлягер, шпильман, клавираусцуг, шарманка, балетмейстер, вальс, гросфатер, 

танец, танцкласс, танцмейстер, рашкуль, кунсткамера, труппа, мольберт, 

шпатель. 

 
Vojenství  

Do této oblasti řadím slovíčka z oblasti vojenství – hodnosti, zbraně a předměty. 

 

Абвер, аксельбант, блицкриг, блокгауз, бундесвер, вербовать, верк, вермахт, 

гаулейтер, ефрейтор, крартирмейстер, квартирьер, китель, лагерь, ландвер, 

ландскнехт, ландштурм, лядунка, обер-офицер, панцирь, патронташ, рейтар, 

рейхсвер, рота, ротмистр, унтер-офицер, фаустпатрон, фейерверкер, 

фельдмаршал, фельдфебель, фельдцейхмейстер, флигель-адъютант, флигельман, 
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форейтор, фурштат, шанец, швермер, шнеллер, шомпол, шпицрутен, штаб, 

штаб-офицер, штабс-капитан, штурм, штурмовать, штуцер, штык. 
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Závěr 
 
Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu: slova německého původu v ruském 

jazyce. Mým cílem bylo získat potřebná data (slova) a popsat jejich fungování v ruštině 

z hlediska fonetického, pravopisného, morfologického a slovotvorného. Popsat 

stylistickou stránku přejatých slov. Německé přejímky jsem v poslední kapitole 

rozdělila do několika tématických okruhů a oborů. V úvodu jsem čtenáře seznámila  

s metodou a způsobem získávání potřebných dat. Excerpovaný materiál (787 slov) je 

pouze výběrem z daleko většího počtu přejatých slov z němčiny, která se v ruštině 

vyskytují. 

 

Přejímání a jeho role v obohacování jazyka 

Ve své práci jsem se nejdříve zabývala obecně slovní zásobou a způsoby jejího 

obohacování. Z mého pohledu je nejdůležitějším způsobem obohacování proces 

přejímání, kterému se věnuji obšírně v několika kapitolách. V současném ruském jazyce 

najdeme velké množství slov, která byla do ruštiny převzata z cizích jazyků. Touto 

cestou pronikly do slovní zásoby cizojazyčné prvky. Nemůžeme takový proces 

považovat za negativní, protože jazyk získal schopnost vyjádřit a pojmenovat potřebné. 

 

Historie přejímání z němčiny 

V kapitole o  historii přejímání německých slov jsem došla k závěru, že se ruský jazyk 

obohacuje německými slovy již od 13. století. Příchod cizinců s sebou přináší velké 

množství cizích představ a s tím spojených nových slov. Slova z ostatních 

západoevropských jazyků pronikají do ruštiny později, až v 16. století.Velkou úlohu 

měl při přejímání germanismů polský jazyk, který se stal jazykovým 

zprostředkovatelem mezi němčinou a ruštinou, důvodem jeho role prostředníka byla 

jeho geografická poloha a vysoká kulturní úroveň v 16. století. 

Největší příliv německých slov do ruštiny byl za vlády Petra I., který otevřel Rusko 

západním vlivům. Nejvíce přejatých německých slov bylo z oblasti administrativní, 

vojenské, technické, řemeslné. Příliv cizinců v Rusku způsobil nezprostředkované 

seznámení se s ostatními západoevropskými jazyky, role „polského prostředníka“ již 
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nebyla nutná Ve druhé polovině 18. století německý vliv postupně slábl, byl vytlačen 

francouzským jazykem. V současné době je pro ruštinu z cizojazyčných vlivů 

nejdůležitější vliv angličtiny.  

 

Fonetická a grafická stránka osvojování 

Značnou pozornost jsem věnovala oblasti, která se týkála fonetické a grafické podoby 

německých slov v ruském jazyce. Zjistila jsem, že některé německé hlásky,  

např.h, střední l, ö, ä, ü, jsou pro ruštinu cizí, a tak se slovu přiřadí nejvhodnější 

fonetický znak ruského jazyka. Německá slova se včleňují do ruského fonetického 

systému a přebírají jeho zákonitosti. (např.u samohlásek v slabé pozici probíhá redukce, 

asimilace  

u souhlásek atd). Při přejímání se německá slova přizpůsobují ruskému zvukovému 

systému. Fonologické vlastnosti německých samohlásek – otevřenost, zavřenost, délka 

a krátkost, se v ruštině neuplatňují, protože ruština takové fonologické vlastnosti  

 u samohlásek nemá. Rozdíly v systému hlásek se odráží nejen ve fonetické podobě, ale 

i v pravopise německých přejatých slov. Slova změní zcela svou grafickou podobu, 

z latinky jsou přepsány do azbuky. Pro zásadu přepisu německých hlásek nebo jejich 

spojení není v ruštině jednotná norma. Přepis samohlásek a souhlásek je jednoduchý, 

pokud v ruštině existují odpovídající grafémy k německým variantám, např. Halstuch 

г[á] лстук. Samohlásky a souhlásky, které v ruském fonetickém systému chybí, se 

přepisují takovými ruskými hláskami, které co nejlépe odpovídají německé výslovnosti, 

např. ö má ruskou podobu o nebo e - Körner к[é]рнер. Na pravopisnou podobu má vliv 

způsob přejmutí německého slova do ruštiny, písemnou nebo ústní formou. Při ústním 

přejímání dochází ke změně jednotlivých zvuků a někdy i celých tvarů slova (абцуг - 

Abzug). Pokud bylo slovo převzato z písemné podoby, zůstane v něm podoba originálu 

zachována (пфенниг - Pfennig). Podrobně se věnuji německým samohláskám, 

dvojhláskám, souhláskám, souhláskovým skupinám a jejich přepisu do ruské podoby, 

problém přepisu demonstruji na několika příkladech, které vychází z přiloženého 

slovníku.  
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Morfologická a slovotvorná stránka osvojování 

V kapitole věnované morfologické anylýze přejatých německých slov se zaměřuji na 

tvaroslovnou stránku slov německého původu, na slovní druhy. Nejvíce přejatých slov 

patří k substantivům, ostatní slovní druhy jsou zastoupeny minimálně (slovesa, přídavná 

jména, citoslovce). Upozorňuji na odlišnosti při určování rodu substantiv. V ruštině a 

němčině je způsob určování rodu odlišný. Ruština používá u podstatných jmen systém 

koncovek, němčina má více způsobů (člen, koncovka, význam slova). 

 V rámci kategori rodu se u německých přejatých slov vydělují dvě hlavní tendence – 

rod přejatých substantiv se mění, nebo zůstává beze změny. Přejatá německá podstatná 

jména se začleňují nejvíce k mužskému (aбзац, брандер) a ženskému rodu (штука, 

букса). Některá německá slova mužského rodu a ženského rodu přejímají ruské 

koncovky, např. лацкан, линза. Německá substantiva středního rodu přechází nejvíce 

k maskulinům (гроссбух, блокгауз). Objevila jsem i několik podstatných jmen, která 

mají dvě rodové varianty - (бакенбард(m.), бакенбарда(f.), банкнот(m.), 

банкнота(f.) atd. Výjimečné jsou případy substantiv užívaných jenom v singuláru 

(шарлах, шифер), nebo v plurálu (шоры, рейтузы). Německá podstatná jména 

přejímají ruské pádové koncovky, kromě podstatných jmen nesklonných.  

 

Z pohledu tvarosloví je důležité , že se německá slova zapojují do nového lexikálně-

gramatického systému. Přejímají nové sufixy a prefixy. V němčině je nejčastější způsob 

tvoření nových slov skládání, ale v ruštině odvozování. Německá odvozená slova se 

nepřejímala. Ruština si vytvářela z přejatých slov vlastní slova odvozená za pomocí 

svých sufixů podle ruských slovotvorných zákonů a modelů (шкаф – шкафик, 

шкафчик, шкафной, шкафный). Přejaté složeniny jsou v ruštině kompaktní, nedělí se, 

jako je tomu v němčině, složeniny vystupují jako jedno slovo (вундеркинд).  

 

Stylistická stránka 

Některá německá slova, která ruština přejala, patří v dnešní době už mezi historismy 

(бургграф, бурмистр) nebo archaismy (танцмейстер, шлафрок). 
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Lexikálně-tématická stránka 

V poslední kapitole jsem se zaměřila na rozdělení slov do jednotlivých tématických 

oblastí a došla jsem k závěru, že nejvíce se přejímalo z oblasti vojenské (швермер, 

шнеллер) a technické (клопфер, клупп). 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila podat celkový pohled na německá přejatá 

slova, obecné znalosti o přejímání propojit s gramatickou stránku slov, zaměřit se  

na stylistickou a sémantickou stránku. Všechny jazykové zákony jsem se snažila 

dokládat na příkladech slov, která jsem získala excerpcí.Tento pohled na problematiku 

přejímání není konečný, nabízí se ještě další nové možnosti práce s materiálem – 

zaměřit se na dobu přejímání slov, srovnání přejatých slov z němčiny podle oborů 

v ruštině a češtině.  
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Резюме 

В своей дипломной работе я сосредоточила внимание на словах немецкого 

происхождения в русском языке. Моей целью было получить необходимые 

данные (слова) и охарактеризовать их функционирование в русском языке с точки 

зрения фонетики, орфографии и морфологии. Также рассмотреть разнообразие 

лексики с точки зрения стилистики. Особое внимание я уделила значению 

заимствованных слов, которые в заключительной главе распределены  

в нескольких тематических областях. Необходимый материал я получила методом 

выписывания нужных слов из словаря. Я выбрала русский словарь иностранных 

слов: Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. Я использовала 

электронный вариант русского словаря. Дипломная работа состоит из нескольких 

частей. После вступительной части следует первая глава, в которой я сначала 

занималась лексикой вообще и методами её обогащения. Наиболее важным, 

согласно теме дипломной работы, является процесс заимствования слов, который 

я подробно описываю во второй главе. Я уделила внимание описанию отдельных 

понятий (заимствование, иностранное слово), типологии заимствованных слов. 

Для сравнения описываю обстоятельства заимствования немецких слов чешским 

языком. В третьей главе я описываю историю заимствования немецких слов. 

В практической части я рассматриваю практические аспекты привлечения 

немецких слов в русский язык с точки зрения фонетики, правописания, 

словообразования, морфологии, стилистики. 

В четвертой главе значительное внимание я уделила той области, которая 

касается фонетической и графической формы немецких слов в русском языке.  

В пятой главе, посвящённой морфологии, я сосредоточилась на частях речи. 

Большинство заимствованных слов - это имена существительные, другие части 

речи представлены в меньшей мере. С точки зрения морфологии важно то, что 

немецкие слова включаются в новую лексико-грамматическую систему. 

Принимают новые суффиксы и префиксы. В немецком языке наиболее 

распространенным способом образования новых слов является композиция, а  

в русском языке деривация. В шестой главе я описываю разнообразие лексики  
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с точки зрения стилистики. Некоторые немецкие слова, которые заимствововал 

русский язык, в настоящее время уже стали архаизмами.  

В последней главе я уделила внимание распределению слов в в зависимости  

от тематической области, и я пришла к выводу, что больше всего заимствований  

в военной и технической области. 

В моей дипломной работе я попыталась представить общий взгляд на немецкие 

заимствованые слова, общие понятия о заимствовании соединить  

с грамматической характеристикой слов, сосредоточить внимание на 

стилистических и семантических аспектах данного вопроса. 
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Résumé 
 
In my diploma thesis I focused on words of German origin in Russian language. The 

main aim of this thesis was to get appropriate data (words) and describe their position 

and role in Russian language,  while considering phonetic, orthographic, morphological 

and word-forming point of view and also to catch a variety of lexis from the stylistic 

point of view. I focused on meaning of adopted words too. All those adopted German 

words are devided into several thematic realms. To get this language material I chose 

the method of excerption from selected dictionary. I took Russian dictionary of foreign 

words: „Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина”. I used electronic 

version of Russian dictionary. This diploma thesis consists of several parts. After 

preface ensues first chapter which deals with vocabulary in general and ways of its 

enlargement.  

The most important is according to the theme of my diploma thesis process of adoption 

of words which I dwell deeply in second chapter. I also focused on description of some 

concepts as borrowing, loan, ets., and on types and sorting of adopted words. By way of 

contrast I state adoption of german words in Czech language. In the third chapter I 

described history of adoption of German words. From the fourth chapter I focused on 

practical point of integration german words to the Russian language system, especially 

phonetic, orthographic, morphological, word-forming and stylistic point. In foruth 

chapter I pay attention especially to the phonetical and graphic form of german words in 

Russian language. Fifth chapter is focused on morphology and word classes. The most 

adopted words are substantives, other classes are adopted not so often. From 

morphological point of wiev it is very important to say that German words integrate to 

the new lexis-grammatical system. They adopt new suffix and prefix. The most 

common way of creation new words in German is composition, but in Russian it is 

derivation. In the sixth chapter I described variety of vocabulary from the stylistic point 

of view. Some of German words adopted to Russian are historicism or archaism. In the 

last chapter I focused on sorting words to the constituent thematic areas. Finally I found 

out that the most excerpted words are adopted from military and technical area. In my 

diploma thesis I tried to provide overall point of view on the German adopted words, to 
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connect general knowledge about adoption with grammar of words and to focused on 

stylistic and semantic point of view.  
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Přílohy 
 

А 

АБВЕ�Р obrana, kontrarozvědka 

АБЗА�Ц odstavec 

АБЗЕ�ТЦЕР zakládací stroj, zakladač 

АБЛА�УТ ablaut, střídání samohlásek  

А�БРИС  1/konturová črta 2/náčrt terénu 3/náčrtek 

А�БЦУГ škvára, struska 

А�БШТРИХ škvára, struska 

АВТОБА�Н dálnice 

АДРЕСА�НТ odesílatel 

АДРЕСА�Т příjemce, adresát 

АКСЕЛЬБА�НТ důstojnické náramenní šňůry u důstojníků, generálů 

АЛИТИ�РОВАТЬ alitovat, difúzně hliníkovat 

АЛЛО�Д alod, statek bez lenního závazku 

АЛЬМЕ�НДА společná pastvina, občina 

АЛЬПЕНШТО�К dlouhá hůl s kovovou špičkou 

АЛЬПИНА�РИЙ umělá skalka osázená vysokohorskými rostlinami 

А�МПЕЛЬНЫЙ květina pěstovaná v závěsném květináči nebo váze 

А�НКЕР 1/kotvový krok (v hodinách) 2/staveb.kotva, kotevní železo 

АНШЛА�Г 
1/vyhláška, oznámení o vyprodání v divadle 2/velký titulek 
v novinách 

А�НШЛИФ výbrus 
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А�НШЛЮС 
anšlus, geografické připojení, zejména Rakouska  
k tzv.Třetí říši 

АПЕЛЬСИ�Н pomeranč 

АПО�РТ aport (druh velkých zimních jablek) 

АРЕСТОВА�ТЬ 1/zatknout 2/zabavit jmění 

АРТИЛЛЕРИ�СТ dělostřelec 

А�РФА harfa 

Б 

БАКЕНБА�РД,БАКЕНБА�РДА licous 

БАКШТЕ�ЙН holandská cihla (druh sýra) 

БАЛЕТМЕ�ЙСТЕР baletní mistr 

БАЛКО�Н balkón 

БАНКНО�Т, БАНКНО�ТА bankovka 

БАНТ mašle 

БАРИ�ЧЕСКИЙ barický, tlakový 

БАРО�Н baron 

БАСТР surový cukr 

БЕДЕ�КЕР  cestovní průvodce 

БЕРЕ�ЙТОР 1/cvičitel koní 2/učitel jízdy na koni 

БЕРГ-КОЛЛЕ�ГИЯ úřad pro řízení těžby v Rusku, založený Petrem I. 

БЕ�РМА 1/hor.pracovní plocha 2/voj.loketní odstupek u zákopu 

БИ�БЛЬДРУК druh typografického papíru 

БИГ hřbetní drážka 
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БИКС sterilizační buben 

БИЛЬДАППАРА�Т telegrafní přístroj na přenášení obrazů 

БИНТ obinadlo, obvaz 

БЛЕНДА clona u kinoaparátu 

БЛИК 1/záblesk 2/stříbro zbavené olova 

БЛИНТ slepotisk 

БЛИЦ 1/lampa pro fotografování s bleskem 2/ sport.bleskový turnaj 

БЛИ�ЦКРИ�Г blesková válka 

БЛИЦТУРНИ�Р bleskový turnaj 

БЛОКГА�УЗ kruhová pevnůstka 

БЛОКПО�СТ hradlo, hradlové stanoviště 

БЛЯ�ХА kovový štítek s číslem, obrázkem, psaním 

БОДМЕРЕ�Я  zápůjčka na lodní zástavu 

БОЛТ šroub 

БОР vrtačka na zuby 

БОРМАШИНА vrtačka na zuby 

БОРШТА�НГА tyčový vrták 

БРАК vadné zboží, zmetek 

БРА�НДЕР  1/požární loď 2/námořní vrak zabraňující vjezdu do přístavu 

БРАНДМАЙО�Р velitel hasičského městského sboru 

БРАНДМА�УЭР požární zeď 

БРАНДМЕ�ЙСТЕР velitel hasičů 
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БРЕ�МСБЕРГ  svážná dráha 

БРОМИ�Д bromid 

БРУДЕРША�ФТ bratrství 

БРУ�СТВЕР 1/přední násyp zákopu 2/panceřování  

БУ�ГЕЛЬ 1/kování piloty 2/smyčkový oblouk 

БУ�КСА 1/tech.pánev 2/želez.ložiska  

БУКСИ�Р 1/vlečná loď 2/tažné lano  

БУ�НА říční traverza 

БУНТ vzpoura, povstání 

БУНДЕСБА�НК  spolková banka 

БУНДЕСВЕ�Р  spolková armáda, armáda SRN 

БУНДЕСГЕРИ�ХТ  spolkový soud 

БУНДЕСРА�Т  spolková rada 

БУНДЕСТА�Г  spolkový sněm 

БУР vrtací stroj 

БУРГГРА�Ф purkrabí 

БУРГОМИ�СТР purkmistr 

БУРМИ�СТР dráb, dozorce nad sedláky 

БУРТ krecht 

БУТЕРБРО�Д  obložený chlebíček 

БУХГА�ЛТЕР  účetní 

БУХГАЛТЕ�РИЯ  1/účetnictví 2/přenes.obojetné chování 
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БУ�ХТА záliv 

БЮКС skleněná laboratorní miska 

БЮ�РГЕР 1/měšťán 2/přenes.měšťák 

БЮСТГА�ЛЬТЕР  Podprsenka 

В 

ВА�КСА krém na boty 

ВАЛТО�РНА lesní roh 

ВА�ЛЬДШНЕП  sluka lesní 

ВА�ЛЬМА valba 

ВА�ЛЬТЕР  Walter, druh pistole 

ВАЛЬС valčík 

ВАЛЬЦЕВА�ТЬ válcovat 

ВА�ЛЕЦ válcovačka, válcovací stroj 

ВАСИСДА�С  okénko ve dveřích, v okně 

ВА�ФЛЯ oplatka 

ВА�ХТА lodní stráž 

ВА�ХТЕР lodní strážný 

ВАХТЁР hlídač 

ВА�ШГЕРД propíradlo rudy 

ВЕ�БЕР  weber, jednotka magnetického toku 

ВЕ�КСЕЛЬ směnka 

ВЕ�НТИЛЬ ventil, záklopka 
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ВЕРБОВА�ТЬ verbovat, najímat 

ВЕ�РБУНКОШ hudba při verbování 

ВЕ�РГЕЛЬД pokuta za vraždu 

ВЕ�РКБЛЕЙ  surové olovo 

ВЕРК opevnění 

ВЕ�РМАХТ německá říšská branná moc 

ВЕ�РМУТ vermut 

ВЕРСТА�К hoblice 

ВЕСТ západní směr na moři 

ВИЗИ�Р 
1/geodez.průhledítko 2/foto.hledáček 3/voj. hledí  
4/ aviat.úchylkoměr 

ВИЗИ�РОВАТЬ 1/ dávat vizum 2/geodéz.zaměřovat 

ВИНДРО�ЗА větrná růžice kompasu 

ВИНТ šroub, lodní šroub 

ВИНТ vint, karetní hra 

ВИ�СМУТ vizmut 

ВИСМУТИ�Н bismutin 

ВОЛЬФРА�М wolfram 

ВУНДЕРКИ�НД  zázračné dítě 

Г 

ГА�ЛСТУК kravata, vázanka 

ГАЛТЕ�ЛЬ  1/tech.žlábek 2/výžlabník (hoblík) 

ГА�НСВУРСТ šašek 
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ГАНТЕ�ЛЬ  činka 

ГАРДИ�НА záclona 

ГАРТ 
1/polygr.liteřina 2/polygr.otlačené písmo určené 
 k roztavení 

ГА�РШНЕП druh sluky 

ГАСТАРБА�ЙТЕР  dělník pracující na určitý čas v cizí zemi 

ГАСТРО�ЛЬ pohostinské vystoupení 

ГАУЛЕ�ЙТЕР  župní vedoucí ve fašistickém Německu 

ГАУПТВА�ХТА 1/vězení 2/pevnostní strážnice 

ГАФ zátoka 

ГА�УСС  gauss (jednotka) 

ГВАЛТ hluk, povyk 

ГВЕ�ЛЬФ guelfové, přivrženci papeže 

ГЕЗЕ�НК  hornický komín, sýp 

ГЕЛЕ�РТЕР  vzdělaný, učený člověk 

ГЕОРГИ�Н, ГЕОРГИ�НА jiřina (květina) 

ГЕРБ znak, erb 

ГЕ�РЦОГ vévoda 

ГЕСТА�ПО  gestapo, tajná policie ve fašistickém Německu 

ГЁТИ�Т miner. goethit 

ГЕ�ТМАН hejtman 

ГЕШТА�ЛЬТ vzhled, postava 

ГИ�ЛЬДИЯ cech 
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ГИ�ЛЬЗА 1/dutinka 2/pouzdro 3/tech.vložka válce 

ГЛЕДИ�ЧИЯ  dřezovec 

ГЛЁТ kysličník olovnatý 

ГЛИНТВЕ�ЙН horké víno svařené s kořením 

ГЛОКСИ�НИЯ  gloxínie 

ГЛЯ�НЕЦ lesk 

ГНЕЙС rula 

ГО�ЛЬДЕН golden, druh jablka 

ГОРН lesní roh 

ГОРСТ geolog.hrást 

ГОФМА�РШАЛ dvorní maršálek 

ГОФМЕ�ЙСТЕР hofmistr 

ГРА�БЕН   příkopová propadlina 

ГРАДИ�РОВАТЬ odpařovat 

ГРАДИ�РНЯ odpařovna v solném odvětví 

ГРАММЕ�МА nosič gramatického významu 

ГРАТ ostrá hrana 

ГРАФ hrabě 

ГРЕ�ЙЗЕН  hornina z křemene a slídy 

ГРЕ�ЙФЕР drapák 

ГРИФ hmatník 

ГРИ�ФЕЛЬ břidlicové pisátko 
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ГРОСС veletucet 

ГРОССБУ�Х hlavní kniha 

ГРОССМЕ�ЙСТЕР 1/šach.mistr 2/velmistr v církvi 

ГРОСФА�ТЕР  starý komický rodinný tanec 

ГРУНТ 1/půda 2/ dno 3/výtv.podklad 4/ pozadí 

ГРУ�ППА skupina 

ГРУППИРОВА�ТЬ shromažďovat, seskupovat 

ГУ�ЛЬДЕН 1/holandský zlatý 2/zlatý nebo stříbrný peníz různých něm.měst 

ГУРТ 1/okraj mince 2/arch.vlys 

ГУ�ФА 1/lán 2/hon (míra) 

Д 

ДЕ�КА  vrchní deska u strunového hudeb.nástroje 

ДЕ�КЕЛЬ  tiskací deska, tyglový potah 

ДЕКО�РТ  sleva 

ДЕ�МПФЕР  tlumič kmitů 

ДЕНАЦИФИЦИ�РОВАТЬ  denacifikace, odstraňování nacistů 

ДИ�ЗЕЛЬ Dieselův motor 

ДОБЕРМА�Н dobrman, německý pinč 

ДОБЕРМА�Н-ПИ�НЧЕР  dobrman, německý pinč 

ДОМКРА�Т zvedák, hever 

ДОРН 1/válec 2/ocelová tyč 3/trn k broušení 

ДРАБА�НТ  1/drabant, osobní strážce 2/sluha kozáckých důstojníků 
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ДРА�ТВА dratev, obuvnická nit 

ДРА�ТХААР hrubosrsté psí plemeno 

ДРЕЗИ�НА  drezína 

ДРЕЛЬ svidřík 

ДРО�ССЕЛЬ 1/škrticí klapka 2/tlumivka 

ДРУ�ЗА 1/miner.shluk krystalů 2/ med.hříběcí vozhřivka 

ДУНСТ jemná krupička 

ДУ�ПЕЛЬ sluka prostřední 

ДУРШЛА�Г  cedník 

ДЮ�БЕЛЬ kolíček, hmoždinka 

ДЮ�ЗА tryska 

ДЮ�НА duna, přesyp 

ДЮРА�ЛЬ dural, tvrdý hliník 

ДЮРАЛЮМИ�НИЙ duraluminium 

Е 

ЕГЕРМЕ�ЙСТЕР lovčí 

Е�ГЕРЬ 1/myslivec 2/voj.vojín u střelců 

ЕФРЕ�ЙТОР svobodník 

З 

ЗА�ЛЬБАНД okraj žíly 

ЗА�МША semiš 

ЗАРИ�Н sarin 
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ЗЕЙГЕРОВА�ТЬ  vycezovat, odměšovat 

ЗЕЛЬЦ tlačenka 

ЗЕНЗУ�БЕЛЬ římsovník (druh hoblíku) 

ЗЕ�НКЕР výhrubník, záhlubník 

ЗИГМАШИНА lemovací stroj 

ЗИЛЬБЕРГЛЁТ  klejt získávaný ze stříbra 

ЗИЛЬБЕРГРО�Ш  stříbrný groš 

ЗИ�НГШПИЛЬ zpěvohra 

ЗУ�ММЕР bzučák 

ЗУМПФ 1/jámová žumpa 2/nádrž na odpadovou vodu 

И 

И�ДИШ jidiš 

ИММЕЛЬМА�Н  překrut, Immelmanova zatáčka 

ИНЦУ�ХТ příbuzenské křížení 

ИО�Х jitro (míra) 

Й 

ЙО�ДЛЕР jódlování, jódlující 

ЙОДЛЬ  jódlování, jódlující 

К 

КАЙЛА�, КАЙЛО� špičák, krumpáč 

КА�М kopce složené z hlíny a písku  

КАМВО�ЛЬНЫЙ česané z příze 
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КАМЕРГЕ�Р komoří 

КАМЕРДИ�НЕР komorník 

КАМЕРТО�Н ladička 

КА�МЕР-ФРЕ�ЙЛИНА  dvorní dáma  

КА�МЕР-Ю�НКЕР kammerjunker, nižší dvorní hodnost 

КАНТ lemovka, lem, obruba 

КАПЕЛЬДИ�НЕР biletář, uvaděč 

КАПЕЛЬМЕ�ЙСТЕР kapelník, dirigent 

КАПУ�Т smrt, konec 

КАРНАЛЛИ�Т karnalit, draselná sůl 

КА�СКО pojištění motorového vozidla 

КА�ФЕЛЬ kachel, kachlík 

КВАРТИРМЕ�ЙСТЕР 
1/vojenský ubytovatel 2/v carském loďstvu poddůstojník 
zabývající se hospodařením 

КВАРТИРЬЕ�Р vojenský ubytovatel 

КВЕ�РШЛА�Г překop 

КЕГЕЛЬБА�Н 1/kuželník 2/kuželna 

КЕ�ГЛЯ kuželka 

КЕГЛЬ kuželka - velikost tiskacího písmeno 

КЕ�ЛЬМА zednická lžíce 

КЕ�ЛЬНЕР číšník, sklepník 

КЕРН 1/geolog.důlek, vrtné jádro 2/tech.důlek 3/astronom.jádro 

КЕ�РНЕР   důlčík (nástroj) 
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КИЗЕЛЬГУ�Р křemenná pěna 

КИПРЕ�ГЕЛЬ  průzor, perspektivní pravítko 

КИ�РКА evangelický kostel 

КИ�ТЕЛЬ krátký vojenský kabát se stojatým límcem 

КИТЧ kýč 

КЛАВИ�Р 1/klavír 2/transponování pro klavír 

КЛАВИ�РАУСЦУГ výtah pro klavír 

КЛА�ПАН 
1/tech.záklopka, ventilový 2/hud.klapka 3/anat.chlopeň 
4/krej.patka 

КЛА�ФТЕР sáh (míra) 

КЛЕ�ВЕР jetel 

КЛЕ�ЙСТЕР lepidlo, klejstr ze škrobu nebo mouky 

КЛЕ�ММА svorka 

КЛЁЦЕК noky, nočky 

КЛО�ПФЕР telegrafní přijímač, klapák 

КЛУПП závitnice 

КЛЯ�КСА kaňka 

КНЕХТ pacholek 

КНИ�КСЕН  pukrle 

КНОП uzel 

КНО�ПКА knoflík, tlačítko 

КО�БАЛЬТ kobalt  

КО�ЛБА baňka 
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КОНЦЕРТМЕ�ЙСТЕР 1/koncertní mistr 2/korepetitor 

КОПЁР 1/těžná věž 2/beranidlo 

КОПИ�Р kopírovací šablona 

КОРН 1/hmotnost drahých kovů v minci 2/způsob tisku 

КОРНПАПИ�Р  zrnitý autografický papír 

КОРУ�НД korund 

КО�ФТА blůza, halenka 

КОШТ výdaje na živobytí 

КРАФТ kartón 

KРАХ krach, bankrot, úpadek 

КРАХМА�Л škrob 

КРЕ�ЙЦЕР  krejcar (stará rakouská měnová jednotka) 

КРЕ�ЙЦКОПФ  křížová hlava, křižák 

КРЕЙЦМЕ�ЙСЕЛЬ  křížový sekáč 

КРЕ�НДЕЛЬ druh sladkého pocukrovaného preclíku, krenděl 

КРОН chromová žluť 

КРО�НА koruna stromů 

КРО�НА koruna (mince) 

КРО�НВЕРК korunní pevnůstka 

КРОНГЛА�С korunové sklo 

КРОНПРИ�НЦ korunní princ 

КРОНЦИ�РКУЛЬ kružítko 
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КРОНШТЕ�ЙН  konzola 

КУ�ЛЬМАН  rysovací zařízení 

КУЛЬТУРТРЕ�ГЕР šiřitel kultury,  

КУНСТКА�МЕРА sbírka vzácných předmětů a místnost pro jejich uchování 

КУНШТЮ�К dovedný kousek 

КУПФЕРШТЕ�ЙН slitina železa a mědi 

КУРЗА�Л lázeňská síň 

КУРО�РТ lázně 

КУ�РТАГ  přijímací den u dvora 

КУРФЮ�РСТ kurfiřt 

КУ�РЦХААР druh psa s krátkou srstí 

КУСТА�РЬ drobný výrobce, řemeslník 

КУХМИ�СТЕР 1/kuchař 2/hospodský 

Л 

ЛА�ГЕРЬ 1/tábor (zajatecký, letní, polní) 2/přenes.tábor 

LА�МБЕРТ lambert (fyzikální veličina) 

ЛА�НГХААР psí rasa s dlouho srstí 

ЛАНДВЕ�Р zeměbrana, část branné moci v Rakousku-Uhersku 

ЛАНДГРА�Ф lantkrabě 

ЛАНДО�  landaur, čtyřsedadlový krytý kočár 

ЛАНДСКНЕ�ХТ lancknecht, středověký německý žoldnéř 

ЛАНДТА�Г zemský sněm  
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ЛАНДША�ФТ 1/krajina 2/výtv.krajinomalba 3/geograf.krajina 

ЛАНДШТУ�РМ domobrana 

ЛАСТ 
1/námoř.lodní váha, nosnost lodi i nákladu 2/míra sypkých věcí, 
míra lesa 

ЛА�ЦКАН klopa 

ЛЕДЕРИ�Н   umělá kůže 

ЛЕЙБ-… při carské osobě 

ЛЕЙБ-ГВА�РДИЯ garda, osobní stráž carova 

ЛЕЙТМОТИ�В 1/hud.leitmotiv 2/přenes.hlavní myšlenka 

ЛЕКА�Ж ztráta hmotnosti zboží v důsledku úniku 

ЛЕН léno  

ЛЕ�НДЛЕР sousedská (tanec) 

ЛЁСС spraš 

ЛИ�НЗА 1/fyz.čočka 2/geolog.druh hornin 

ЛО�БЗИК lupenková pilka 

ЛО�ЗУНГ  heslo 

ЛО�КОН kadeř 

ЛОТ ruská váha 12,8 gr 

ЛОЦМЕ�ЙСТЕР  lodivod 

ЛЮ�МПЕН společenská spodina  

ЛЮ�МПЕН-ПРОЛЕТАРИА�Т  společenská spodina  

ЛЮТЕРА�НСТВО  luteránství 

ЛЮФТ tech.vůle, mezera 
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ЛЯДУ�НКА sumka (pouzdro na náboje) 

ЛЯССЕ�  záložka do knihy 

М 

МАА�Р kráterovitá prohlubeň 

МА�КЛЕР zprostředkovatel, makléř 

МАЛЯ�Р malíř pokojů  

МА�НГО�ЛЬД mangold 

МА�РКА 1/poštovní známka 2/nálepka, značka 3/značka, druh  

МА�РКА marka (peněžní jednotka) 

МА�РКА 1/selská občina 2/marka(území) 

МАРКГРА�Ф markrabí 

МАРКСИ�ЗМ marxismus 

МАРКСИ�СТ marxista 

МАРКШЕ�ЙДЕР důlní měřič 

МАРКШЕЙДЕРИ�Я  důlní měřičství 

МАРКСИ�СТ marxista 

МАРШ marš,kliď se,táhni! 

МАРШ marše, naplavená úrodná půda 

МАСШТА�Б 1/měřítko 2/přenes.rozsah, měřítko, rozměr 

МАТ matnost 

МА�УЗЕР  pistole značky Mauser, mauserovka  

МЕЙСТЕРЗИ�НГЕР  mistr pěvec 
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МЕ�РТЕЛЬ malta 

МИННЕЗИНГЕР minesengr, pěvec lásky 

МИНО�ГА mihule říční 

МИ�ТТЕЛЬ střední knihtiskařské písmo 

МИТТЕЛЬШНА�УЦЕР  psí rasa s dlouhou černou srstí, druh knírače 

МИ�ТТЕЛЬШПИЛЬ  šach.střední hra 

МОЛЬБЕ�РТ malířský stojan 

МОПЕ�Д moped, lehká motorka 

МОПС mopslík, mops 

МОРГ jitro (míra) 

МО�РГЕН  jitro (míra) 

МУ�ЛЬДА 1/tech.korýtko, mulda 2/geolog.pánev, kotlina 

МУНДШТУ�К 1/špička 2/nátrubek 3/prutové udidlo 4/násada 

МУ�ФЕЛЬ komora v muflové peci, mufle 

Н 

НА�ГЕЛЬ hřeb, nýt  

НА�ДФИЛЬ jehlový pilník 

НА�ЦИ nacista 

НАЦИ�ЗМ nacismus, fašistické učení 

НАЦИ�СТ nacista 

НЕЙЗИ�ЛЬБЕР nové stříbro, alpaka 

НЕ�РУНГА zeměpis.kosa 
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НИ�КСA vodní žínka, rusalka 

О 

ОБЕР-…  
1/součást složenin, ve významu starší, hlavní 2/ve významu 
ironickém vele-, obr- 

О�БЕР-ОФИЦЕ�Р nižší důstojník do kapitána 

ОБЕРТО�Н svrchní alikvotní tón 

ОБШЛА�Г manžeta 

ОМ  ohm, jednotka elektrického odporu 

ОММЕ�ТР  ohmmetr, měřič elektrického odporu 

ОРТ  čelo chodby v dole,čelba, průčelí 

ОСТ 1/námoř.východ, východní vítr 

П 

ПАКГА�УЗ celní skladiště 

ПАКОВА�ТЬ balit, skládat 

ПАНЕ�ЛЬ  
1/chodník 2/obložení stěn 3/staveb.panel 4/tech.panel  
5/horn.panel, rudní pás 

ПАНИРОВА�ТЬ obalovat 

ПА�НЦИРЬ 1/ pancíř, brnění  2/zool.krunýř  

ПАПИРО�СА cigareta s dutinkou 

ПАПКА 1/složka, obálka, desky 2/karton, lepenka 

ПАРИКМА�ХЕР kadeřník, holič 

ПАТРОНТА�Ш pouzdro na náboje, nábojnice 

ПАУША�ЛЬНЫЙ paušální, úhrnný 

ПЕ�ДЕЛЬ sloužící u soudu 
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ПЕРЛАМУ�ТР perleť 

ПЕРЛО�Н perlon (umělé vlákno) 

ПИНО�ЛЬ pinola, hrotová objímka 

ПЛАНГЕ�РД hornická tabulka pro obohacení rudy 

ПЛАНШАЙБА upínací deska 

ПЛАЦКА�РТА místenka (na železnici) 

ПОЗУМЕ�НТ prýmka, porta, lemovka 

ПОЛИЦА�Й policista rekrutovaný z řad místních lidí v období fašismu 

ПОЛИЦМЕ�ЙСТЕР  náčelník policie 

ПОЛИ�ЦИЯ policie  

ПОЛТЕРГЕ�ЙСТ  
jevy bezdůvodného pohybu nebo mizení předmětů 
v prostorách vlivem strašidla 

ПОСТПАКЕ�Т poštovní balík 

ПОЧТА�МТ poštovní úřad 

ПОЧТМЕ�ЙСТЕР poštmistr 

ПРЕССШПА�Н lesklá lepenka 

ПРОБА�НД jedinec, který je předmětem zkoumání 

ПУ�ДЕЛЬ  pudl, pudlík 

ПУТЧ puč, pokus o převrat 

ПФАЛЬЦГРА�Ф falckrabě 

ПФЕ�ННИГ fenik 

Р 

РА�КЕЛЬ stěrací nůž, rakle 
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РА�МА rám 

РА�НЕЦ batoh 

РАНТ  rám (obuvnický) 

РАПП rap, rapík (švýcarský peníz) 

РАПС  řepka olejka 

РА�ТУША radnice 

РАУВО�ЛЬФИЯ  Rauwolfia, tropický strom 

РАУХТОПА�З  druh topazu, průzračně zakouřená odrůda křemene 

РА�ШКУЛЬ uhel 

РА�ШПИЛЬ rašple, struhák 

РЕА�Л polygr.regál 

РЕ�ЙБЕР  dřevěné prkno v litografickém stroji 

РЕЙНВЕ�ЙН rýnské víno 

РЕЙС cesta, plavba, let 

РЕ�ЙСМАС, РЕ�ЙСМУС  rýsovací nádrh, rejsek 

РЕЙСФЕ�ДЕР 1/rýsovací pero 2/násadka na tužku 

РЕЙСШИ�НА příložník, rýsovací pravítko 

РЕ�ЙТАР  rejtar 

РЕ�ЙТЕР 1/jezdec, běhoun posuvný 2/drátěné závaží 

РЕЙТУ�ЗЫ jen mn.č 1/jezdecké kalhoty 2/pletené kalhoty 

РЕЙХ  německá říše 

РЕЙХСБА�НК říšská banka v Německu 



 108 

РЕЙХСВЕ�Р  německá armáda do roku 1945 

РЕЙХСКА�НЦЛЕР německý říšský kancléř 1871-1945 

РЕЙХСРА�Т  
1/parlament v bývalém Rakousku-Uhersku, 2/ říšská rada v 
Německu do roku 1934 

РЕЙХСТА�Г 1/německá sněmovna 1871-1945 2/název budovy parlamentu 

РЕНТГЕ�Н   jednotka pro ozáření 

РИ�ГЕЛЬ 1/rozpěra, rozpěrák 2/zástrčka 

РИЗЕНШНА�УЦЕР  psí rasa 

РИ�СЛИНГ ryzlink, druh vína 

РИХТОВА�ТЬ rovnat, vyrovnávat 

РОЗЕНКРЕ�ЙЦЕР  
bratr Růžového kříže (člen tajné mysticko-filosofické společnosti 
v 17. a 18. století) 

РОКАМБО�ЛЬ druh karetní hry 

РОЛ 1/tech.válec, váleček 2/role,svitek  

РО�ЛИК 
1/kolečko 2/tech.váleček, kladka, kladička 3/kotouč, rulička 
4/kolečkové brusle 

РОЛЛ hadromel, holandr (mlecí stroj na papírovinu) 

РОЛЬГА�НГ válečkový dopravník 

РО�СТВЕРК rošt 

РОТВЕ�ЙЛЕР  rotvajler 

РО�ТА rota 

РО�ТМИСТР kapitán jízdy 

РОШТЕ�ЙН  surový kamínek 

РЫДВА�Н velký cestovní kočár  

РЫ�ЦАРЬ 1/rytíř 2/přenes.šlechetný rytíř 
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РЫ�НОК  1/trh, tržiště 2/trh, obchod 

РЮКЗА�К batoh, tlumok 

С 
  

СЕРВЕЛА�Т uzená vepřová klobása s kousky tuku 

СИ�МЕНС  siemens, jednotka pro elektrickou vodivost 

СКОРБУ�Т  skorbut, kurděje 

СМА�ЛЕЦ škvařené sádlo 

СПРИНЦЕВА�ТЬ vystřikovat, vyplachovat 

СТАТС-СЕКРЕТА�РЬ 1/carský tajemník 2/státní tajemník 

СТЕЛЛА�Ж police, stojan 

СТРИК virová čárkovitost nemoc  

СТРУБЦИ�НА svěrka, svorec 

СТУЛ 1/židle 2/med.stolice 

СУБАЛТЕ�РН-ОФИЦЕ�Р  nižší důstojník 

Т 

ТА�КСА jezevčík 

ТА�ЛЕР tolar 

ТА�ЛЕР formová deska 

ТА�ЛЬВЕГ geodéz.údolní čára, údolnice 

ТАНГИ�Р  tangýra 

ТА�НЕЦ  1/tanec 2/taneční večer, zábava 

ТАНЦКЛА�СС 1/taneční škola 2/taneční hodiny 
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ТАНЦМЕ�ЙСТЕР taneční mistr 

ТАРА�Н 
1/beranidlo 2/námoř.kloun, ostrý hrot voj. lodí 
3/voj.taran,zneškodnění najetím  

ТАРИ�РОВАТЬ 1/cejchovat 2/tárovat, vyvažovat tárou 

ТЕНА�КЛЬ  tenakl, držák rukopisu 

ТЕРРЕНКУ�Р terénní léčba 

ТЕ�ФТЕ�ЛЬ, ТЕ�ФТЕ�ЛЯ těftěly (knedlíčky ze sekaného masa) 

ТИ�ГЕЛЬ 1/hut.kelímek, tyglík 2/polygr.příklop, tygl 

ТО�ДЕС  figura v krasobruslení 

ТОНА�РМ rameno přenosky gramofonu 

ТОНВА�ГЕН zvukový vůz 

ТОНМЕ�ЙСТЕР zvukový technik 

ТОРФ rašelina 

ТРАЛМЕ�ЙСТЕР tralmistr (řídící rybolov) 

ТРАМБОВА�ТЬ pěchovat, dusat 

ТРАСС tras (hornina) 

ТРА�ССА 1/směr, vytčení směru 2/trasa, trať 3/trasovací plán 

ТРАССИ�РОВАТЬ 1/trasovat, vytyčovat trasu 2/voj.zanechávat svítící stopu 

ТРА�УР 1/smutek, žal 2/smutek, smuteční šaty 

ТРЕЛЕВА�ТЬ přibližovat dřevo 

ТРЕ�НЗЕЛЬ obraceč posuvu 

ТРИ�ППЕР kapavka 

ТРОГ ledovcový žlab 
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ТРУ�ППА soubor, skupina (divadelní, cirkusová) 

ТРЮ�ФЕЛЬ 1/lanýž 2/lanýž (druh čokoládového bonbónu) 

ТУРМАЛИ�Н 
turmalín, složitý borohlinitokřemičitan různých prvků, zejm. 
vápníku, hořčíku, železa a hliníku 

ТУШ tuš, slavnostní fanfára 

У 

УМЛЯ�УТ, УМЛА�УТ přehláska 

У�НТЕР-ОФИЦЕ�Р poddůstojník 

УНТЕРТО�Н spodní alikvotní tón  

УРА� 1/hurá, sláva 2/pokřik  

УХНА�ЛЬ podkovák, kovářský hřebík 

Ф 

ФА�КЕЛЬЦУГ pochodňový průvod 

ФА�ЛДА 1/šos (fraku) 2/fald, záhyb 

ФАЛЬЦ 
1/polygr.lom(na papíře) 2/tech.drážka, žlábek (ve dřevě) 
3/tech.přehyb, sdrápek  

ФАЛЬШБО�РТ štítnice 

ФАЛЬШКИ�ЛЬ ochranný kýl 

ФАЛЬШЬ 
1/faleš, neupřímnost 2/nepřirozenost, vyumělkovanost 3/falešná 
hra, zpěv 

ФАНТ 1/hra na fanty 2/fant, zástava 

ФАРТ  štěstí, úspěch 

ФА�РТУК 1/zástěra 2/tech.krycí deska 

ФАСС kousej! 

ФАУСТПАТРО�Н pancéřovka(zbraň), pancéřová pěst 
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ФЕЙЕРВЕ�РК ohňostroj 

ФЕЙЕРВЕ�РКЕР poddůstojník dělostřelectva 

ФЕЛЬДМА�РШАЛ polní maršálek 

ФЕЛЬДФЕ�БЕЛЬ šikovatel 

ФЕЛЬДЦЕЙХМЕ�ЙСТЕР polní zbrojmistr 

ФЕ�ЛЬДШЕР  „feldšer“ zdravotník  

ФЕЛЬДЪЕ�ГЕРЬ  kurýr,posel 

ФЕН teplý suchý vítr vanoucí z hor 

ФЕ�НХЕЛЬ fenykl 

ФЕХТОВА�ТЬ šermovat 

ФИ�ЖМA obruč 

ФИКС-ПУ�НКТ pevný bod 

ФИЛИ�СТЕР filistr, omezenec, šosák 

ФИ�ННА boubel - vývojové stádium tasemnic  

ФИРН 
firn, hrubozrnný sníh, postupně se měnící v namodralý 
ledovcový led 

ФИСГАРМО�НИЯ fysharmonium, fysharmonika  

ФЛА�НЕЦ příruba 

ФЛИ�ГЕЛЬ domek nebo přístavek k budově nebo postavený ve dvoře  

ФЛИ�ГЕЛЬ-АДЪЮТА�НТ 
1/křídelní pobočník 2/adjutant (generál nebo důstojník, doprovod 
panovníka)  

ФЛИГЕЛЬМА�Н křídelník, křídelní voják 

ФЛИГЕЛЬШЛА�Г hor.odbočující chodba 

ФЛИНТГЛА�С flintové sklo 
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ФЛИНТ flintové sklo 

ФЛО�КЕН hut.vločka (vada materiálu) 

ФЛЮ�ГЕР  
1/větrná směrovka, větrná korouhvička nebo korouhev  
2/přenes. nestálý člověk 

ФЛЮ�ТБЕТ řečiště 

ФО�КУС 1/trik 2 /přenes.trik, lest, úzkost 3/přenes.vrtochy 

ФО�ЛЬВА�РК poplužní dvůr 

ФО�РДЕК přední střecha kočárů 

ФОН částice označující u německých jmen šlechtictví 

ФОРВА�КУУМ  předvakuum 

ФОРЕ�ЙТОР  forejtar, přední jezdec 

ФОРЕ�ЛЬ  pstruh 

ФО�РЗАЦ polygr.knižní předsádka 

ФО�РТЕЛЬ lstivý kousek 

ФОРШЛА�Г melodická ozdoba 

ФОРШМА�К.  sekaná z masa, sleďů a brambor 

ФОРШТА�ДТ předměstí 

ФРА�У  oslovení nebo označení vdaných německých žen 

ФРЕ�ЙЛЕЙН slečna 

ФРЕ�ЙЛИНА  dvorní dáma, dvořanka 

ФУГА�НОК hladík (dlouhý hladicí hoblík) 

ФУКС prase, nahodilá trefa při hře na kulečníku 

ФУКСИ�Н fuchsin, anilinové červené barvivo 
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ФУ�КСИЯ fuchsie 

ФУ�РА vůz, povoz 

ФУ�РМА hut.výfučna, dmyšna, dmýchací trouba  

ФУ�РМАН  vozka,forman 

ФУРШТА�Т 1/vozatajstvo 2/velitel trénu  

ФУТЕРОВА�ТЬ 1/tech.vyzdívat 2/polygr.vlepovat do desek knih 

ФУТЛЯ�Р pouzdro 

ФУ�ТОР 1/tech.kryt 2/obuv.podšívka 

ФУТШТО�К hloubkoměr 

ФУ�ХТЕЛЬ 1/plochá strana čepele šavle 2/úder šavlí na plocho 

ФЮ�РЕР  vůdce 

Х 

ХИ�НТЕРЛАНД država 

ХОРМЕ�ЙСТЕР  sbormistr 

Ц 

ЦА�НГА kleština 

ЦА�ПФА čep 

ЦЕЙТНО�Т 1/šach.časová tíseň 2/přenes.časová tíseň 

ЦЕЙХГА�УЗ proviantní nebo intendanční sklad 

ЦЕППЕЛИ�Н  vzducholoď 

ЦЕРЕМОНИЙМЕ�ЙСТЕР ceremoniář 

ЦЕХ 1/provoz, dílna 2/cech 
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ЦИ�КЛЯ truhlář.škrabka 

ЦИНК zinek 

ЦИ�ННИЯ  cínie 

ЦИНУ�БЕЛЬ hoblík se zubatým želízkem 

ЦИ�РЛИХ-МАНИ�РЛИХ  1/strojené chování  

ЦИФЕРБЛА�Т číselník, ciferník 

ЦУГ spřežení koní 

ЦУГУ�НДЕР  pohnat k zodpovědnosti, vzít na paškál 

ЦУГЦВА�НГ šach. nevýhoda tahu 

Ш 

ША�БЕР škrabák na ruční hlazení kovu 

ШАБЛО�Н 1/šablona 2/přenes.šablona 

ША�ЙБА 1/tech.podložka pod matici 2/sport.kotouč 3/gól 

ША�НЕЦ 1/vojen.šance (opevnění) 

ШАРЛА�Х šarlat (barva) 

ШАРМА�НКА 1/kolovrátek, flašinet 2/přenes.kolovrátek, flašinet 

ША�ФЕР družba (svatba) 

ША�ХТА 1/důl, šachta 

ШВАХ Je to špatné. 

ШВЕЙЦА�Р vrátný 

ШВЕ�ЛЛЕР nosník U 

ШВЕ�РМЕР hadovitá raketa, hadovitý strom tvar obrazu po výbuchu 
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ШВЕРТБО�Т jola 

ШЕ�ЛЬМА podvodník, lump, ničema 

ШЕ�НКЕЛЬ holeň, lýtko jezdce  

ШЕРЛ skoryl (černý železnatý turmalin) 

ШЕРХЕ�БЕЛЬ ubírací hoblík 

ШЕ�ФФЕН soudce z lidu  

ШИ�БЕР  hradítko, šoupátko 

ШИ�НА 1/obruč, pneumatika 2/med.dlaha  

ШИНО�К krčma, šenk, hospoda 

ШИ�РМА plenta, zástěna  

ШИ�ФЕР 1/geol.břidlice 2/stav. břidlicová krytina 

ШИ�ХТА  vsázka, zavážka 

ШКАФ 1/skříň 2/trouba 

ШЛАГ nához, smyčka 

ШЛАГБА�УМ závora 

ШЛАК 1/hut.struska 2/med.nečistota 

ШЛАМ 1/hor.rmut 2/tech.kal 

ШЛАНГ hadice, ohebná trubka 

ШЛАФРО�К župan 

ШЛЕЙФ 1/vlečka 2/přenes.vlečka 3/agronom.půdní smyk 

ШЛИФ zábrus 

ШЛИФОВА�ТЬ 1/brousit, hladit 2/přenes.brousit, tříbit styl 
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ШЛИХ rmut, šlich 

ШЛИ�ХТА šlichta (lepicí roztok na tkaniny) 

ШЛИЦ drážka na hřídeli, zářez na hlavě šroubu  

ШЛИ�ЦА rozparek 

ШЛЮЗ plavební komora 

ШЛЯ�ГЕР šlágr, úspěšná píseň 

ШЛЯ�МБУР trubkový průrazník 

ШЛЯ�ПА 1/klobouk 2/klobouček, dámský klobouk 3/hlavička hřebíku    

ШЛЯ�ХТА šlechta 

ШМУЦТИ�ТУЛ patitul 

ШНЕК šnek, dopravní šnek 

ШНАПС kořalka 

ШНЕ�ЛЛЕР napínáček spouště 

ШНИТТ-ЛУ�К.  pažitka 

ШНИ�ЦЕЛЬ řízek 

ШНО�РКЕЛЬ trubice pro ponorky 

ШНУР 1/šnůra 2/přívodní elektrická šnůra 

ШО�МПОЛ vytěrák na pušky 

ШО�РЫ 1/klapky na oči u zvířat 2/ přenes.klapky na očích 

ШПАКЛЕВА�ТЬ spárovat 

ШПА�ЛА, nosník 

ШПАТ minerály bez lesku (kalcit, baryt) 
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ШПАТ veter. špánek 

ШПА�ТЕЛЬ 1/výtvar.špachtle, stěrka 2/med.lopatka, špígle 

ШПА�ХТЕЛЬ 1/výtvar.špachtle, stěrka 2/med.lopatka, špígle 

ШПИГОВА�ТЬ 1/špekovat, propichovat sádlem 2/přenes.vyčítat 

ШПИК sádlo z prasete 

ШПИ�ЛЬКА 1/vlásenka, vlásnička 2/jehlice 3/jedovatost, bodnutí 

ШПИ�ЛЬМАН  šumař 

ШПИНА�Т špenát 

ШПИ�НДЕЛЬ tech.vřeteno 

ШПИНЕ�ЛЬ  spinel  

ШПИО�Н 1/špión 2/přenes.špión, vyzvědač 

ШПИОНА�Ж špionáž 

ШПИЦ špicl 

ШПИЦ špička, hrot 

ШПИЦРУ�ТЕН hůl k bití provinilců, hlavně vojáků 

ШПЛИНТ tech.závlačka 

ШПОН  1/polygr.proložka, proklad 2/dýha 

ШПО�НКА, tech.podélný klín 

ШПО�РА 
1/ostruha 2/ostruha u zvířat  3/ostruhy na nohou onemocnění 
3/tech.ostruha 

ШПРЕ�НГЕЛЬ vzpěra 

ШПРЕХШТАЛМЕ�ЙСТЕР  pracovník v cirkuse odpovědný za chod představení 

ШПРИЦ injekční stříkačka 



 119 

ШПРО�ТА šprot, šproty 

ШПУНТ tech.drážka 

ШПУНТУ�БЕЛЬ hoblík na drážky 

ШПУР vrt, vrtná díra 

ШРИФТ tisk.písmo 

ШРАМ jizva 

ШРОТ šrot pro zvířata 

ШРО�Т-ЭФФЕ�КТ výstřelový efekt 

ШТАБ 1/voj.štáb 2/přenes.štáb - řídicí orgán 

ШТА�БЕЛЬ vystavění ve formě hranice 

ШТА�Б-ОФИЦЕ�Р  štábní důstojník, poddůstojník, major 

ШТА�БС-КАПИТА�Н  štábní kapitán 

ШТА�БС-РО�ТМИСТР,  
ШТА�Б-РО�ТМИСТР štábní rotmistr 

ШТАКЕ�ТНИК pláňkový plot 

ШТАЛМЕ�ЙСТЕР dvorní podkoní, štolba 

ШТАМБ kmen 

ШТАММ biol.kmen 

ШТА�НГА 1/ tech.tyč 2/sport.vzpěračská tyč 3/tyč branky 

ШТАНГЕНЦИ�РКУЛЬ posuvné kružítko 

ШТАНДА�РТ vlajka, standarta 

ШТА�ПЕЛЬ chomáč  

ШТАТ stát 
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ШТАТГА�ЛЬТЕР místodržící 

ШТЕ�ЙГЕР důlní dozorce 

ШТЕЙН kamínek, lech 

ШТЕЙНГУ�Т  jemná kamenina 

ШТЕ�КЕР  zástrčka 

ШТЕ�МПЕЛЬ   razítko 

ШТЕ�ПСЕЛЬ zásuvka, zástrčka 

ШТИБЛЕ�ТЫ pánské polobotky 

ШТИФТ kolík, čep, dřík 

ШТИ�ХЕЛЬ rydlo 

ШТИ�ХМАС tech.odpich 

ШТОК 1/ tech.tyč, pístní tyč 2/námoř.podpěra kotvy 3/geolog. peň  

ШТО�КВЕРК žilný peň 

ШТОКРО�ЗА proskurník 

ШТО�ЛЬНЯ hor.štola 

ШТО�ПАТЬ látat, zašívat 

ШТО�РА roleta 

ШТОС  štos, hazardní karetní hra 

ШТОФ štof (dutá míra), štofový o obsahu 1/10 ruského vědra, asi 1, 20 l 

ШТОФ potahová, dekorační látka 

ШТРАФ pokuta, peněžitý trest 

ШТРЕЙКБРЕ�ХЕР stávkokaz 
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ШТРЕ�ЙФЛИНГ  druh podzimních jablek 

ШТРЕК hor.chodba ve směru ložiska 

ШТРИ�ПКА truple, páska u nohavic 

ШТРИХ 1/ čárka 2/přenes.rys, povahová črta 

ШТРУ�ДЕЛЬ   štrúdl, závin 

ШТУ�КА 1/kus 2/štůček, štůčka  

ШТУРМ 1/útok 2/přenes.útok 

ШТУРМОВА�ТЬ útočit 

ШТУФ vzorek rudy 

ШТУ�ЦЕР 1/krátká ručnice 2/tech.hrdlo 

ШТЫБ uhelná drť 

ШТЫК bajonet 

ШТЫК vrstva zeminy na lopatu 

ШУ�ЛЕР  1/podvodník v kartách 2/podvodník 

ШУРОВА�ТЬ prohrabávat palivo v topeništi 

ШУРУ�П šroub do dřeva 

ШУРФ šachtice 

ШУ�ЦБУНД pracovní odbor 

ШУ�ЦМАН policista v Německu 

ШУМО�ВКА cedník 

Э 

ЭДЕЛЬВЕ�ЙС protěž 
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ЭЙНШТЕ�ЙН  jednotka spotřebované energie ve fotochemii 

ЭЙНШТЕ�ЙНИЙ  einsteinium 

ЭЛЬ loket (míra) 

ЭЛЬФ elf, skřítek 

Э�ММЕР emmer, druh pšenice 

Э�НДШПИЛЬ  šach.koncovka, koncová hra  

ЭРЗА�Ц náhrada, náhražka 

ЭРЗАЦ-…  náhražkový 

Э�РКЕР arkýř 

ЭРЦГЕ�РЦОГ arcivévoda 

ЭТА�П 
1/fáze, etapa 2/voj.etapa 3/stanice pro trestance 4/postrk, 
transport 

ЭФЕ�С rukojeť 

Ю 

Ю�НГА plavčík 

Ю�НКЕР 1/junker (frekventant vojenské akademie) 2/junker, statkář 

Я 

ЯГДТА�Ш lovecká taška 

Я�РМАРКА 1/výroční trh, jarmark 2/veletrh  
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Zkratky 
 
agronom. - agronomie 
anat. - anatomie 
arch. - architektura 
astronom. - astronomie 
aviat. - aviatika 
biol. - biologie 
foto. - fotografie 
fyz. - fyzika 
geodéz. - geodézie 
geograf. - geografie 
geolog. - geologie 
hor. - hornictví  
hut. - hutnictví 
krej. - krejčovství 
med. - medicína 
miner. - mineralogie 
námoř. - námořnictví 
obuv. - obuvnictví 
polygr. - polygrafie 
přenes. - přeneseně 
sport. - sport 
staveb. -stavebnictví 
šach. - šachy 
tech. - technika 
veter. - veterinářství 
voj.- vojenství 
výtv.- výtvarnictví 
zool.- zoologie 
želez. - železnice 
 
 



 124 

 

 

 

 

Graf – zastoupení rodů podstatných jmen mezi přejatými německými slovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mužský

Ženský

Střední



 125 

 

 

Graf – zastoupení slovních druhů mezi přejatými německými slovy 
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